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Прв дел:  препеви на 154 сонети од Вилијам 

Шекспир  

 
Оригиналите на http://nfs.sparknotes.com/sonnets/ 

1 

Од прекрасните суштества пород си сакаме ние 

за така никогаш да не ни умре убавата роза 

оти и на презреаноста ù доаѓа време да гние 

а спомените за неа во наследниците се возат. 

Но ако ти секој ден пред себе молитвено паѓаш 

и твојот восхит само сликата твоја го храни, 

создаваш глад таму кајшто изобилието се раѓа, 

свиреп кон љубезноста што треба да те брани. 

Ти што си украс на светов и сопствена пупка, 

гласник за обнова на твојот црцорлив полен, 

не биди нежен простак што сам во себе цупка 

правејќи едино боклук како скржавец долен. 

Ако таков си, светот ќе те заборави од мака! 

Затоа сожали го и дај му го тоа што го сака! 

2 

Кога веѓите ќе ти ги сардиса четириесеттата зима 

поткопувајќи ти ја убавината со длабоки шанци, 

ќе биде троскот парталав, безвреден да се има, 

младоста твоја што сега мами на зјапачки танци. 

Не се прашувај тогаш зошто веќе не си згоден, 

твоите длабоко поткопани очи ќе се оној олтар 

на кој е жртвувана убавината на твојот подем - 

расипничка награда што секој гладно те голтал. 

А колку помало ќе биде твоето старечко бреме 

ако можеш да кажеш:“Пород ми е ова лично дете 

и доказ дека не залудо го минав моето време.“ 

Убавината негова наследство на твојата сплете! 

Ти ќе бидеш тоа, препороден, сам на себе чуден, 

твојата крв ќе тече топла иако ти ќе си студен.  
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Од твоето лице во огледалото ти не бегај 

туку поведи го храбро во трагачка хајка; 

ќе бидеш измамник ако не се обновиш сега 

оставајќи без благослов некоја да е мајка. 

Зар не ќе е за никаде таа прекрасна матка 

без орањето на твојот земјоделски алат? 

Зар не е будала тој што гробот му е затка 

за самољубието што нема никои да го жалат? 

На твојата мајка мазно огледалото ти си, 

во тебе е љубениот април на нејната зора; 

низ тебе таа, без брчки и кожа што виси, 

кажува дека дошло време за и ти да ораш. 

А ако зрелоста не остави нешто за спомен 

сликата нејзина умира без изложбен домен. 

4 

O, нештедливо суштество, до кога ќе трае 

ова арчење на убавината за самиот себе? 

Природата не ти дарила туку ти дала заем, 

откако првин испроверила бонитет за тебе. 

Зошто, прекрасен скржавецу, сам ти се мамиш? 

Атрибути обилно ти се дадени за да ги даваш! 

Зарем капиталот над капиталите ќе го срамиш, 

како банкарите што не умеат профит да прават? 

Ако сам на себе си клиент и си правиш промет 

ти самиот во себе се трткаш, ко пувеж се јадеш! 

Кога природата ќе те доведе до крајниот домет, 

прифатлив финансиски отчет дали ќе ù дадеш? 

Да ти остане капиталот како неоплодена есен - 

тоа значи твојата убавина во гроб да се внесе.  
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Oна што е прекрасно, по кое сечие око зјапа, 

Времето со својот нежен труд го обликува, 

но наскоро, како тиранин, ќе преземе напад - 

да го огрди она кое со убавина го одликува. 

Ете, за летото, Времето е неуморниот џелат: 

на зимско губилиште го кутка на колена, 

сокот и силните лисја во неврат се селат 

и со снег е покриена убавината соголена. 

Ако преку дестилација не стане нова маја, 

способна за обнова на родотворната сила - 

дамарите на убавината навек ќе се стајат 

па со неа заедно и надежта мртва би била. 

Како дестилат, таа е спасена од зимата дива 

зашто нејзината супстанца во шишето е жива. 

6 

Не давај твоето лето да го збрчка зимата рапава 

пред неговото семе во надежен дестилат да мине 

во некое шише чии денови блажени ќе се направат 

со сржта на твојата убавина пред самата да згине. 

Таков пласман не е забранета лихварска зделка 

туку ја усреќува таа која доброволно заем зела; 

тоа е како самиот ти друг, нов ти да си делкаш 

па најсреќен би бил ако направиш дузина цела. 

Десеткратно ќе бидеш посреќен одошто си сега 

ако сите твои десет се сторат со по нови десет; 

така од тебе дури и смртта потиштена ќе бега 

оти сржта твоја во потомците ќе живее со лезет. 

Не биди самоволен, туку цврсто стегни врвци, 

за наследници твои да не бидат само црвци.  
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Гледај, на Исток сонце племенито светка 

ја исправа гордо неговата огнена глава 

а секој жив, восхитен од новата глетка, 

со почит зјае пред тоа величие и слава. 

По небесниот стрмен рид тоа напиња коски, 

цврстата младост му преоѓа во часот зрел 

дури смртните погледи ја следат со восхит 

златната убавина на неговиот аџилак смел. 

Но, штом ќе го допре со уморна снага врвот 

паѓа ко старец што сам себе ќе се препне; 

на очите што го следат идол не им е црвот - 

веднаш дезертираат без око да им трепне. 

Та и ти, не арчи го залудо твоето пладне - 

умреш ли без пород, во заборав ќе паднеш. 

8 

Музика слушаш а таа те поклопува со тажна плима? 

Мед со мед не војува, радоста од радост не се жали. 

Зошто некогаш го сакаш она кое нерадо го примаш 

а напати со ќеф го гушкаш она кое лутина ти пали? 

Ако вистинско едногласие од добро угодени звуци, 

налик на сложна фамилија, ко пискот го слушаш, 

тоа е само прекор да не се арчиш на никакви цуци 

туку да се спастриш во брак со сродната душа. 

Запикасај добро како две сопружнички струни 

во усогласен редослед еднододруго се гласат 

а меѓу нив, една слична на нив, детински ѕуни 

и сите заедно милно пеат за до тебе да стаса. 

Таа песна едно значи иако е без зборој: 

ништожен си ако скапеш сам и без пород!  
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Од страв вдовицата да не се удави во солзи 

ти си решен својот живот сам да го јадеш? 

Та, на гробот ко вдовичена сопруга ќе ползи 

целиот свет бидејќи пород ти не му даде. 

Светот секогаш ќе ти биде вдовица плачна 

ако ти по тебе не оставиш твоја копија; 

оти, судбата на вдовицата е помалку мачна 

кога сопруговите деца со утеха ја опијат. 

Ергенчето, кога само летка од цвет на цвет, 

заштеда не прави зашто тие уживаат во сласта; 

а фрлената убавината го поткопува овој свет 

наместо да оплоди па нови китки да растат. 

Нема љубов спрема другите во таквите квачења 

зашто тие се срамни и самопредавнички мачења. 

10 

Ти, што сам за себе си негрижлив за напред, 

засрами се што одбегнуваш пријателски круг; 

тоа што венеш многумина нема да ги запре 

да те љубат така како што ти не сакаш друг. 

Зошто ти со убиствена омраза толку си сморен 

та дури и против себе самиот завера да коваш 

сакајќи во урнатини да го погребеш твојот корен 

вместо обновата негова да ти биде желба нова! 

О, таквите намери треба да ги смениш под итно, 

омразата попожелна не е од љубовта ко станар! 

Биди љубезен, ти си милостиво момче љубопитно, 

докажи ја на сите својата добросрдечна страна. 

Промени се, стори атер за да не се штрецам, 

убавината твоја вечно да живее во твоите деца.  
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Ако поскоро се смениш, побрзо и ќе се радуваш 

во децата со кои староста ќе ти дојде како шега; 

таа свежа крв е подарокот кој ќе те подмладува 

со поткрепа драгоцена кога младоста ќе ти бега. 

Во сето тоа живеат мудрост, убавина и пораст 

и од глупоста, староста и распадот нè штитат; 

ако сите луѓе кандисаат на беспороден пораз 

за шеесет години на светот опело ќе се чита. 

Не глеј по тие кои природата ко шкарт ги продава 

за безлични и очајни да живуркаат во јалова зима; 

глеј ги најобдарените на кои таа уште им додава, 

како тебе што те надарила за свој пород да имаш. 

Природата тебе те изрежала како печатна штица 

и ти треба да се умножуваш во што повеќе лица. 

12 

Кога саатот отчукува, како опело да служи 

за храбриот ден на кого ноќта му голта тело; 

заминала зората, љубичицата не ја дружи, 

црните кадрици се посипани со сребро бело. 

Гледам дрво кое балдахин беше за да лади 

а сега обезлистено е и со гранки како копја; 

и на носила положени се, со четкасти бради, 

покосените јачмени, пристегнати во снопја. 

Тогаш мислите мои и до тебе ќе дојдат - 

дека со сé друго и ти ќе станеш распад 

откако сладоста и убавината ќе пројдат 

толку брзо како што нови други ќе растат. 

И нема од косата на Времето заштитен потпор 

освен да се има деца и така да се пружи отпор. 
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О, момче, не за подолго одошто си земен, 

ти се свести и си дојде како свој кај себе: 

против крајот што надоаѓа ти биди спремен 

да го пренесеш она што те украсува тебе. 

Убавината ти ја имаш само како кираџија 

но договорот не е само тебе да те краси 

туку ти да станеш со деца плоден аџија 

па, блажен ти, и по смртта во нив да си. 

Со бурни налети зимски денови свират, 

јалов бес на вечниот смртен студ тропа - 

но кој остава така убава куќа да фалира 

кога нејзин управник е чесниот стопан? 

Момче мило, та само расипникот така се лаже 

а ти имаш татко па дај и синот твој така да каже. 

14 

Иако сеуште мислам дека знам астрономија 

од ѕвездите јас не можам судбина да читам 

за да кажам за златен ќар или за зла помија, 

дал`чума ил`немаштија сезоните ќе ги китат. 

Не можам ни за среќата до минута да гатам 

кого кога ќе го подбере ветер, дожд ил`гром, 

ниту принцези сакам со надеж да ми платат 

за пророштва прочитани од небесниот дом. 

Но, од твоите очи јас знаењето го примам, 

во тие постојани ѕвезди мудроста е цела: 

дека на вистината и убавината ти си рима 

ако од себе се свртиш кон расплодни дела. 

Или, ако така не постапиш, пророкувам, знај: 

вистината и убавината умираат со твојот крај.  
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Кога се уверувам дека секоја ствар што расте 

во совршеноста останува само момент мал 

и дека светот е само театар, добро спастрен, 

каде ѕвездите решаваат и за питач и за крал; 

кога согледувам дека луѓето ко насади растат, 

со поттик и премреже од самиот небесен свод 

па и по сочните пофалби пак ги фаќа краста 

и најсилниот дострел тоне ко продупен брод; 

заклучувам дека ние сме променлив престој 

а во таа драма ти си наш предводник моќен 

против расипникот Време кој си бара место 

твоите младешки денови да станат јад ноќен. 

Да, сите сме во војна со Времето за љубовта твоја, 

тоа од тебе зема но јас те множам во песната моја. 

16 

Во војната со безмилосниот тиранин Време, 

во зрело доба, ќе сака во распад да те прими; 

имаш ли благословен начин и бедем спремен 

од него да те брани посигурно од моиве рими? 

На врв од твоите среќни денови ти сега стоиш 

а женствени градини чекаат да бидат повикани, 

со чедна желба од семето да родат китки твои 

поналик на тебе од тебе во лагите насликани. 

Така, подобро од моливот на Времето или мојот 

твојта внатрешна вредност и убавина ќе блеснат 

во твоите наследници кои го надаваат стројот 

како победници од животот врз било која песна. 

Да се обезбедиш засекогаш против смртта 

твојта блажена вештина кај жена нека црта. 
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И на твоите највисоки заслуги стихов да е роб, 

во иднината, ќе поверува ли некој на мојот опис? 

Та, веќе и самото Небо знае дека тој беден гроб 

не ги покажува ни половина од вкупниот попис! 

Можеби ќе ја опишам убавината на твоите очи, 

и со свеж стих твоите милости ќе ги закрилувам 

но идното доба ќе рече“ леле лажење без почит, 

та Небото со такви допири никого не помилува.“ 

Како старец моите песни тетераво ќе одат 

што долгиот му јазик памет не го следи: 

твојта милосност била само поетска мода, 

развлечена стапка што по антички меди. 

Но ако некое твое дете тогаш поругата ја прими 

ти двојно ќе преживееш: во него и во овие рими. 

18 

Да те споредам ли со мајски ден во лето? 

Зарем во неговиот прекус закуп не пирува 

силеџија-ветер косејќи ги пупките и цветот? 

А твојата милозливост и кроткост смирува. 

Со жештина препржува напати небесното око 

а често и со темна маска лицето го крие; 

и случајно или според на природата токот, 

во секоја убавина грдоста гнездо ќе свие. 

Но, на летото твое сенки не ќе паднат 

ниту убавината што ја имаш ќе згасне 

па смртта за триумф ќе остане гладна 

дури во нејзината вечна сенка раснеш. 

Оти, додека во светов има мислечка глава 

поемава на твоето лето живот ќе му дава.  
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Голтачко Време, затапи ги лавовските шепи, 

и остај земјата својот пород да го скаменува; 

на тигарот зол искорни му ги забите свирепи 

а фениксот крвта во пепел нека си ја менува. 

Брзоного Време, во сезоните мрачни или мили, 

осудена е сладоста ширум светскиот простор, 

на сé живо терај си ќеф како одлив и прилив 

но ти забранувам сал еден, најгнасен злостор: 

О, не резбај го лицето на моето момче љубено, 

ниту шлакај сивило со твојата античка четка; 

божем не си го видело, како да ти е загубено – 

да остане како терк за убавина и мила глетка. 

Сепак, ако толку те пали ко лошотилок да дивееш 

знај, момчето во моите стихови секогаш ќе живее. 

20 

O, господарски учителу на моето страдање – 

нежност и срце меко Природата ти дари 

но без шминкерајот и блуткавото бладање 

што жената ги применува за маж да ќари. 

Со поглед поблескав од било што денски 

но без кокетност и дволичност воспитан, 

ти како виножито, и на мажи и на женски, 

им крадеш воздишки за да ти се восхитат. 

И откако Природата првин жена те створи 

се премисли и за себе машкост ти насади 

па иако за тебе ко за жена срце ми гори 

поразена ми е мислата за твоите наслади. 

Но, ако, бар за твојта љубов уши ми ѕунат 

а стојко твој нека ги љуби женските руна. 

 



 13 
21 

Не живее во мене онаа Муза раскокодакана 

што возбудена од цртана убавина јајца несе 

па Небесата лично ù се фиоката најсакана 

за во секое описание од неа украси да внесе. 

Нејзината споредба е секогаш двојно вешта 

`сонце и месечина`,`во море карпи се забиле`, 

`на Април рози првенци` и сите ретки нешта 

со кои Небесата ширни себе си се обрабиле. 

О, еве вистина во љубовта и во стихот мир: 

мојта љубена е убава токму ко самата себе, 

не блеска `како свеќите на небесната шир` 

туку токму ко на секоја мајка нејзиното бебе. 

И нека ја Музата, нека ви продава рекла-кажала, 

мојта душа не е трговец и никогаш не излажала. 

22 

Сé дури младоста и ти сте на возраст иста - 

огледалото лаже дека на староста сум стопан; 

ќе знам дека влегувам во смртниот пристан 

кога времето во твоето лице бразди ќе вкопа. 

Сета твоја убавина со која ме закрилуваш 

за срцево е костум скроен по моја мостра 

и твој бакшиш е кој во градиве ме милува 

така што нема шанси од тебе да сум постар. 

Затоа, љубена моја, чувај се самата себе 

како што и јас, чувајќи си се, го крепам 

твоето срце во моето, како доилката бебе, 

пред можните несреќи на иднината слепа. 

Но знај дека штом срцето мене ми го даде, 

заедно со моето, смртта и твоето го краде.  
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Како невештиот актер кој на бината се тресе 

зашто репликите му ги изела неговата трема, 

или како ѕвер збунет, полн со сила ама бесен, 

што се губи оти одлучноста веќе му ја снема, 

така и јас, плашлив зарад твојта верба во мене, 

во вештиот љубовен обред пристапувам грубо 

па се распаѓам од срамот што силата ми вене, 

замелушена од бремето на сопствената љубов. 

О, моите погледи ечат ко елоквентни тиради 

со молби за возврат и љубовта да ни се пази; 

иако глупи гласници на зборлестите ми гради, 

тие се поречити одошто мојот заврзан јазик. 

Научи да читаш кои мисли немата љубов ја гушат, 

отменоста треба снаодливо и со очите да слуша. 

24 

Очите мои се сликарот кој со гладен плам 

врз платното на моето срце убавина везе. 

А телото мое е цврстиот заштитнички рам 

што на сликата дава перспектива и лезет. 

Следи го сликарот низ творечката треска 

и види како во твојата слика нашол почин: 

градиве се нејзината галерија што блеска 

оти џамовите се застаклени со твоите очи. 

И какви услуги очите еднинадруги си прават! 

Моиве очи во галеријата те насликале тебе 

а Сонцето во џамовите, за да си пипне глава, 

преку тебе, по цел ден зјапа во самото себе! 

Сеуште очиве сликаат само она што се гледа, 

невешти се за тајните на срцето да ги следат. 
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О, на едни милост на ѕвездите им е речена 

па со јавни почести и горди титули се фалат 

додека мојата судбина останала недопечена 

па, сиромав со триумф, би требало да жалам. 

На моќниците им служат за дворска икебана, 

како сал тие да се невен под сончевите зраци, 

но во нив самите и славата им е погребана 

кога и од само едно мрштење ќе напрчат краци. 

На намачениот воин, низ славни битки минат, 

што по куп победи згрешил сал една финта, 

веднаш во почесната книга листот му го кинат 

и сиот труд се заборава, колку и да ринтал. 

Е па среќниот сум јас што сум љубен и љубам, 

зашто ниту слава имам ниту може да ја губам. 

26 

Господару на мојата љубов, како твој вазал 

ти порачувам дека во должноста цврст сум, 

по заслуга твоја надарен верно да те пазам 

a сонетов за должноста пее, не за мојот ум. 

Посветеноста е голема а досетливоста бедна, 

да најдам зборови во напорот сум простум 

но сепак со надеж дека твојата душа вредна 

сите мои голи мисли ќе ги облече во костум. 

А и ѕвездата која животот ми го води 

белким ќе ме озари со љубезни очи 

за тетеравата љубов да ја облагороди 

та да станам вреден за твојата почит. 

Да се пофалам колку те сакам, чекам зрело доба, 

а дотогаш се кријам за да не можеш да ме пробаш.  
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Умората од јавањето, во креветот ме става, 

драг одмор за телото што од патот папса; 

но тогаш почнува нов поход во мојата глава, 

да ринта мојот мозок откако телото ми заспа. 

Моите гладни мисли, далеку од твојот престој, 

тргнуваат јуречно на упорен аџилак кон тебе 

а натежнатите клепки, ширум тапкаат во место, 

за да зјапам во темнината ко оној што слеп е. 

Но, мечтата на мојата душа покажува моќ, 

па твојата слика во мракот густ се пробила 

и ко мил накит лебди во призрачната ноќ, 

правејќи ја поубава оти ново лице добила. 

Па така, дење моето тело се мачи на друмот 

а ноќе јас, а можеби и ти, немаме мир од умот. 

28 

И како тогаш јас да се вратам во рамнотежа 

кога користа од одморот очигледно ми бега? 

Дневниот напор не ми олеснува кога лежам 

а дење-ноќе и ноќе-дење тормозот ме стега! 

И иако непријатели кои за превласт стремат, 

се ракувале согласни за третман без култура: 

денот умора товара а ноќта сонот ми го зема, 

колку подалеку од тебе, толку потешка тортура. 

Го молам денот, викам дека ти толку блескаш 

што ќе му дадеш сјај кога облаци ќе го ѕемнат; 

и ноќта исто ја галам ко болна да е од треска, 

ветувам дека ти ќе си ѕвезда кога таа е темна. 

Но денот дење умората почна да ја зајакнува 

а ноќта ноќе со тагата сé подолго ме акнува.  
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Кога во немилост на среќата и човечкиот род 

сосема осамен се оплакувам што сум паднат 

и молби залудни праќам до небесниот свод – 

се гледам себе и ја колнам судбината гадна. 

Посакувам да сум ко некој побогат со надеж, 

истакнат и како него, во пријателска свита; 

посакувам рангот и вештините да ми ги даде, 

со неговото најмало да можам да се китам. 

Но, кога презирот кон себе до дното ќе стигне, 

помислувам на тебе и во мојата душа од сорта 

чучулигата веднаш го бодри денот да се дигне 

од тажната земја со песна до небесната порта. 

Мислата за твојата слатка љубов ја убива мојата жал 

и јас со презир одбивам да се менувам со било кој крал. 

30 

Кога за минатото, во размислувачката блаженост, 

на рочиштето ќе го повикам сеќавањето како сведок, 

гледам дека многу нешта ми ги нема па натажено, 

нов јад создавам воскреснувајќи го неговиот предок. 

Тогаш плачам, иако очиве кон солзите ми се корави, 

за пријателите кои на смртта прерано платија сметки; 

и плачам насвежо за љубови чиј јад сум го заборавил; 

и со солзи плаќам камата за многу исчезнати глетки. 

Тогаш јас повторно тагувам врз минатото 

и тоа станува луд сметководител, кој среќен, 

во јадосана фактура го набројува скинатото, 

како да е ново и како да не е платено веќе. 

Но, штом помислувам на тебе, пријателке драга, 

сите загуби ми се платени и од жалта нема трага.  
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Твоето срце е омилостивено со срца стари 

кои одамна ги нема и за мртви ги сметав; 

во него Љубовта во сета своја раскош цари, 

како љубовта нивна од пред многу лета. 

О, колку многу посветени и погребални солзи 

од мојата побожна љубов на очиве им тежеле; 

платив камата на смртта и вистината исползи – 

срцата на моите пријателки во твоето лежеле! 

Ти си гробен камен што од погребаните се храни, 

накитена си со трофеите што од нив ги примаш 

и со сета тогашна љубов што ја растурав на нив 

та така сега ти се собрало сето сама да го имаш. 

Сликите на оние кои јас ги сакав, во тебе ги гледам, 

и ти си сето нивно и сето што тебе сум ти го предал. 

32 

Ако го надживееш денот на мојот завршен отчет, 

а селанката Смрт со прав коски веќе ми покрила, 

и со некои мои стихови на внук му правиш бротче, 

спомни си дека во нив љубовта моја се сокрила. 

Спореди ги со оние на современи поетски астри 

и моиве, без љубомора, дека се надвишени ќе знаат; 

за моја љубов а не дека се добри, да ги спастриш, 

барем во сенката на посреќните поети нека чмаат. 

За моите стихови оваа љубена мисла нека те води: 

„Да беше жива музата на пријателот во ова време 

ќе имаше подраги деца од овие што љубовта ги роди 

и за нив можеби и ловоров венец ќе беше спремен. 

Но, штом тој почина а поетиве имаат подобар стил, 

затоа ќе ги читам, а него – оти во мене вљубен бил.“ 
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Навистина многу величествени утра веќе видов 

кога планинските врвови ги милува царското око 

а златното лице ги бакнува ливадите под ридот 

полевајќи ги сивите потоци со небесниот спокој. 

Но час потоа грдата хајка од тешки облаци реве 

па настрвена топоти преку пределите на денот 

небесното лице покривајќи го со темен превез 

ко разбојник решен целиот свет да му е пленот. 

Еднакво така моето сонце во рано утро блесна 

со сиот триумфален сјај моето лице да го грее; 

но, сиромавиот јас, само час потраја таа песна, 

небесниот разбојник со злоба и мене ме бдеел. 

Сепак, мојата љубов кон неа јас и понатаму ја зачував 

како небесното сонце и таа има право да се наоблачува. 

34 

О, сонце мое, зашто убав ден ми вети 

па запатував без опремата за лошо време 

и тек кога по патот напреднав ти се сети 

дека во гадни, тешки облаци ти се дреме? 

Тоа што пердето од облаци потоа го раскина, 

за од расплаканото лице дождот да се суши, 

мелем е едвај колку за човек да не е настинат 

оти рана лекува а немилоста и понатаму гуши. 

Не може срамот да ја излекува мојата жалост, 

спроти твоето покајание, загубата стои цврсто; 

тагата на грешникот дава олеснување мало 

на оној што тешки навреди издржа на крстот. 

Но со тие солзи твојата љубов бисер- ѓердан сплела, 

тој е толку драгоцен и ќе ги откупи сите злобни дела.  
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За она кое си го сторила немај мисла жалка: 

и розата е боцкава а изворот тињеста дупка, 

и сонцето и месецот облак или мена ги валка 

а гнасна гасеница живее и во слатката пупка. 

Сите грешат, дури и јас со ова што ми текна 

да те оправдувам преку споредби од школа, 

се поткупувам со мелем, раните да смекнат, 

ги проштевам и повеќе отколку што ме болат. 

Им станав адвокат на твоите грешни сетила 

вместо тужител, одбрана им подигнав стројна; 

против мене тврдам дека ништо не си ветила – 

мојата љубов и омразата се во граѓанска војна. 

Така мене соизвршителска улога ми се даде – 

сладок апаш што од мене киселиот те краде. 

36 

Нашите љубови се сплотени во една енигма 

но сепак ние двајцата сме два различни света. 

Затоа, нека остане само врз мене оваа стигма 

и без твоја помош ќе ја удавам во реката Лета. 

Нашите две љубови делат само еден респект 

иако животите ни ги водат раздвојливи инати 

кои, немоќни да го поделат љубовниот ефект, 

му крадат слатки часови во расправии минати. 

Не може засекогаш да се посипувам со пепел 

за мојата вина да не те направи лош пример; 

ниту на твојата јавна љубезност би се лепел 

бидејќи тоа ќе ја намали честа на твоето име. 

Така, се повлекувам во платонска контемплација – 

моја љубов ќе ми биде твојата чесна репутација. 
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Како што татковците окапани, восхит црпат 

од младешките дела на дрчните деца свои 

така и јас, сакат, обречен пизма да трпам, 

утешен сум од верноста и доблестите твои. 

Убавина, потекло, богатство и мудра памет – 

заслужено со нив ко круна твојот грб е красен; 

и кон сето тоа јас се прикрепувам како намет, 

ја калемам мојата љубов кон нив да срасне. 

Под твојата сенка што со супстанца ме роси 

престанувам да сум сакат, презрен и беден; 

твоето изобилие мене комплетност ми носи 

и како дел од твојата слава и јас сум вреден. 

Што и да е најдобро, пожелувам да го имаш веќе 

а јас и со само оваа желба десетпати сум среќен! 

38 

Како може мојата муза за израз да бара тема 

додека ти дишеш врз моите стихови со роса? 

Ти самата си слатка тема но естетика ќе нема – 

преодлична си за прости книшки да те носат. 

Речи си фала, ако сé што за тебе пишав 

вреди да се чита спроти тебе, глетка жива; 

та зарем има такви што не си им на нишан 

кога во тебе сама стихот веќе готов плива? 

Ти биди Муза десетта, над деветте застарени, 

десетпати повредна и не барај им да те молат; 

истури им рими, нека се поетите претоварени 

со стихови што до вечност со убавина ќе болат. 

Ако мојата бледа муза сепак прави некој ќеф, 

заслугата е твоја а напорот мој е само блеф.  
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О, како да те опеам со најправеден манир 

кога ти си подобрата половина во мене? 

Пофалбата за тебе, повеќе мене ме храни 

па така таа над мене нема да те крене! 

Е затоа ај ние да си живееме секој башка, 

нашата племенита љубов нека не е една: 

раздвоеноста ќе ми биде прилика машка 

да го давам она за кое само ти си вредна. 

О, отсутност! за доказ каков ли чемер ќе се сака 

дека не си слатка дозвола со зјаење да се висело 

во време кога забава ќе ми е измамувачката мака 

дека грозјето на мојата љубена сеуште е кисело! 

Одвоеноста ќе ме научи како една двојка да сме – 

во песнава тебе те фалам а ти надвор ќе раснеш. 

40 

Укради ги сите мои љубови, момче, нека се твои; 

зар така ќе бидеш побогато за љубов спремен? 

Не е тоа љубов, момче, за вистинска да ја броиш 

оти сето мое беше твое и пред да си го земеш! 

Ако од атер кај себе ги вртиш сите мои дами 

не можам да те тужам што од нив и ќар ќе имаш. 

Но заслужуваш тужба ако себе си се мамиш 

кога, развратно сит, мојата љубов не ќе ја примаш. 

Јас ти го простувам грабежот, со љубезен гнев, 

зашто ми однесе љубов невредна ни да ја згазиш; 

и згора на тоа, една Љубов знае, поголем е грев 

погрешно да љубиш одошто правилно да мразиш. 

Похотлива милосност, од твојата немилост сум ранет, 

и сето зло да е во тебе, непријател нема да ми станеш. 
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Слободата ти дава и со палавост да се дичиш 

кога напати окото на твоето срце не ме гледа; 

на твојата убавина и годините токму им личи 

секогаш такви искушенијата тебе да те следат. 

Племенита сорта си на која милно се атакува, 

прекрасен си и мноштво околу тебе се бутка; 

а пред додворлива жена кој маж ќе јунакува – 

кисело да ја остави кога таа самата се кутка? 

Но, пробај да не буричкаш во моите брави 

и тури му узда на твојот младешки порив 

кој развратно кај нив во дилема те стави 

да се колебаш кое од овие две да сториш: 

или да го брцнеш стојко за да не му биде тажно 

или да се види дека нашето пријателство ти е важно. 

42 

Тоа што ти, момче, неа ја имаш некако и се јаде 

и сеуште може да се рече дека нежно ја љубам; 

ама тоа што таа тебе те има ме прави страден 

и срцево ме боли зашто твојата љубов ја губам. 

Љубени џелати, сепак јадот мој не ќе ве срами: 

зашто, момче мое, ти ја љубиш оти јас ја сакам 

а и таа исто, со тебе, моето љубено, ме мами 

оти знае дека си ми пријател па не ми е мака. 

Ако те губам, мојата загуба е мој љубовен ќар 

а кога неа ја губам, профитира твој стојко цврст; 

вие обајцата се наоѓате а јас ве губам како пар 

и обајцата, за моја слава, ме распнувате на крст. 

А бидејќи момчето и јас сме една среќна душа 

испаѓа дека женскава само мене ќе ме слуша!  
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Откако везден очиве неважни работи следат 

и навечер умората ќепенците ќе им ги стави, 

додека заспивам, пак низ нив во тебе гледам 

и нивниот блесок темното светлина го прави. 

Очиве не те гледаат а толку силно им блескаш 

создавајќи од сенковната сенка среќна глетка; 

а сред бел ден да те видам, ќе паднам во треска – 

оти ликот твој и од сонцето посилно ќе светка. 

Гледајќи те тебе, реална во светлината на денот, 

си велам, колку ли моиве очи се благословени 

кога дури и во мртвата ноќ ти пак си им пленот 

иако и тие самите од мракот и сонот се уловени. 

Сите денови ми се како ноќите во кои те гледам 

а сите ноќи ми се дни кога низ сните те следам. 

44 

Ако цврстиот дел од мене мислата беше сама, 

одвоеноста од тебе немаше да ме ранува вака; 

оти, наспроти неа, секогаш, сал со еден замав, 

таму кај што ти си ќе слетав од каде и да сакам. 

Не ќе беше тогаш важно и најдалеку да бидам, 

во крајната пустина или мразната невиделица; 

ќе скокав преку океани и преку највисоки ридја, 

зашто човечката мисла е најбрза птица селица. 

Ме убива мисла што од мисла не сум створен 

да скокнам километри кога за тебе сум желен; 

вместо тоа, телово е толку многу копно и море 

да мора времето да го минам во солзи и лелек. 

Од тие тешки елементи што друго да чекаме – 

само тешки солзи додека еден за друг пекаме. 
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Со елементите воздух и огин, јас сум цел, 

и обата се со тебе кога ќе ме јавне грижа; 

воздухот е моја мисла, огнот копнеж врел, 

и ко тркачи, час-таму, час-ваму се движат. 

Во мисија нежна мојата љубов да ти ја дарат, 

брзите тркачи-амбасадори кон тебе поаѓаат; 

оставен со двата тешки елементи да се кара 

на мојот живот на гости тага и јад му доаѓаат. 

А животот ќе се излекува и пак ќе има снага 

штом откај тебе тие гласници ќе се вратат 

и дека си жива и здрава ќе кажат вест драга 

што ко вратка за тагата ми е одлична плата. 

Но, радоста само за кратко мирот ми го враќа 

оти мислата и копнежот пак кај тебе ги праќам. 

46 

Моите очи и моето срце на смрт завојуваа 

за освоеното од тебе како глетка да го делат; 

очите твоја нова слика само за себе чуваат 

а срцето вели дека ти само во него си цела. 

Срцето бара првенство да ти биде чувар, 

на безбедно затворена и од очите скраја; 

но тие велат таквиот став е логика глува 

оти љубовта се зачнала од нивната маја. 

Да се реши спорот, поротници се избрани, 

истрагата ќе ја спроведат мислите мудри; 

пресуда ќе ги смири завојуваните страни, 

да нема причина еден на друг да се удри. 

И правдата на очите твојата убавина им ја даде 

а на срцето – твоето срце (за друг да не го краде)!  

 



 26 
47 

Очите мои како волк гладни се да те видат, 

вљубеното срце воздишки за тебе го дават; 

затоа тие пакт склучија и ортаци ќе бидат 

со интерес едни на други услуги да прават. 

Ете, кога со твојата слика очите се сладат 

на насликаниот банкет моето срце го канат; 

другпат, на гости кај него,незаситно јадат 

од тасот негови љубовни мисли како храна. 

Сликата или мојата љубов тебе ќе те роди: 

ти самата иако отсутна, во мене си трепет, 

од моите мисли подалеку не сакаш да одиш, 

со нив се измивам за да не станам слепец. 

А ако заспијат, сликата на видик ќе исплива, 

го буди срцето за заедно со очите да ужива. 

48 

На пат пред да тргнам, да се обезбедам сакав 

и сиот мој имот на осигурани места го ставив, 

да ме чека заштитен од нечија крадлива рака, 

под надзор и зад резиња, катинари и брави. 

Само ти, што си повредна од сиот мој накит 

и слатка радост и ќеф, остануваш тежок јадец; 

ти, најдоброто од најдрагото, ми отвори маки 

оти те оставам како плен на вулгарен крадец. 

Не те ставив во касела, ти не си заклучена, 

таму си кајшто, иако те нема, лекуваш благо: 

во прегратката на градиве што си е научена 

да влегуваш и излегуваш како тебе ти е драго. 

И оттаму ќе бидеш украдена, дури и да те заградам, 

оти и чесноста би била крадец за толку мила награда. 
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Се подготвувам за она време и немила глетка 

кога ќе те видам намрштена врз моите маани; 

кога твојата љубов ќе направи завршна сметка 

и ќе повика ревизија без биење на камбаани. 

Чекам кога ќе ме одминеш како да сум грешен 

и едвај ќе ме поздрави сонцето на твоето око; 

кога љубовта, преобратена од она што беше, 

ќе бара причини да остане во сериозен спокој. 

Спремен сум за одбрана и цврсто сум вкопан 

во сознанието за мојата испустена вредност 

и раката моја се крева против својот стопан 

во твоја одбрана да напуштиш ваква бедност. 

Да ме напуштиш мене беден ги имаш сите права 

бидејќи за да ме сакаш не дадов причина здрава. 

50 

Колку ми е тешко со бреме на пат да тргнам 

а патем до целта бодроста да ми е изгубена; 

при удопство и одмор, пак мисли ќе ми гргнат: 

“Еве ме тука, усвет далеку од мојата љубена“. 

Коњот што ме носи е товарен и со јадот мој 

па според некој инстикт се влечка со мрза, 

како да знае дека јавачот му е од тажен сој 

што, оддалечувајќи се од тебе, не му се брза. 

Понекогаш гневно скрвавени мамузи го дупат 

па тој мачително стенка во своите длабини 

со лелеци што мојата милост нема да ја купат 

оти ме сечат повеќе одошто неговите слабини. 

Исти такви две мамузи и мојот ум го газат: 

тагата што е пред мене и радоста што е назад.  
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Љубена, кога откај тебе со коњ отпатував, 

за бавноста љубовта ме натера да му простам, 

оти, брзањето со тага ќе ми се наплатува. 

А за назад, ни поштенски коњи ќе ми се доста! 

О, тогаш, мила, секоја брзина ќе ми биде бавна, 

ништо нема да го оправда било кој коњ беден! 

Ќе бодињам до крв и на ветер да сум јавнат, 

и со крилеста брзина, за уште ќе сум жеден! 

Не ќе има тогаш коњ со желбата чекор да држи , 

родена од совршена љубов а не од месо и коски; 

во огнена трка залетана, од радост таа ќе `ржи 

и од љубов кон тебе на мојот коњ ќе му прости. 

Откај тебе кога тргнавме, тој на полжав се метна, 

но ич нема да ми треба кога кон тебе ќе летнам. 

52 

Јас сум како богаташот чиј клуч е блажен 

секој час да го отвора заклученото азно 

но тој, скржавецот, за да не биде тажен, 

не сака ќефот да го тупи брзо и празно. 

Значи затоа фештата е така свечена и ретка, 

за датумот да стигне во целогодишна свита 

во која тој со достоинственост ќе светка 

ко најдраг камен во ѓерданите што те китат. 

Времето е чуварот а ти си моја чеиз-касела 

во која специјална облека за мене е зачувана 

за оние моменти со блаженство да ги населат 

кога затворената гордост ќе биде распакувана. 

Блажена ти е достојноста што слобода ни даде, 

на оној што те има, за триумф, а мене, за надеж.  
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Што е твоја супстанца, од што те направиле, 

та толку милиони непознати сенки те следат? 

На секој ентитет жиг на уникалност ставиле 

и од тебе единствена многу сенки ќе се ведат. 

Да пробал некој на Адонис да направи слика, 

ќе била бедна имитација на убавината твоја; 

пак ти, во алишта грчки како модел ќе бликаш 

пред сликарите на славната Елена од Троја. 

Ја фалиме пролетта и родноста на годината 

но првата како плашлива сенка твоја шетка 

а и на втората изобилноста ù е надмината 

бидејќи ти дишиш во секоја блажена глетка. 

Во сета прекрасност на светов се наоѓа твој дел 

но постојаноста на твоето срце сеуште не ја зел. 

54 

О, колку многу повеќе убавината поубаво погодува 

со така милиот украс што вистината ù го дарува! 

Розата изгледа убава но зарем некој ќе негодува 

заради толку опојниот мирис што во неа царува? 

Изобилност бои кај дивите рози ни се понудени 

а на питомите миризливоста скриен адут сплете, 

обесени на трновити гранки играат разблудени 

кога на сите пупки ќе им отвори ветрец летен. 

Бидејќи дивите само со изгледот копнеж зрачат 

нив ветрот необљубени ги напушта без почит; 

а питомите рози ги берат и во врелец ги мачат 

за од нивната смрт сладок парфем да се точи. 

Така и ти, прекрасна младост, кога ќе зајдеш, 

ко срж-дестилат во мојот стих ќе се најдеш.  
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Силата на овие рими во вечноста ќе се забие: 

мермерот и златниот споменик на некое грофче 

Времето ги валка со својот курвински табиет 

и ти едино ќе блескаш во овој поетски ковчег. 

Кога уништувачки војни статуите ќе ги урнат 

и метежи ќе искорнат сé од ѕидарскиот домен, 

ни мечот на Марс ни огинот со силата бурна 

ќе ги сотре записите живи за твојот спомен. 

За инат на поданиците на смртта и омразата 

ти ќе чекориш и за тебе има пофално слово: 

мислите на идните генерации ќе бидат оазата 

во која ќе го дочекаш денот за раѓање ново. 

И додека кон твоето воздигнување светот ита, 

ќе живееш во песнава и во оној што ја чита. 

56 

Не тагувај, љубов моја, нов замав ти спремам: 

потупаво од копнежот, сечилото нека ти мирува 

а протестот твој денешен утре ќе го снема 

зашто, пак наострено, како порано ќе пируваш. 

Значи,биди така, љубов моја, денес не се срди, 

твоите гневни очи нека продолжат да блештат; 

духот на љубовта не убивај го со мисли грди 

зашто утре тој повторно ќе те кани на фешта. 

Времената тага е океан кој два брега дели 

а тие, на плажа везден, како вереници нови, 

гладно еден кон друг фрлаат погледи смели 

за да го видат љубениот што кон нив плови. 

Тагата наречи ја и зима преполна со грижи 

што копнее по летото кое кон неа се ближи. 
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Роб твој сум и зар има што друго да правам 

освен часот да го чекам похотлива да станеш? 

Подрагоцено време јас немам што надеж дава 

ни служба помила од тоа со мене да се фанеш. 

Иако сум свој на свое, пред светов се веднам 

и не го ругам што нема крај на оваа доба; 

не смеам да си ја огорчувам душата ми жедна 

зашто ти мене, слугата, сал еднаш ме проба. 

Ни мојата љубоморна мисла не смее да праша 

кај можеш да бидеш и во кои афери си цвеќе; 

те чекам само, без мисли, како отфрлена маша, 

и знам само тоа дека некој со тебе е среќен. 

Верна будала е љубовта на секоја твоја проба, 

и било што да ù правиш, не го смета за злоба. 

58 

Кога богот на љубовта роб ме направил твој 

ми забранил дури и да помислам за контрола 

на твоето време за задоволство со било кој 

та дури рекол и неверствата да не ме болат. 

Твојта слобода ме затвори во тоа што те нема, 

подалеку од грбот твој со поглед не се пробив; 

трпелив и кроток, за твоја проверка се спремам, 

без обвинувања за раните што притоа ги добив. 

Од листата за чекање одбери кој ќе ти ќефне, 

таа привилегија твоето време го збогатува, 

да можеш сама да решиш што ќе ти се трефне 

и правдата да ја спрегнеш за да ти аргатува. 

Јас морам да чекам иако чекањето ми е пекол, 

за ќефот твој, добар или зол, збор не би рекол.  
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Ако сега ништо ново нема, како умот се лаже 

дека во плодовата му вода нова сорта плови 

и потоа со абортирани рефрени се прави важен 

и поранешни деца ни подметнува како нови? 

Ако илјада години назад поглед свртам, 

кога првпат умот се облече и стана книга, 

и во неа твојата слика со збор ми се црта - 

дали таа како ти сега духот ќе ми го дига? 

Така ќе дознаам што во стариот свет кажале 

за прекрасната композиција на твојата става; 

дали ние си наддаваме или тие се прелажале 

или и тогаш и сега истата среќа ни се дава. 

О, сигурно на античките умови ти не им текна 

зашто да те знаеја, умот ќе им беше шекнат! 

60 

Ко бранови што од чакалот на брегот се кршат 

така нашите часови кон нивниот крај јурат; 

секој го заменува оној што веќе станал мрша 

во борбата за опстанок низ животната бура. 

Сé што еднаш во океанот на светлоста е родено 

ползи кон зрелоста со која ќе биде крунисано, 

за потоа од измамната судбина да биде погодено: 

што од Времето е дарувано, од Него е и урнисано. 

Цветната палета на младоста тоа ја пронижува, 

со плугот безмилосен на лицата бразди заорува; 

цицајќи ù го најубавото, природата ја понижува 

и сé што е живо неговата остра коса покорува. 

И во идното Време, наспроти неговата сурова рака, 

стихот мој сеуште ќе сведочи колку многу те сакам. 
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Дали тоа желбата твоја сликата своја ја нуди 

пред клепките на мојата истоштувачка ноќ? 

Дали таа желба од бината дремката ми ја пуди 

за пред мене твојте сенки да одглумат моќ? 

Дали тоа духот твој, загрижена си го пратила 

толку далеку оддома за кај мене да се моли 

да се арнисам од дела што ти прават патила 

од кои твојата љубомора смислено те боли? 

О, не! твојта љубов иако ширна, дотаму не стига, 

туку тоа мојата сопствена љубов ме држи буден, 

одморот ми го поништува и на тревога ме дига, 

да играм стражар што по тебе се влече слуден: 

За да те гледам додека од кол на кол скакаш, 

од мене толку далечна а со другите се сакаш. 

62 

Гревот на самољубието ги опседна моите очи 

и во секој агол на мојата душа се населува; 

против него немам лек и ме глочка без почин 

неговиот корен што срцево ми го развеселува. 

Милозливо како моето друго нема скроено лице, 

како судија и порота во пресудата си пишувам; 

на моето тело е обликуван најдобриот трицепс 

и во секој аспект секој мажјак го надвишувам. 

Но кога во огледалото реално ќе се видам, 

исушен и испукан ко штавена античка кожа, 

моето самољубие брзо друга одбрана ѕида 

за самофалбите што сам за себе ги множам. 

Ти, љубена, со твојата младост ќе ме спасиш, 

твојата убавина мојата старост ќе ми ја краси.  
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Ќе стане и мојата љубена иста како мене, 

алчното Време-џелат и неа ќе ја зграби, 

кога крв ќе ù отенчи и веѓи ќе ù свене 

а лице ќе брчкоса и ја остави без заби; 

зората на младоста неосетно се намалува 

и со ноќта на староста Времето ја коле 

и сите убавини со кои сега таа кралува 

ги краде од трезорите на нејната пролет. 

О, да, пред Времето сега јас се вкопувам, 

против староста и нејзиниот меч свиреп: 

со заборав за мојата љубена да ми попува 

не ќе може ни кога в земи ќе сум смирен. 

Нејзината убавина во зборовиве ќе се гледа 

во нив таа ќе живее и ќе молска како веда. 

64 

Видов дека времето го смачкало со свирепата рака 

величието на надгробни споменици за слава и чест, 

урнало возвишени кули и ги затревило среде драка 

а и бронза вечна видов како робува на смртен бес. 

Имам видено и како во кралството на брегот 

гладниот океан врз почвата водите ги склопи 

а и неа како се зголемува за сметка на него 

правејќи залихата во загуба да му се стопи. 

А кога и кај државите размени такви видов 

а и како тие сами се проколнале на распад, 

да мислам ме потсетија урнатините на ридот 

дека времето и за мојта љубена крои напад. 

Поуката е ко смрт, избор ни за мене не се спрема, 

плачам во страв оти тоа што го имам ќе го снема. 
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Бронзата, каменот, земјата, океанот ширен - 

нивните сили бесна смртност ги надвишува; 

како убавината да измоли бесот да е мирен 

кога цветот како адвокат апелот го пишува? 

О, како летниот меден здив да го дигне крстот 

против разорната опсада што Времето ја прати 

кога гранитното кале не стои доволно цврсто 

ниту на пропаст се отпорни челичните врати! 

Љубена! Ко најмил накит на Времето ќе свршиш 

за стрвно во погребен ковчег скришно да те јаде! 

Има ли цврста рака што може нога да му скрши? 

Кој може да заборави дека убавината ни ја краде? 

О, никој, туку само мастилово има таква моќ: 

како чудо ти, љубена, ќе сјаеш во неговата ноќ. 
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Уморен од сето ова, кон смртта ми се ита: 

наспроти заслужноста, падната и поразена, 

гледам како израдувани никаквеци се китат 

со триумф врз чистата вера в кал згазена. 

На злобници златни почести им се дадени, 

грубоста со моминската невиност е платена, 

совршенствата со беззаконие се разјадени, 

од поткупливата власт, јакоста е осакатена. 

Уметноста со јазик во узда на власта врзан, 

лудоста се перчи ко ангел што ќе нè спаси, 

простотилакот заслепено пред мудроста брза 

а добрината е заробена и слуга е на гнаси. 

Од сето тоа волјата за живот ми е загубена, 

не умирам оти сама ќе остане мојата љубена.  
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Ах, зошто со заразата тој човек треба да живее 

и со себе да ги благословува безбожните маси, 

гревот да им напредува и промотивно да дивее 

и неговото друштво како тантела да ги краси? 

Зошто со козметика го крадат неговиот образ 

па живоста негова на мртвото му придава поза? 

Зошто на бедниот со убавина таа не му е добра 

и ко роза-сенка се топори пред вистинската роза? 

Зошто тој треба да живее кога Природата фалира 

анемична да се зарумени преку животните жили? 

Како неисцрплив нејзин рудник само тој фигурира 

и горда на многу, сега живее од него како прилив. 

О, за далечни денови, пред последното време, 

тој на Природата како главен адут ù е спремен. 
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Дамнешните дни на лицето му испишале ода 

кога убавината живееше и умираше ко цветот, 

пред нејзините копилјарски знаци да се родат 

и безобразникот кој со нив го залажува светот. 

Беше тоа пред на мртвиот локни да му крадат 

оставајќи во гробот скалпиран череп да сјае; 

за некоја седа глава да ја преправат во млада 

и одраната мртва убавина да биде нов фраер. 

А преку него светата античка доба нè пленува 

без било какви украси, вистинската, лично таа: 

без со туѓата летна нaметка да се раззеленува, 

без кражба од старото за како нова да ја знаат. 

Него Природата го создала како образец-мапа 

пред кој фалсификаторот може само да зјапа. 
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Тоа кое од тебе до погледот на светот допира 

мислите се на срцето што ги пораѓа, без маска. 

Јазикот, гласот на душата на секој , не сопира 

вистина да говори та дури и душманот ти ласка. 

Твојата надворешност со пофалба е крунисана 

но на некои сеирџии судот на јазикот им е бос; 

во други аспекти фалбата галиба им е урнисана 

зашто окото и не гледа подалеку од својот нос. 

Тие ја гледаат прекрасноста на твојот ум 

но мерат според трагите на твојот чевел; 

нивната љубезноселска мисла, на друм, 

трча како твоја китка омрсена со плевел. 

Затоа, штом се дружиш со улична клика, 

не ќе ни мирисаш така како твојата слика. 
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Тоа што те озборуваат, не е твоја грешка, 

убавината секогаш на клеветници е мета 

и сомнежот е украс нејзин што се смешка 

како гавран што долж небесната шир лета. 

Времето те посакува а клеветници те газат, 

врз твоето величие комплексите ги лечат; 

нели, гасениците најубавите пупки ги лазат 

и на неизвалканата пролет удираат печат. 

Ти исплива од младешката струја речна, 

неповредена, пак со јуриш одиш напред; 

сепак, твојата великост не ќе биде вечна 

за ѕверката завист засекогаш да ја запре. 

Ако маска на лагата за грев лик не ти груби 

ти ќе кралуваш врз секое срце што те љуби.  
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Кога ќе умрам, жалта по мене да не те ранува 

подолго од чукањето на погребната камбаана 

што бегот мој од светов одвратен го обзнанува 

и домот нов кајшто црвите не наоѓаат маана. 

И ако ова го читаш, не си спомнувај која рака 

го напишала и мислите нека ти бидат празни: 

зашто јас тебе, љубена, толку многу те сакам 

што не сакам зарад мене жалта да те дразни. 

О, кога јас веќе ќе бидам измешан со глина 

а ти може случајно овие стихови ги најдеш 

не мисли ни на моето име туку биди фина 

и остај твојта љубов со мојот живот да зајде. 

За на светот причина за потсмев не му дадеш, 

откако ќе умрам, жалта за мене нека не те јаде. 
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О, за на светот отчет да не мора да му даваш 

што вредност имав та си пуштила да те ќарам, 

по мојта смрт брзо исфрли ме од твојата глава, 

за тебе во мене нема нешто вредно да се бара. 

Освен ако ти е ќеф да смислиш љубезни лаги 

за мојата пустина да заличи на плодна почва 

и за мене покојникот да изделкаш повеќе даги 

божем скржавата вистина ќе ме правела бочва. 

Вистинската твоја љубов нека е со чисто чело 

вистината за мене немој во лаги да ја врамиш; 

и моето име погреби го заедно со моето тело, 

за повеќе да не живее и обајцата да нè срами. 

Ќе се види дека од пинџурот на лагата си макала 

и тогаш ќе знаат дека нешто безвредно си сакала. 
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Ти можеш да ме гледаш како годишно доба 

со лисја жолти, или без нив, или неколку сал, 

на гранки стресени дека мразот ќе ги проба, 

соголен хор од доцни птици што пеат од жал. 

Во мене може да видиш самрак на таков ден 

како кога залезот сончев во западот потонува 

а ноќта полека но сигурно го голта како плен 

за во близначката Смрт мир вечен да сонува. 

Јас личам на слика каде огнот, преку жарта, 

од пепелта на младоста своја проба да стане, 

како од смртна постела, без повратна карта, 

изеден од истите нешта со кои беше хранет. 

Сите тие глетки ќе направат посилно да љубиш 

бидејќи ќе знаеш дека наскоро сигурно ме губиш. 
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Но, биди задоволна кога сурово ќе ме апсат 

и без кауција, во затвор вечен јас ќе минам; 

животот мој во овие стихови нема да папса 

и кај тебе ко спомен засекогаш ќе тера инат. 

Кога ги читаш овие стихови, ти ќе сфанеш 

дека за тебе, во најдобрите е копнежот мој; 

должност на земното е пак земја да стане 

а вечниот дух во мене, засекогаш ќе е твој. 

Од мојот живот го губиш животниот талог, 

молитвата на црвците, моето мртво тело - 

кукавички и беден плен на смртниот налог, 

спомен безвреден да го засени моето дело. 

Духот е тој што вредност на телото му дава 

и во стихот мој е и со тебе ќе живее во слава.  

 



 40 
75 

За моите мисли ти си нужна како леб и сол, 

како благопријатен дожд за жедната почва; 

и за мир со тебе во мене, се борам до бол, 

ко колеблив скржло за својата полна бочва. 

Сомничав до коска спрема своите соседи 

тој час сака осамено во сладост да ужива 

а час му доаѓа порив со нив да си поседи, 

да се пофали каков ќеф во бочвата плива. 

И ете, час твојот изглед со наслада ме полни 

час изгладнет по тебе, за еден поглед вијам; 

токму си ми, немам други задоволства болни, 

ти си мојата шира за сам насамо да те пијам. 

Така јас, расипникот, страдам од ден на ден, 

час прејаден, час ко волк за тебе сум гладен. 
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Зошто мојот нов горд стих е јалов 

и усукан ко проста селска баница? 

Стареам со видение што е мало 

за нов метод и за чудна кованица. 

Зошто пишувам сé за едно исто 

и сал тревка досетлив ме прави 

да најдам за зборот место чисто, 

ко родено на него тој да се стави? 

О, јас сé за тебе пеам, љубена моја, 

ти и љубовта сеуште сте ми тема - 

со старите зборови нов елан кројам, 

потрошеното пак назад си го земам. 

Како сонцето од вчера што се роди 

така мојта љубов стар стих ја плоди.  
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Огледало ќе ти покаже како убавината ти се аби, 

саатот, како твоите драгоцени минути се кусат; 

празните листови, колку мозокот во нив се забил 

а од оваа книга - овие учења треба да се вкусат: 

во брчките што огледалото верно ќе ги каже 

твоите спомени се врежани како со срча; 

а таинствената сенка на саатот не те лаже 

дека Времето крадливо кон вечноста трча. 

Погледни, ако штогоде во споменот нема, 

довери им го на тие испустени страници; 

подоцна така згрижените деца ќе спремат 

средба со својот татко како нови познаници. 

Ако кон овие нешта почесто поглед дигаш, 

ќе ти користи: побогата ќе е твојата книга. 

78 

Како моја муза те повикував јас толку често 

и добивав помош убава без да ми се лутиш 

та и секое друго перо го посака моето место 

за под твојата добрина поезијата да му цути. 

Твоите очи, што и на немиот се поттик за песна, 

а на тешката несмасност до небо лет да проба, 

на учените крилја нови пердуви се за да блеснат, 

давајќи им двојна милост и величие без злоба. 

Но, јас сум погорд на песните што ги творам 

бидејќи се под твое влијание и од тебе родени. 

Кај другите ти подобри тек-тук неколку збора 

колку да се рече и они од милост се погодени. 

Само твоја заслуга е што, иако си бев дибек, 

летнав и повисоко од твоето најучено либе.  
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Кога само јас бев тој што за помош те моли, 

со милоста твоја нежна ечеше мојата рима; 

но сега е без грација а со скудност што боли, 

музата ми се умори, на друг отстапи примат. 

Признавам, љубов слатка, заслужуваш напор 

подобар поет од мене да те опее како тема 

но сепак, таа академност ќе ја платиш скапо 

зашто тој твори со тоа што од тебе го земал. 

Тој ги зајми твоите атрибути, зборовите ги краде, 

убавина тој не твори туку од твојот лик ја прима; 

тој тебе те копира и може само она да ти го даде 

што како твоја доблест ти самата веќе го имаш. 

Затоа не благодари му за тоа што убаво те фатил 

бидејќи тој тоа го должел и требало да ти плати. 
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О, кога за тебе пишувам, колку веќе ми се лоши 

знаејќи дека од тебе се инспирира подобар поет 

и во пофалба на твоето име сите сили ги троши 

за кај тебе тепкаво да испадне воспевањето мое. 

Ама, бидејќи твојата вредност е океан огромен, 

по неговата морска шир многу бродови минат, 

па, иако подолен од сите, и мојот брод скромен, 

товарен со моите желби за тебе, шетка за инат. 

Да пловам, твојата и најплитка вода ми е мамец 

додека оној врз немерлива твоја длабочина јава; 

или, јас речиси потопен, безвреден сум чамец 

а тој е стојно изграден, со величие и горда слава. 

Знам, ако тој цвета а мене ме отфрлиш грубо, 

дека сето ова се случува заради мојата љубов. 
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Сеедно со кој од нас попрво црви ќе се гостат, 

и кој кому со епитаф ќе го згрее гробот ладен, 

смртта ќе мора да живее со вистина проста: 

споменот за тебе заборавот нема да го краде. 

Тогаш светот ќе ме заборави во мало собиче 

ама твоето име ќе го следи бесмртна почит. 

Земниот знак за мене ќе биде гробот обичен 

а споменик твој ќе бидат и сите човечки очи. 

Кога во иднина сите патишта ќе се изодени, 

твој споменик ќе бидат моите стихови фини, 

за кои очите за читање сеуште не се родени, 

ниту има јазици за да те рецитираат на бини. 

Во почитта за тебе, на луѓето ќе им запира здивот, 

секогаш во нив ќе живееш како есенција за живот. 
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Со мојата или со било чија муза, не си во брак 

па слободно игнорирај што поетите ќе кажат; 

во книгите нивни посветата е молепствен знак 

за да им доделиш благословена патронажа. 

Ти си убавица, но и полна со мудро знаење 

дека напати за пофалба останувам без збор 

и затоа помислуваш да бараш ново ткаење, 

некој повешт поет да те наслика на кафиор. 

Постапи и така, љубена; а сепак тоа ќе биде 

измислица напрегната и реторика што лаже; 

ти си вистинска а не дречлив призрак ѕиден 

и само јас сум пријател што вистина ќе каже. 

Нека ги за грдите тие негови ангели и седми неба, 

тие слики за тебе би биле измама што не ти треба.  
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Велам дека никогаш не ти треба цртање веѓи 

ниту дека на твојата убавина ù е нужна поза. 

Мислам дека си ги надминала тие лити меѓи 

каде поетската јаловост нуди козметичка доза. 

Не би поднел да бидам репортажен слаткар 

кога ти самата ни обезбедуваш доказ во живо 

за колку ногата на модерното перо е кратка 

да следи вредност со постојано растечко ниво. 

Молкот мој, за тебе е грев и ти си нажалена, 

глупост стана она кое треба да е моја слава. 

Со молчењето убавината ич не ти е смалена 

а другите ѓоа живот ти дале а гроб ти прават. 

Повеќе живот има во едно од твоите убави очи 

отколку што би смислиле двајца поети од почит. 
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Кој кажува најмногу а може и повеќе да каже 

од богатава награда која си ти сам, спастрен, 

во чии граници е заѕидан потенцијал снажен 

од кој примерок ист како тебе може да расте. 

Неплодната сиромаштија на нечие перо може 

темата своја да ја остави без пофалба да виси 

а оној кој за тебе пишува доволно ќе е сложен 

и сал да го каже она твое што навистина ти си. 

Нека го копира она што е како писмо свето, 

да не расипе тоа што природата направила, 

и таквата реплика ќе го прослави во светот 

како измислувач на најписателски правила. 

Од врвот на твојата прекрасност фрлај ни мана 

за пофалбите наши за тебе достојни да станат. 
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Мојта муза со врзан јазик сеуште манири тера 

додека туѓи поеми богато составени те фалат 

со буквите позлатени од нивните вешти пера, 

во фрази што сета комора на музи им ги дала. 

Сал со добри мисли сум дур`други зборој пишат 

и како неписмен ѓакон се придружувам со `амин` 

кон секоја пофална химна што те зела на нишан 

од префинетото перо пред кое моето се срами. 

Слушајќи како те фалат, `ваистина`си велам, 

најпофалниот збор, од мене и повеќе ќе земе; 

со мисли те љубам но во јавност не ги делам, 

зашто зборот е сал китка а мислата му е семе. 

Така, другите почит заслужуваат за силниот здив 

но моите неми мисли зборуваат посилно и од нив. 
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Беше ли надуено гордо едро стихот негов велик, 

врзан како драгоцен плен за твојта гусарска каста 

тоа што во умот мој ги затвори мислите мои зрели 

правејќи ја гроб матката каде требаше да растат? 

На духот негов, му суфлираше ли некој друг дух 

да се искачи на врв од кој бев смртно столчен? 

Не, не дочул тој од ноќни компањони вешт слух 

од помош да му е за стихот мој да биде смолчен. 

Не, таков љубезен и фамилијарен дух немало 

за неговиот ноќен галеб со знаење да го клука; 

над мене победничко дефиле не се спремало 

и јас од такви мистерии и страв не бев спукан. 

Едноставно, нели, ситуацијата стана јасна - 

штом ти неговиот го вдоми - мојот спласна.  
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Збогум, ти си премногу драгоцена за да си моја 

и, веројатно е, сега вредноста си ја знаеш самата. 

Со попис на атрибути што над сите други стојат 

ти го ликвидира мојот главен влог и сета камата. 

Смеам ли да те држам заради твоја волја добра? 

И за таквата ретка среќа, каква заслуга ти праќам? 

Ти ми се обврза а ни грам причина не се собра 

па така мојата лиценца за тебе кај тебе ја враќам. 

Ти не знаеше колку вредиш кога сама ми се даде 

а исто така ти згреши и за мојата персона бедна; 

па затоа, твојот мил подарок од заблудата си јаде 

и кај тебе го враќам за да просудиш уште еднаш. 

Нека биде сето ова како бајка што се чита - 

си легнав како крал, се разбудив како питач. 
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Кога ќе си помислиш да ме третираш со презир 

и на јавен потсмев заслугите мои ќе ги ставиш, 

пак на твоја страна ќе сум, како твој верен везир, 

доблеста ќе ти ја славам иако лошо ми правиш. 

Преку мене, греовите мои најдобро ќе блеснат 

ако како адвокат на твојата страна се ставам; 

за признат разврат пресуда ќе следува чесна 

така што ти, губејќи ме, добиваш повеќе слава. 

И јас ќе спечалам многу повеќе ако биде така 

оти за мене ти си единствена сладост стројна: 

повредите ќе ги нанесам со сопствената рака 

за ти да ме победиш но и за моја корист двојна. 

Јас и мојата љубов кај тебе бевме сосемa преселени, 

ти остани чиста - ние ќе ги носиме каканите пелени.  
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Ако објавиш дека заради грешка ме оставаш, 

јас веднаш ќе го проширам описот на таа тема: 

спомни моја ќопавост, на патерици се поставам, 

против твое обвинение јас одбрана не спремам. 

Љубена, за така да биде, не прави напор бесен, 

ти не умееш да ме оцрниш да испаднам вранец; 

јас самиот, штом за твојата намера ќе сум свесен, 

врската ќе ја раскинам за да ти станам странец. 

Нема да шетам на места кајшто ти се шеташ, 

јазик за твоето име ќе си врзам, иако ќе жалам, 

но не би допуштил било како да сторам штета, 

ни случајно со нашето познатство да се фалам. 

Се колнам, во борбата и мојот чекор со твојот ќе гази 

оти никогаш нема да го сакам тој `јас` што ќе те мрази. 
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Мрази ме ако сакаш, но тоа нека биде сега 

кога светот за делата ме распнува лесно; 

на злата среќа ортак, постави ме во стега, 

да бидам твој поклоник-губитник во тесно. 

Ах, немој, кога срцево издржа од таги јуриш, 

од зад грб да ми напаѓаш совладани јадови; 

немој бурна ноќ врз дождлив ден да туриш 

за мојот пораз пак да мине низ нови падови. 

Ако ме напушташ, не прави го тоа последна, 

кога сите ситни пизми се со искубани крила; 

нека биде прв налет разделбата, иако бедна, 

на среќата да ù ја вкусам превртливата сила. 

Тогаш тажните страдања кои сега ми се неутешни, 

спрема тоа што те губам, ќе ми изгледаат смешни.  
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Некои се горди на претците, други на својот фат, 

некои на својот имот, други на силните им тела, 

некои на облека и помодарски шапки на спрат, 

некои на сокли и `ртки, други на коњска ергела; 

и свое придружно задоволство има секој табиет 

кој како своја најголема радост него го опишува. 

Но, посебноста не може во ум закони да забие, 

нужен е најопшт ќеф што сите ќе ги надвишува. 

Твојата љубов е побогата и од династијата 

и нејзиниот трезор, погорда од скапа мода; 

ни коњ ни сокол е на чело на процесијата, 

туку јас, имајќи те тебе, гордо неа ја водам. 

Во тебе јас ги наоѓам сите тие нешта вредни, 

без твојата љубов јас сум само јаден бедник. 
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Стори го најлошото и измолкни се од мене, 

измрдај од заветниот рок дека ќе бидеш моја 

и животот мој веќе главата нема да ја крене 

зашто тој се хранеше само од љубовта твоја. 

Од најлошите маки не треба да се плашам 

кога и најмалата од нив живот ќе ми сврши. 

Ми следува подобра состојба од онаа каша 

кога ти со твојот каприц волјата ми ја скрши. 

Претвртливоста на твојот ум не ме загрижува 

кога на твоето измамништво животот ми виси! 

Ох, најдов среќно име со тебе да ме зближува - 

среќоносец на љубов но и среќен гробар ти си. 

Има ли блажена убавина а стравот да не ù е рам? 

Ти може веќе си лажливка а јас тоа да не го знам! 
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Сепак ќе живеам со надеж дека си ми верна 

зашто лицето твое ме грее од чесен престол; 

ко сопруг што измамата сеуште не го перна, 

и јас не знам дали срцето ти е на друго место. 

Окото твое дури ни за омраза не ќе ми каже 

па затоа не ќе можам да знам за промената. 

Често на лице сум читал дека човекот лаже 

од расчекорот меѓу усните и веѓата крената. 

Тебе мора Небото со декрет да те креирало 

оти на лицето сал слатка љубов ти гледам; 

срцето твое измамно, каде и да парадирало, 

очите не кажуваат туку со сласт ти медат. 

Твојата убавина како јаболкото на Ева сјае 

но дали јас ќе бидам Адамот што ќе се кае? 
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Тој што може да повреди а практикува почит, 

кој има што да покаже но скриено е жарче, 

тој што другите ги покренува а себе се кочи, 

на предизвик бавен, како да е веќе поарчен; 

праведно милоста небесна врз него ќе грее 

а тој како домаќин природата ќе ја штити. 

Тој смирено над радоста и над бесот бдее, 

а другите се само служители негови сити. 

Китки расцутени со сласт летото го красат, 

иако самодоволни, гордо живеат и мреат, 

но ако и нив гасеници со отров ги згнасат, 

со недостојни облеки и тие ќе шират реа. 

Најмиломирисното може да стане смрдлив чевел 

а лилјанот скапан посмрдлив е од било кој плевел. 143 
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Милозлива е срамотата дека ноќе талкаш! 

Таа, како гасеница во најмиризливата роза, 

убавината на твоето пуплесто име ја валка 

но ти ми ја сервираш како најслатка боза! 

Тој јазик што за тебе похотливост раскажува 

те воздига како да е спорт твојата сторија; 

тој не те куди туку со пофалба ме растажува – 

демек, штом ти така правиш, не е лудорија! 

О, каква господска куќа има развратот твој 

но сепак да живее надвор од тебе одбра, 

за твојата убавина да го покрие грдиот слој 

та дури и лошотијата да изгледа добра. 

Но, љубена, внимавај како сето ќе се сврши: 

стомна што ноќе оди на чешма прва се крши. 
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Велат грешност ти се и младоста и похотата, 

други пак велат двете ти се милност чиста; 

и милноста и грешноста ти ја вршат работата – 

ти грешноста ја правиш за милноста пристан. 

Како што на прстот на крунисувана кралица 

ќе биде скапоцен накит стакленото џиџале, 

така и грешките твои, една долга магарица, 

станале вистини и во ѓердан се нанижале. 

Колку многу овци може да заведе волкот 

ако својот изглед како овца го прилагоди; 

колку многу зјапачи ќе ти го следат колкот 

ако твоето племство на шестка се нагоди! 

Но, не прави така, оти јас те сакам на таков начин 

што твојот добар глас е најдобриот љубовен зачин.  
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Слатко мое задоволство на годината измината, 

разделбата со тебе како зима сурова ја болував: 

колку студенило сетив, оќоравев од темнината, 

во тој стар декември што сé наоколу соголува! 

И така, од сјајно лето нè делеше тоа време 

и од преполнетата есен чија родност слатка 

уште од пролетната блудност носеше бреме 

како, по смрт на господарот, вдовичена матка. 

Катаден по таа изобилна глетка јас пекав, 

ко обестатковен ластар, со надеж на сирак, 

тебе-летото и твоите сладости ги чекав – 

но без тебе и црцорците одбија да свират. 

Или, ако и процрцореа, како мака да ги стиска, 

како лисјата беа исплашени од зимата блиска. 
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Раздвоен од тебе, во таа пролет јас бев тажен, 

кога април со горделив раскош го смени снегот 

и со младешкиот дух на сите им стана важен 

та дури и старечкиот бог Сатурн заигра со него. 

Ниту песните на птиците ниту китките разни 

со нивниот опоен мирис и со допирите мазни 

не ме инспирираа да напишам летни сказни 

ниту барем да ги наберам и ставам во вазни. 

Не сакав да се чудам на лилјани со бели лица 

ни на црвенилото на розата какво не сум сонил; 

тие беа волшебни, секое само како кроки-скица, 

нацртани според тебе и сето твое беше во нив. 

Со тебе отсутна, ми беше зима и само кенкав 

а тие волшепства ме тешеа како твоја сенка.  
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Љубичице ранобудна, дрска, судам ли криво: 

дека твојот опоен мирис што секого го плени 

ти на мојата љубена ù го украде од здивот? 

И дека корења си пуштила во нејзините вени 

за со пурпурно лице да се дичи твојот живот? 

Пресудив кражби: лилјанот ù зел рака до рамо; 

пуплестиот марјорам се покрил со нејната коса; 

едни рози ù го украле руменилото од срамот 

а други бледилото на нејзиниот очај го носат. 

И како трето, и белите и црвените рози, патем 

при кражбите, и нејниот здив опоен го ќариле; 

но, кога најсилно цутат, злосторот ќе е платен – 

одмазднички гасеници за смрт си товариле. 

И други китки гледам од љубената ми крадат 

ама сепак таа и понатаму е најубавата дада. 
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Кај си ма Музо, со дебел заборав ли ме тресна 

та молчиш за нештата кои ти ја даваат моќта? 

Зарем инспирацијата ја арчиш на ќопава песна 

зајмејќи му и на простото да му л`сне ноќта? 

Ко чесен откуп за залудно потрошеното време, 

Музо заборавлива, дај ми од стиховниот мелем: 

вештак да бидам за балади со висок стремеж, 

издигнат над простото, за вечна слава желен. 

Стануј, залегната Музо, и љубената ти ја види, 

дали Времето лице засекувало во ноќ и ден – 

и ако бразди има, сатира на распаѓањето биди 

за секој да го презира Неговиот воен плен. 

Нека мојата љубена побрзо се издигне во слава 

одошто Времето со своите сечила ù грди глава. 
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О, Музо забушантска, зарем од мене чекаш мито 

та замижуваш за вистината во убавина слиена? 

Тие обете кај мојата љубена го пронашле штитот, 

па така и твојата достојност од неа е сошиена. 

Кажи, Музо, може ти е незгодно и не ти лежи: 

на вистината не ù требаат шминки залоени, 

на убавината не ù треба четка да сјае и тежи, 

но најдобри дали ќе се ако двете не се споени? 

И сега, штом на љубената не ù треба кревање, 

ќе ги заклучиш ли, Музо, твоите силни моќи? 

Зар отаде гробот златен не ù треба опевање, 

за идните луѓе да ги утеши во нивните ноќи? 

Затоа, ела ваму Музо, не бегај од мојата ука, 

ќе ја правиме љубената вечна, ко сега и тука. 
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Љубовта моја е зајакната иако повеќе изгледа слаба, 

љубам не помалку, иако помалку тоа го покажувам. 

Не е љубовта трговска стока да ја знае секоја бараба 

зашто сопственикот насекаде горделиво ја раскажува. 

Нашата љубов беше нова, како и самата пролет, 

кога јас почнав да ја воспевам со моите сонети; 

како славејот што летото го започнува со полет 

а својата шупелка ја остава кога есен ќе сети. 

Не дека нашето љубовно лето е со помалку ќеф 

од кога ноќта пред славејот премираше од восхит 

туку и други тупи птици со ѓоа-песни правеа грев 

па со простотилак на милноста ù скршија коски. 

Постојаното фалење и јас го сметам за бедно 

оти така само ќе се попиљари сето твое вредно.  

 



 54 
103 

Ах, сиромав јас, мојата Муза е со сила бедна 

при можност скапо и гордо да се продаде, 

но темата, гола и ненакитена, повеќе е вредна 

од секоја пофалба што може да се додаде. 

О, ако не можам да пишувам, не прави прекор! 

Погледни во огледалото, таму лице се мрешка 

кое на мојата тупа досетливост ù сопиња чекор 

фрлајќи ме сосе стиховите во срамота тешка! 

А може грев ќе сторам во желба да бидам арен, 

на она што е добро со описи може ќе му пречам? 

Изгледа дека за моите стихови нема друго чаре, 

туку на твојата величественост вака да ù речам: 

во стихот мој може ти и на престол дека седиш, 

огледалото ќе каже дека повеќе од тоа вредиш. 
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За пријателот мој убав вистина нека се прими 

дека не старее и убавината сеуште му цвета 

ко првпат што го видов пред три мразни зими 

кои оттогаш гордост им соголеа на три лета. 

Три пати китната пролет во жолта есен мина 

во процес на времето со неизбежна тежина; 

на три априли врел јуни сенката им ја скина 

а мојот пријател сеуште е со истата свежина. 

Неговата убавина е ко сенка на сончев саат, 

ја гледаш а движење јасно нема да се каже; 

иако мислам дека младешките црти му траат, 

има промени и окото мое можеби ме лаже. 

И ако е така, чујте, припрости сезони на светот: 

пред вие и да се родите, умре најубавото лето. 
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Идолатрија да не се нарекува љубовта моја 

ниту мојата љубена како идол да се смета 

иако сите мои песни само за неа се ројат, 

за неа едната, единствена, за многу лета. 

Љубезна е љубената денес а и утре ќе биде, 

постојано упорна во одличност и чудесија; 

и затоа мојот стих за неа е постојано свиден, 

едино таа му е тема достојна за експресија. 

Убавината, љубезноста и вистината ми се теми 

тоа свето тројство за другите зборови ми е маја; 

сета моја фантазија како три во едно ја спремив 

зашто само во мојата љубена трите теми трајат. 

Убавината, љубезноста и вистината живеат осамени 

но првпат сите три заедно кај љубената се врамени. 
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Хроники за старото доба со восхит примав 

за многу фалени госпоѓи и витези страсни, 

убавината нивна трепереше во секоја рима 

низ сјајни описи преку стиховите красни. 

Низ сликите се изразуваше античкиот свет, 

отпорен кон забот на временската плима, 

со способноста да наслика тогашниот поет 

и таква убавина каква ти што сега имаш. 

Но, пофалбите негови пророштва се голи 

за она што твојата убавина ми го зрачи, 

а божественото око и иднината ја боли 

дури невешта да те опее и таа се мачи. 

Сега јас при очи остана само да се жалам - 

ти си мое чудо а немам јазик да те фалам.  
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Ниту моите стравови ниту пророчката душа, 

која на светов му проповеда гајтан свилен, 

ќе ја зауздаат мојата љубов за да ги слуша - 

дека, божем, осудени на зла судба сме биле. 

Тажните пророци со смеа самите се урнисаа 

оти месечината мртва сега па е и помрачена; 

неизвесностите сигурно самите се крунисаа 

и маслинка на мирот на вечноста е закачена. 

И така сега со капките на ова најмелем-време 

љубовта ми е свежа и смртта не ќе ме прими 

па, навредена, ќе бара глупак од мутаво племе 

оти за инат ќе живеам во овие скромни рими. 

Спомениците на тираните времето ги урива 

а во стихот мој, ти љубена, вечно ќе си жива. 
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Има ли во мојот ум уште мастило за моето перо 

кое веќе не ти ја открило мојата вистинска душа? 

Што ново да му се понуди на љубопитко-ѕверот, 

за мојата љубов и за твоите заслуги да слуша? 

Нема, момче мило, само сеуште ко божји пастир 

морам секој ден едно исто да го пеам како пример, 

ти мој, јас твој, ко нови си ги чешам старите красти, 

на ист начин како кога првпат го светев твоето име. 

Така, од љубовта вечна новиот љубовен случај 

со прашината и трошната старост не е хранет, 

ниту неизбежните брчки занаетот од неа го учат 

туку древност на новата дава за вечна да стане. 

Повторно ја откривам нашата љубов како свежа 

онаму кајшто во времето нејзините коски лежат. 
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О, не речи никогаш дека во срцево бев лажен 

или дека отсутноста мојата љубов ја смалила; 

но, ми беше полесно и станував сé поснажен 

оти мојата душа во твоите гради се навалила. 

Тие се моја куќа на љубовта и ако бев мрдач, 

како што се они, јас повторно ќе си се вратев, 

токму навреме, неизменет и без маската грда, 

и самиот на себе светата вода ќе си ја платев. 

И јас сум од крв и месо, со слабост сардисан, 

и мене природата ми го повела срцето бедно; 

но апсурдно е да се мисли дека ќе кандисам - 

за ќеф на стојко да си оставам момиче медно. 

Вселената ширна ни за стојко не е вредна 

освен сето мое во неа - мојата роза чедна. 
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Аман, вистина цела е дека ваму-таму шарав 

и самиот си се правев палјачо на јавна сцена, 

во старите прекршоци нови афектации барав 

па и мислите си ги продавав по ефтина цена. 

Верно е дека на реалноста гледав без радост, 

а олеко бев вовлечен и во некаква езотерија, 

но излетите настрана ми дадоа нова младост 

и дека ти си најдоброто од љубовта ме уверија. 

Нека биде што ќе биде, сега сето тоа сврши 

и апетитот никогаш веќе нема да го острам, 

со нова авантура која може срце ќе ми скрши; 

ти си ми бог на љубовта, вистината е проста. 

Пожели ми добредојде, ти небо седмо мое, 

за твоите најљубени гради и јас сум скроен.  
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О, знам, мојата злобна Фортуна ти ја кориш, 

таа богиња виновна за моите штетни дела, 

која на животот му одреди за леб да се бори 

ко палјачо на бина, за смеа на јавност цела. 

Така моето име го доби жигот `пишман-аџија` 

и репутацијата во повеќето му е избербатена 

со она што го работи, како раката на бојаџија: 

жали ме, со желба чистотата да ми е вратена. 

Додека ко послушен пациент лекот ќе го пијам, 

тој резок оцет против чумата на моето паѓање, 

ќе нема горчило од кое би сакал да се скријам, 

и ќе трпам страдање само да биде ново раѓање. 

Сожали ме, драг пријателе, и сигурно очекувај, 

дека и самото твое сожалување ќе ме излекува. 
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Твојата љубов и сожал ми го избришаа јадот 

од скандал долен што на лице ми удри печат; 

тело ти ми раззелени и тоа пак ми е младо, 

сеедно ми е дали добар или лош ќе ме речат. 

Ти си сиот мој свет и јас единствено примам 

твојот јазик веродостојно да ме фали или куди. 

Надвор од тебе ме нема, ниту некој друг има 

што може да го смени она кое ти ми го нудиш. 

Во многу длабок амбис сите грижи ги фрлив 

за тоа што друг ќе прос`ска како змија луда, 

со лаги да ми ласка или да ме прави брлив. 

Така се оградив зашто ваква правда нудам: 

во мојата решеност ти така цврсто си вкопан 

што светот постои само ако ти си му стопан. 
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Штом те напуштив, окото ми е во мојот ум, 

за надвор е ослепено, нова улога си згоди, 

изгледа ококорено како да ќе следи друм, 

а сé навнатре гледа и кон таа цел ме води. 

Од птиците, од китките и од сé што е видено, 

окото внатре во срцето сликите не ги вселува 

туку сé што надвор фатило веќе му е отидено 

па и умот така абер за надвор не споделува. 

Може красни или грди глетки му се здале, 

многу слатка милосност или грбава слика, 

рид ил`море, ден ил`ноќ, гавран ил`галеб - 

сето тоа окото го обликува во твојот приказ. 

Неспособен за друго, сал во тебе се вглавил, 

мојот многу чесен ум окото нечесно го прави. 
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На умот мој, што ти го круниса со милни ласки, 

како на екс, монархистичка чума му се случила 

зашто иако моето око набљудува реални скаски 

твојата љубов на ваква алхемија го принаучила: 

чудовиштата грозни и нешта збрчкани ко згура 

ги претвора во ангели кои сите на тебе личат; 

во совршенство преобликува секаква креатура 

за веднаш со ортакот око замаени да се дичат. 

О, ама слатка чаша беше тоа од мојот вид 

и мојот ум кралски ја испи на срце гладно; 

на неговата палата ù доѕидаа ласкав ѕид 

со џам од кој сé изгледа убаво и складно. 

А ако чашата отров беше, окото прво ја проба 

па пред умот-крал нема да одговара за злоба.  
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Во неколку мои претходни сонети има лаги 

како таа дека најсилното веќе сум го сетил; 

тогашното мое разбирање однемало снаги 

да знае дека огнот може и посилно да свети. 

Во милион драми преправки времето прави, 

свети завети ништи, кралски декрети менува, 

острото го затапува, светата убавина ја штави , 

па и умот мој со нови премисли го преженува. 

О, можев ли, исплашен од тиранинот време, 

тогаш да не речам `Најсилно те љубам сега`, 

да ù се озабам на несигурноста бев спремен, 

сегашноста ја крунисав а остатокот нека бега. 

Љубовта засекогаш е бебе и нема таков настан 

во кој вечните бебиња би престанувале да растат. 
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За венчавката на два ума вистина што љубат 

мислев поинаку но го прифаќам импедиментот: 

љубовта не е љубов ако промените ја грубат 

дури и кога неверството ќе роди фалименто. 

Таа е закотвен стожер кој во морето плута 

достојно се опира и над секоја бура скока 

да биде ѕвезда-водилка за бродот што лута, 

со вредност незнајна ама висока за показ. 

На Времето, љубовта не му е палјачо за шега 

иако со српот усни алови и образи ѝ коси; 

од минливоста на часовите негови таа бега 

и дури до судниот ден истрајноста ја носи. 

. 

Ако ова е доказ за грешката на мојот акал - 

јас не пишував ниту човек имало што сакал. 
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Обвини ме: немарен бев во неизмерна доза 

кога за твоите заслуги требаше да се даде, 

заборавав на милата ти љубов да се одзвам 

иако со сите емства ме врзуваше одден/наден. 

Тогаш јас се бев зближил со странци и бараби 

арчејќи време кое со право требаше да е твое; 

моите едра ги дигав за секој ветер да ги зграби 

и така залуден по далечина, од тебе се двоев. 

Прокнижи ги сите мои грешки како гревови, 

фер е и законски, нека бидат кривични дела; 

земи ги на нишан моите попукани шевови 

но омразата не буди ја за да ти биде стрела. 

Мојата молба јас ти ја дадов, стави ме на тест, 

дали пак ќе ја заслужам твојата љубов и чест. 
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Како што за да си го направиме појак апетитот 

оцет во храната мешаме и непцата ги дразниме 

така и против болест идна во шуруп ни е штитот 

па иако недојдена, ние со горчила ќе ја казниме. 

Токму така на моето сладострастие без насит 

во исхраната со лут пинџур му додавав шмек 

и уморен од среќа, ѓоа десерт наоѓав кај гнаси, 

за демек така да бидам кон болеста на штрек. 

Врз лукавата љубовна политика за превентива 

болестите кои ги немаше сами се накалемија 

но таа, медицински верзирана, во здравје плива, 

кое, од премногу арно, за лекување го спремија. 

За лековите научив важна лекција на начин долен: 

ме разболеа заради страв од тебе да бидам болен.  
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Напивка од солзи на сирени пиев како слепец, 

дестилирани во реторта позагадена од пекол, 

страв врз надеж и надеж врз страв си лепев 

загубен сиот кога до победа бев сал на чекор. 

Какви бедни грешки во моето срце се затекоа 

додека оно благословено себе се се сметаше! 

Колку пати моите очи од своите дупки истекоа 

во замајаност со која лудата треска ме леташе! 

О, секое зло за добро, таа вистина ме слади, 

до тоа што е добро дури преку злото стигнав; 

и разурнатата љубов, откако наново се гради, 

никна поубава отпорано и поцврста се дигна. 

Од тие лутања кај тебе се вратив, иако со прекор, 

ама издржливоста ми е со тројно зголемен чекор. 
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Голема беше тагата што в срце ми се всели, 

порано, кога ти со мене беше сурова еднаш; 

но сега, треба ли да покажам живци од челик 

и за гревот мој пред тебе глава да не сведнам? 

Ако ти за мојата необѕирност беше потресена 

како јас за твојата, ти си осетила мака тешка 

и мене, тиранинот, можност не ми е принесена 

да ценам дали беше поголема твојата грешка. 

О, онаа наша ноќ на јадови сеќавање повлекува, 

колку сурово и длабоко тагата душата ни ја гори, 

па нежност ти нудам како мелем што те лекува, 

исто брзо како кога ти порано така за мене стори. 

Твојата нежност со мојава сега се компензира 

и така нашите обострани гревови ќе се смират. 
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Кога таков не си а ко за таков ти даваат прекор, 

подобро подлец биди одошто таков да те бројат; 

ќефот на доблеста не се препиња од свој чекор 

туку од злобноста што за нас другите ја кројат. 

Зошто лажливи и прељубнички очи други 

намигнуваат на мојата похотно скроена крв? 

Зошто тие што на злото се шпиуни и слуги 

за слабо го бројат она кое на доброто е врв? 

Не, тој сум што сум и оние на кои сум им мета 

како мои нивните гревови ми ги припишуваат; 

јас ќе бидам искрен иако тие интриги плетат, 

тие лаги од чест моите дела не ги лишуваат. 

Ако сé во светов според нивното се остварува 

тогаш сиот свет е лош и лошотилакот царува. 
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Нотесот твој, твојот подарок, во умот ми е, 

неизбришливи сеќавања се во таа течност, 

повредни се од хартиениот запис што гние, 

посилни од секој датум, ко самата вечност. 

Додека мозокот и срцето ми ги храни здивот 

секој од нив тебе од косачот-заборав те чува; 

и додека природниот закон ќе им дава живот 

записот за тебе е заштитен од немост глува. 

Во однос на мојот мозок, тој нотес беше мал, 

а твојата љубов зарем на рабуш да се длаби? 

Затоа бев уверен дека нема да ни биде жал 

мојот мозок да е нотес во кој ти сам се заби. 

За да имам потсетник што кон тебе ќе зрачи 

ја избрав незаборавноста ко најдобар начин.  
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Не, Време, не ќе се пофалиш дека сум сменет: 

пирамидите што ги издигнаа со обновена сила, 

на овој свет не се ни ново ниту чудно за мене - 

тие сал нова облека се на глетка што веќе била; 

Краток е нашиот живот и на восхит сме слуги, 

за сé што ти ни го подметнуваш иако е старо; 

примаме со желба да сме новородени и други 

иако некој друг на тоа веќе му го извадил ќарот. 

Од твоите регистри и од тебе страв не ме ежи, 

на сегашноста и на минатото не им се чудам; 

бидејќи и твоите записи и сé околу што лежи 

си го направило во непрестана итаница луда. 

Овој мој завет ко бајрак довек ќе го носам 

наспроти тебе и твојата уништувачка коса. 
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Ако мојата љубов беше дете на профитна база 

таа како копиле на Фортуната, без татко ќе беше, 

на милост на Времето или на неговата омраза, 

китка со китки во букет или фрлен плевел грешен. 

Не, таа далеку од случај беше изградена, 

и во смешна помпа раскош не ја одликува, 

ниту на закрепостеноста ù е предадена, 

како што времево со искушение повикува. 

Таа не се потпира на минливоста на политиката 

и на нејзините изнајмени и краткотрајни ефекти; 

туку таа сама осамена на одважноста е сликата, 

расте без туѓа потпора па затоа и е без дефекти. 

За ова сведочат будалите на ова време и простор 

кои умреа од доблест или живеат заради злостор. 
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Крал на раце да носам, корисно ли е бреме, 

за надворешно да покажам племенит став? 

Или, за вечни пирамиди да поставам темел 

а тие сепак да пропаднат разурнати во прав? 

Зар не сум видел простаци со дворски манири 

како губат сé па згора на тоа и во долг цапаат, 

алчни што едноставен вкус не може да ги смири 

па сиот свој живот по туѓите височини зјапаат? 

Не, дај ми да се прикрепам на срцето твое, 

земи ме како подарок скромен, без сметка, 

без лукавост и без задни намери скроен, 

взаемно давање да сме, како една клетка. 

А ако за нашата врска озборување се крене 

кодош нека е сонетов и сé тргнало од мене. 
126 

О, ти мое љубено момче, што со силата на твоите очи 

предавничкото огледало и српот на Времето ги кочиш, 

што зреејќи пред пријателите покажуваш поубаво тело, 

да се види дека Времето повеќе одошто тебе им зело - 

Ако очите на Природата, суверено од пропаст те пазат, 

и како ти одиш кон неа Таа секогаш те откинува назад, 

Таа те чува намерно, за успех на нејзиното самољубие, 

да го посрамоти Времето, минутите бедни да му ги убие. 

Сепак, Таа се плаши, иако си нејзин љубимец, 

не може вечно да спречува да не те загубиме. 

Нејзината ревизија, иако одложувана, ќе служи 

за Нејзино смирување и тоа ти ќе ù го пружиш. 

( ) 

( )  
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Од старо време црното за убаво не го бројат 

зашто на убавината не ù прилега за храм. 

Но сега некои вешти и од црно убавина кројат 

и таа е наклеветена со копилјарски срам. 

Штом секоја рака на природата ù стана ортак, 

и со уметничките маски од грдо убавина прави, 

правата убавина чмае надвор од светата порта 

избркана како проста во немилост да се дави. 

Па така, љубовницата ми е со очи како гавран, 

веѓи и клепки костимосани ù изгледаат тажни, 

како на некој што неубав роден, убавина навра 

ко чорап, измамна творба со вредности лажни. 

Сепак, тие очи натажени така убаво ù стојат 

што секој вели сите жени очите така да ги бојат. 
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Кога ти, мојот мил музички извор што не сопира, 

врз она благословено дрво населено со жив звук 

со твоите слатки прсти типките нежно ги допираш, 

многупати жиченото согласје го збунува мојот слух. 

Болно им љубоморам на типките, дури до клетва, 

оти страсно ти ги бакнуваат прстите, тоа го знам, 

додека моите сироти усни, желни за таква жетва, 

црвенеат немоќни да го спречат тој блуден срам. 

Скокотливи да се, природата да си ја сменат, 

а и местото со тие растанцувани типки диви, 

врз кои на прсти чекориш ти, љубената жена, 

правејќи мртво дрво поблажено од усни живи. 

На дрските типки среќата не сакам да им ја грубам, 

дај им ги прстите а мене твоите усни да ги љубам. 
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За во пустината на срамот животната сила да ја троши, 

похотата со кривоклетства и свирепост се наоружува; 

убиството, дивеењето и бруталноста за неа не се лоши, 

таа е екстремно криминална и доверба не заслужува. 

Остварен, актот блуден, веднаш со презир се плаќа: 

ловот беше неразумен ама барем не е чиста нула; 

омразата е мамката вешта која во стапица те фаќа: 

да мислиш дека ти ја наместиле за да станеш улав. 

Улава во стремежот а улава и кога е заситена, 

похотата секогаш го бара и наоѓа екстремното; 

восхитот го искусила и со силен јад е закитена, 

првин ужива стрвно а потоа плаче во темното. 

Сето ова се знае ама сепак јас вака би рекол: 

одбегнувајте го рајот што води до овој пекол. 
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Нема атрибут на сонцето кој кај љубената се јави; 

од коралот ронки црвенило нејните усни просат; 

ако снегот е бел, нејзините гради се сиво-кафјави; 

вместо од златни жици, од црни е нејзината коса; 

Сум видел многу дамаски рози, црвени и бели, 

но такви слични не сум видел на нејзиниот бут; 

и, парфемите имаат далеку помирисен прелив 

од оној со кој сум се запознал во нејзиниот скут. 

Добро знам, музиките понежен звук емитираат, 

но сакам таа да ми зборува, макар и со грешки. 

Не сум видел како точно богињите левитираат 

но мојата љубена божествено се движи пешки. 

А сепак, жими небо, мојата љубена е поуникатна, 

од било која жена опишана како сончева и златна.  
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Ти си тиранка, вистинско тиранско чудо, 

ко оние чија горда убавина за другиот е маки; 

знаеш ти добро дека за моето срце лудо 

ти си најблескавиот и најскапоцениот накит. 

Има други што те знаеле и велат во добра вера, 

дека не си баш лична за со јадот да сме браќа. 

Такво тврдење треба во олеснение да ме втера 

ама сепак срцето мое по тебе од земја се траќа. 

И се осигурив дека по тебе лажно не страдам, 

илјада воздишки сал од мисла за твојот лик, 

ми се раѓаат и се стројат како сведочка гарда, 

да потврдат дека најубава си и како дама пик. 

И ништо црно немаш, освен во твоите дела, 

од кои луѓето пресудуваат за фигурата цела. 
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Твоите очи како да ме сожалуваат кога ќе ме видат 

знаејќи дека твоето срце со презир ми мачи снага; 

се облекле во црнина за мои оплакувачи да бидат, 

и на мојата болка гледаат со сочувствителна тага. 

И како што образите на истокот со ќеф се капат 

во утринското сонце кое со зраците ги плеска, 

а ѕвездата вечерница го утешува жалниот запад, 

така со сожалувачките очи твоето лице блеска. 

О, пушти ги тогаш да го огреат и срцето твое 

за и оно да ме жали и така да ти стане милно; 

да си имаш во душата костум за утеха скроен 

и да го облекуваш кога мене ќе ме боли силно. 

Та, тогаш убавината сама по себе во црното ќе биде 

и грешат кога велат дека изгледот не ти бил свиден. 
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Срамно е срцето што моето го натера да вене 

а згора и на моето љубено момче нанесе рани; 

не беше ли доволно да ме мачи само мене 

туку и пријателот ми го зароби со очите врани? 

Заради очите твои сум човек надвор од себе, 

па и моето второ јас уште посилно ти го зграби; 

напуштен од него, од себе самиот а и од тебе, 

деветкратно во градиве долго копје ми се заби. 

За да го пуштиш пријателот, нудам кауција силна, 

затвори ми го срцево во кафезот на твоите гради, 

за така да стане негов чувар а ти клучарка милна 

која во мојот затвор од употреба на сила се гади. 

Ако јас сиот сум во тебе, и умот да ти е сменет, 

пријателот пак е твој зашто тој целиот е во мене. 
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Откако признав дека врз момчето имаш власт 

и јас се ставив под хипотека на волјата твоја, 

самиот себе сум се заложил, за моето второ јас 

ти да го вратиш оздравен за вечна утеха моја. 

Но ти не правиш како што облигацијата бара 

туку похотно стрвна си а тој е љубезно кревок. 

За тој да ми помогне, те молел како мој гарант 

но така поцврсто и од мене се врзал со гревот. 

Твојата убавина има статутарно право да го земе, 

оти лихварка си и секому похотата за ќар ја нудиш, 

па го цедиш мојот гарант што за помош е спремен 

и ми го превземаш преку измамата што ме слуди. 

Него јас го загубив и ти обајцата сега нè имаш: 

тој за долгот плати а јас пак ти робувам со рима.  
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Сеедно е за другите но ти Вил си го имаш, 

па и уште Виловци што ќе ја преполнат неа; 

но ако мојов стрвник поначесто го примаш, 

љубовните ти желби со ситоста ќе се слеат. 

Сака ли желбата твоја, пространа и мазна, 

да ја благослови мојата во неа да влезе? 

Изгледа според грациозност одреди казна 

оти на мојава неубава не даваш ни мезе! 

Стално врне а морето сета вода ја прима 

и тоа изобилие како резерва го збира; 

та и ти, богата со Вил, додај ме ко рима, 

за твојата желба поетски да ја смирам. 

Со одбивање не убивај ги твоите пекачи, 

бројчиња подели им и нека бидат чекачи. 
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За тоа што во тебе влегов умот те прекорува, 

оти слабост сум ти,леснодајноста ти ја пцуе; 

кажи му: желбата како слепо кутре преорува 

за љубовниот напор во сладост да се сплуе. 

Вил и Виловци твои љубовниот трезор го полнат 

а тој, иако од нив веќе полн, и мојов го плени. 

Кога капацитетот за прием е голем, се колнам, 

еден влез плус броењето ич нема да го смени. 

Па така, во пописот пушти да минам без рецка 

ама во трезорот редовно мора да ме ставаш: 

иако ништо, сладост ќе сум ти што нежно пецка 

и во тебе ја отклучува и најскришната брава. 

Стори го тоа и јас засекогаш твој ќе бидам, 

а моето име Вил во твојта љубов ќе се вѕида. 
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Ти слепа и будалеста Љубов, со какви мрежи 

очи ми покри та да гледаат тоа што го нема? 

Тие знаат за правата убавина и каде таа лежи 

а пак најдобра им е жена со најлоша спрема. 

Ако очите, заведени од погледи што ги ловат, 

впловуваат во заливот кајшто секој маж јава, 

зошто од нивните лаги ти цврсти пранги скова 

за во нив умот на срцево да не дигне глава? 

Зошто срцево своја бавча дека има гордо кажува 

а не сака да знае дека цел свет му ја преорува? 

Или, гледајќи го тоа, самото себе се залажува: 

убава вистина и за гадно лице нека се зборува? 

Моето срце и моите очи сосема се заслепени 

и за нив сите болести на лагата се залепени. 
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Кога љубената дека е права девица ми се колне 

јас ù верувам, иако знам дека в очи ме лаже, 

за таа да мисли `овој младич со наивност полн е, 

суптилностите светот допрва ќе му ги каже`. 

Таа ме мисли млад да ù угоди на мојата суета, 

а знае дека од годините кожата ми е провисната, 

просто е, од нејзиниот лажлив јазик нема штета, 

па така од двете страни вистината е потисната. 

Но, зошто таа дека е лажливка не признае сама? 

И зошто јас не сакам зрелоста да ми се уважува? 

Навиката сé да се верува на љубовта е прва дама 

а и вљубената старост годините не си ги кажува. 

Па така еден со друг, се лажеме и се дупиме 

и од нашите лаги ефтини ласки ќе си купиме.  
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О, не ме повикувај како сведок за да те бранам 

што сурово срцето ми го кинеш како со клешти; 

не со очи туку со јазик повреди ме за да сфанам, 

удри силно и разбирливо а не со трикови вешти. 

Нека ти биде срцето кај друг, но немој пред мене, 

со флертувачките погледи настрана да кршкаш: 

не ти треба тројански коњ, сила имаш да ја крене 

мојата тврдина во воздух, да не остане ни дршка. 

Но, ај да те оправдам: `ах, мојата љубена знае, 

непријатели мои се нејзините погледи милни 

и затоа со нив во моето лице не сака да зјае 

па кон други ги испраќа своите стрели силни`. 

Сепак, не го прави тоа, нека сум одблиску прободен, 

ти ќе ме убиеш и така од болкава ќе сум ослободен. 
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Биди мудрец на суровоста, многу не стискај 

со толку презир врз моето трпение занемено, 

за да не стане тагава со зборовите блиска 

и каже дека ти ни капка жал немаш спремено. 

Би било поумно од тебе, иако ич не ме сакаш, 

сепак да ми кажуваш дека драг сум ти в душа, 

оти јас сум хировит болен во претсмртна мака 

и од докторот само добрите вести ги слушам. 

Од очај почнав да заоѓам накај лудата страна, 

и тоа може кон злоба за тебе ќе ме спотерува. 

На светов сега сал лаги и клевети му се храна 

па на мене, лудиот клеветник, ќе ми се верува. 

А ако не биде така и ти останеш ненаклеветена, 

погреби си ги очите во душата на мене посветена. 
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Се колнам, јас тебе не те сакам со моите очи 

зашто тие во тебе виделе илјада нешта груби; 

но на презреното од нив , срцето оддава почит, 

и, наспроти мааните, задоволно е да те љуби. 

Ушиве на звукот на твојот глас му најдоа мана 

а нежното мое чувство не го пали груб допир; 

ниту вкусот, ниту мирисот желбата ми ја канат 

на гозба насамо телово со твоето да се стопи. 

Моите пет ума и моите пет сетила се без кураж 

да спречат лудово срце со твоето да се дружи, 

оставајќи ги незасладени потребите на еден маж, 

на твојата гордост ропски како вазал ù служи. 

Кај оваа жена што мојот грев со болка го наградува, 

само на мојата затресканост како на ќар се радувам. 
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Љубовта е мојот грев и ти, скапоцената, го мразиш, 

со омраза втемелена во погрешен љубовен чекор. 

Но, спореди го мојот пат со патот по кој ти газиш, 

ќе откриеш дека таа не заслужува ни мал прекор; 

а ако и заслужува, но не од усните похотни твои 

чие радодајно скерлетно црвило само повредува: 

на лажните љубовни обврзници како печат стои, 

крадејќи во туѓи кревети приход што им следува. 

Признај, и јас те љубам како ти што нив ги љубиш, 

заведуваш со очи како што јас со моите те гледам. 

Вкорени сожал в срце, да го раснеш и не го губи, 

за да заслужиш да биде сожалена и твојата беда. 

Ако бараш да го имаш тоа кое мене ми го кратиш 

можеби на своја кожа ќе осетиш за да ме сфатиш!  
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Замисли си грижна домаќинка што затрчана лови 

некое од нејзините пилиња што од дворот бега, 

како бебето на земја го остава и со сили нови 

гонењето го продолжува и со дворачна стега; 

Занемареното дете вреска, во потерата ја кочи, 

трчајќи по неа, зафатена во смешно мачење, 

јурната по петлето кое летка пред нејните очи 

а таа го заборавила сиротото детско плачење. 

И ти, љубена, трчаш по оној што ич не те брои 

додека јас тебе те бркам во бебешката хајка. 

А штом ќе го фатиш и надежна капа му скроиш, 

врати ми се и избацувај ме ко љубезна мајка. 

Ќе молам Бога твојата хајка така да се реши 

ако редовно со бакнежи како бебе ме тешиш. 
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За утеха и очај, двајца имам што ги љубам 

со нив, како два духа, судбата ми е скроена; 

подобриот е ангел, прав маж, строен, убав, 

а полошиот е дух, темна жена со зло обоена. 

Женското зло, за брзо во пеколот да ме втера, 

добриот ангел го заведува и од мене го краде, 

го соблазнува мојот светец кон ѓаволска вера 

чистотата му ја мами со јазик горделив и гаден. 

Било да е или не мојот ангел престорен во ѓавол, 

само сомнеж може да имам, начисто не би рекол; 

но, и обајцата ме напуштија а се дружат здраво, 

се чини, злодухот го внесе ангелот во својот пекол. 

Како и да е, за заведувањето ова може да се рече: 

лошиот ангел добриот и надвор од пеколот го пече. 
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Зарем усните нејзини љубовта лично ги створи 

за збор “јас мразам“ пред мене олеко да речат? 

Зарем не сум човекот што со копнежот се бори 

и што тие нејзини зборови најсилно ќе го печат? 

Но, кога таа забележа дека тежок јад ме смати 

пушти чесно во нејзиното срце милост да влезе, 

па јазикот што избрза за несмасноста да плати 

го искара остро и пресуда нова донесе, за лезет. 

Ги научи усните со лек поздрав да ме сретнат, 

а она “јас мразам“ во нов контекст да го стават, 

што дојде како ноќта ѓаволска од рајот да летна 

изгонета засекогаш во пеколот да крши глава. 

На реченото “јас мразам“, кое така болно гласи, 

љубената додаде, “но не тебе“ и така ме спаси. 
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Во мојата слаба душа битието ми се гледа, 

но таа е заложник на моите бунтовни гнаси; 

чемрее внатре поднесувајќи најголема беда 

а надворешните ѕидови најскапото ги краси. 

Вреди ли толкав голем трошок да се прави 

а закупот на стареечката куќа е така краток? 

Зарем сето тоа на трпеза не ќе им се стави 

на наследниците-црвци на крајот од патот? 

За сметка на телото нека живее твојата душа, 

да се наполни нејзината залиха, удри му нога; 

купи божји ветувања, за измамниот час слушај, 

храни се внатре и не труди се да бидеш богат. 

Така, храни се од Смртта која се храни од човек, 

со неа еднаш умираш а душата ќе ти биде довек.  
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Мојата љубов е како треска и пожелувана индиција 

за да чезнеам болеста да ми биде долго негувана, 

хранет од она кое на болеста ù одржува кондиција, 

за стрвноста на болниот апетит да биде зачувана. 

Мојот разум, како доктор на заљубеноста моја, 

лут е што пациентот вон рецептот застранува, 

сака да ме напушти и јас тек во очај го бројам: 

желбата е смрт и затоа докторот ја забранува. 

Лекот ме одминал а докторот е грижа мината, 

избезумено сум улав, во немир што растажува, 

мислите и говорот ми се како толпа раскината, 

покутура нешто излудено од вистината кажувам; 

Дека си убава та дури и бела, затоа сум рекол, 

иако си како темното во ноќ и црното во пекол. 

148 

Офлеле, што очи Љубовта в глава ми ставила 

та точно не распознаваат ниту една глетка? 

А и ако видат точно, просудбата ми заглавила 

па единица му пишува на виденото за петка! 

Штом е убаво виденото од очите зашеметени 

што значи на светот да се каже дека не е така? 

Ако е така, вљубените очевидно се оштетени, 

не гледаат како сите и има ли лек за таа мака? 

О, како очите на вљубениот вистинито да следат 

кога во немир од виденото солза ги залепува? 

Не е чудно тогаш што и јас сé погрешно гледам - 

на небо чисто и сонцетo само себе се ослепува. 

О, Љубов итроманко, правиш да солзам и ридам, 

и да не можам кај љубената мааните да ги видам. 
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Ќе речеш ли ти, о, свирепа, дека не те сакам 

откако самиот против себе со тебе се здружив? 

Од мисла за тебе зар не се заборавив без мака 

и тиранин сум си што на користа твоја служи? 

Сите тие што те мразат и јас нив ги мразам, 

на кого ти се намрштиш, јас му правам белег, 

па и мене да ми се заканиш, сам ќе се згазам 

во акција за одмазда, веднаш и без лелек. 

Кои квалитети кај мене заслужуваат респект, 

како слуга на твојот презир да добијам почит 

кога најдобро што е во мене обожува дефект, 

тебе што командуваш и само со твоите очи? 

Но, љубена, мрази ме бидејќи по твое така мора, 

ти ги сакаш само тие што гледаат а јас сум ќорав. 

150 

О, кој ли е изворот на силната моќ што ја имаш 

твојата грешност во срцево колебање да стави, 

за моето видение лагата најпрвин да ја прима 

и да тврди дека сјајот денот убав не го прави? 

Од каде ја црпиш таа привлечност за зли нешта 

та во прекорливото и гадниот талог на твоите дела 

има таква сила и докази за манипулација вешта 

да мислам дека твоето најлошо е од најдобра фела? 

Кој те научи како да ме свртиш повеќе да те љубам 

кога повеќе гледам и слушам причини да те мразам? 

О, иако јас го сакам она кое за други е гнасна руба, 

уживајќи со други, ти не ме буткаш во калта да газам. 

Ако твојата безвредност мојата љубов ја расте, 

за ти да ме љубиш - јас повеќе сум спастрен.  
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Љубовта е многу млада за да знае совест што е, 

сепак, којзнае, не е ли совеста од љубов родена? 

Затоа, љубена, не обвинувај ме за греовното мое, 

за со него ти во слаткото да не бидеш прободена. 

Бидејќи твојата заводливост на предавство тера, 

мојата душа ја предадов на моето измамно тело; 

а таа го прати да се жртвува за љубовната вера 

триумф да ù донесе, со плотта похотна на чело. 

Па, возбудено тоа и на самата помисла на тебе 

се опреми со мускулна гордост за трофеј гладна; 

но, исцрпено од тешката борба за тебе и за себе, 

на браникот на фронтот љубовен ко јунак падна. 

Од приговор за недостиг на совест телото се брани 

дека Љубовта го научила на должноста легни/стани. 

 

 

152 

Љубејќи те тебе, ти знаеш дека сум кривоклетник, 

но ти си двојно таква кога се колнеш дека ме сакаш; 

во љубовта со мене на брачниот завет си штетник, 

омраза го смени кога на нов љубовник подаде рака. 

Но зошто јас за два прекршени завети те обвинувам 

кога сам прекршив дваесет и пофакман сум од тебе? 

Сите завети ги дадов само за кај тебе да минувам 

време на верност и чесност, лажејќи се самиот себе. 

Длабоко се колнев на твоето љубезно лепило, 

на љубовта твоја и на постојаноста им верував; 

за светла да си, на очиве им облеков слепило, 

се колнеа бланко за она што секој го проверува. 

Се заколнав дека само вистина моето око ќе каже 

а гнасно се колнев дека си убава и - двојно лажев. 
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Богот на љубовта заспа крај факелот што го краси 

а девица една на Дијана, со штровачка желба ниска, 

огнољубовниот палач на страстите за да го згаси, 

го зарони во ладниот извор на долината блиска, 

Од светиот пламен на Љубовта изворот се смени, 

водите негови животворна топлина во себе чуваат, 

па до денес во таа клокотна бања, и мажи и жени, 

од странските чудни болести успешно се лекуваат. 

Но, од очите на мојата љубена факелот пак вивна, 

богот на Љубовта за тест морал гради да ми допре; 

јас разболен, во бањата помош барав за да живнам, 

како тажен гостин таму побрзав болеста да сопре. 

Но, не најдов таму никаква помош, немаше лек и почин, 

бања за мене е пламенот на љубената во нејзините очи. 

 

 

154 

Банда нимфи, заколнати на беспорочен живот, 

в шума заспан, богот на Љубовта го сретна; 

и една палава, робинка на љубопитство диво, 

факелот му го зеде и тој со пламен светна. 

Тоа е пламен што поминува низ легиони, 

љубопитни да видат и тие дали така можат; 

дури генералот на љубовта блажено сони 

низ девствените срца пожарите се множат. 

Во извор ладен нимфата факелот го згаси 

па веднаш тој зовре со љубовен клокот, 

стана бања лековита што може да те спаси 

од мака љубовна кога не склопуваш око. 

Ко роб на љубовта тврдам со полни гради: 

љубовта вода грее а водата љубов не лади. 

 

 

Забелешка за препевите на Шекспир 

 

Препеви на сите 154 сонети на Вилијам Шекспир на македонски 

јазик пред мене објавил проф. д-р Драги Михајловски,  

во книгата “Сонети од Шекспир“, издание на Каприкорнус, 2004 

год. 
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Втор дел: препеви на песни од Пабло Неруда 

 

“Сто сонети за љубовта“ 

1 

Матилдо, на билка, камен или вино ти си име, 

зборот во чија звучност зародишот осамнува 

на сé што земја раѓа и истрајува како пример 

за лет во кој светлината на лимунот пламнува. 

Во тоа име пловат бродови од чам и смрека 

обиколени со рој огнови од синевина дива, 

и овие букви се пенлива вода на некоја река 

што во моето закостенето срце се влива. 

О, име откриено под ластари на ползница лоза 

како врата си на тунел што таинство дрочи 

а со светот комуницира со мирисна проза! 

О, сакам од врелите ти усни да сум примен, 

истражи ме, ако сакаш, со своите ноќни очи, 

но дај ми да пловам и спијам во твоето име. 

2 

Љубена, колку патишта до еден бакнеж водат, 

колку самотни скитања за до тебе да се стигне! 

Осамени возови се тркалаат на дождовна вода. 

Во Талтал се чека пролетта глава да дигне! 

Ама ти и јас, љубена, во еднакви сме окови, 

обединети од облеката до корењето жедно, 

слиени во есента и водата со нашите колкови, 

сé додека ти и јас различни не станеме едно. 

Мислам дека толкуте многу камења стоеле 

за реката во устието кај Бороа да ги вѕида, 

мислам дека возовите и народите се роеле 

само за ти и јас да дишиме со едни гради 

кои измешани со сите мажи и жени ќе бидат 

во земја која каранфили за одгледување сади. 
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3 

Љубичице трнлива, венче на љубовта опора, 

шипјак пијан од страсти кои разумот го гушат, 

копје на болка и круна на гнев кај се топорат, 

по кој пат и како си тргнала во мојата душа? 

Зошто одеднаш го изрига својот болен пламен 

меѓу моите лисја искапени во ладната роса? 

Предавник кој беше? Дали дим, цвет ил`камен 

ти ги означи чекорите кон мене што те носат? 

Сигурно е дека од страв ноќта порано зајде, 

зората предвреме се породи во вински маки 

а сонцето првпат на небото маана му најде, 

додека љубовта ме опседнуваше озарена - 

сé дури сечејќи со своите сабји и драки 

во срцево не ми расчисти патека вжарена . 

4 

Ќе се сетиш на таа клисура каде се ломат 

мириси трепетни желни да бидат простум, 

на таа птица во вода облечена и трома: 

одвреме навреме, тоа на зимата е костум. 

Ќе се сетиш на многу дарувани места, 

на мирис нескротлив во златна глина 

и поулавени корења на драки во честар 

кои маѓосани неа со канџите ја кинат. 

Ќе се сетиш на ракатката што ја крена, 

ракатка сенки и вода со тишина мека, 

ракатка како што е каменот со пена. 

Ко никогаш и секогаш беше тоа време, 

да појдеме таму каде ништо нé чека, 

да најдеме сé што за нас таму дреме. 
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5 

Ноќта, воздухот и зората не ти биле пристан - 

само земјата, невиноста на гроздовите во сјај, 

растот на јаболкниците послушни на вода чиста, 

смолите миризливи и глината на родниот крај. 

Од Квинчамали кај што се родија твоите очи 

до твоите нозе за мене создадени на Граница, 

ти си темна глина која знае да ми даде почин 

во колковите кога ти ја требам сета пченица. 

И знај, Арауканко, кога пред да те среќавам 

а твоите бакнежи во заборавот беа зашле, 

на твоите усни срцево можеше да се сеќава 

иако ко раненик што крај пат трештен седел - 

и сé така додека не сфатив дека сме се нашле 

за бакнежи и вулкани да бидеме на овој предел. 

6 

Во шума изгубен и од жедта мачен, гранка скинав, 

го подигнав нејзиниот шепот до усните, свечено: 

можеби беше тоа плачот на дождот којшто зина, 

може беше камбаана скршена или срце пресечено. 

Дека тоа доаѓа од далечина, така ми се стори, 

како тегобен крик изнедрен од земјината тага 

предизвикана од бескрајните есенски мȯри 

во подотворената темнина на лисјата во влага. 

Но, штрекнувајќи ме од соништата на таа шума, 

гранката лескова под мојот јазик запеја вљубено, 

со својот лелеав мирис ми разбуди триста ума, 

како одеднаш да ме побарало за да ме смири 

напуштеното корење на детството мое изгубено 

па јас се запрев, ранет од тој скитачки мирис. 
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7 

Реков: “Појди со мене“ и никој немаше поим 

каде и како боледува мојата душа уморена; 

каранфил и баркарола за мене никој не двои, 

ништо, едино рана сум со љубовта отворена. 

Повторив: “Појди со мене“, смртно се измачував, 

а никој не ја виде таа крв што тивко се искачува 

по Месечината која на моите усни се вгнезди. 

О, љубена, да ги заборавиме трнливите ѕвезди! 

Ама кога тоа “Појди со мене“ гласот твој го рече, 

ти ги ослободи болката, љубовта и она беснило 

на виното заробено што во подрумот ме пече 

и јас повторно на усните сетив вкус на пламен, 

од напнатоста почувствував дека ми олеснило - 

оти добив и крв и палеж и каранфил и камен. 

8 

Кога твоите очи не би имале месечинска боја, 

боја на ден со огин, со ринтање, ден со глина; 

да не си ти кошницата од која танцови се ројат, 

да не си недела на јантарот од Чиле до Кина; 

ако секоја година жолтиот момент ти не си 

кога есента по лозите ползници се искачува, 

да не си уште и леб кој месечината го меси - 

о, љубена, од љубовта кон тебе ќе се зачував! 

Во твојата прегратка она што постои го гушкам, 

и стеблото на дождот, и песокта, и сето време, 

и сето тоа живее за да изјавам како од пушка: 

далеку не одам за да барам питомо или диво, 

зашто можам да најдам сé и без грам бреме - 

во твојот живот го гледам сето она кое е живо. 
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9 

Кон каменот непокорен бранот со удар збеснува 

и светлината прскајќи својата роза си ја раѓа; 

за да стане грозд, кругот на морето се стеснува 

до една единствена капка модра сол која паѓа. 

О, блескава магнолијо ослободена во пената, 

магнетична патничке чија смрт цути рано 

и вечно се враќа да биде во ништото крената: 

разбиена сол, заслепувачки скок на океанот. 

Дур` морето своите статуи дамнешни ги ништи 

куткајќи ги кулите со бесот на брановата белина, 

молчиме јас и ти, љубена, соединети во целина, 

бидејќи од ударот на песокта и водата што пишти 

во бреговните ткаенини, во невидливата потка - 

сал ние ја браниме нежноста прогонета и кротка. 

10 

Мноштвото од музика и дрво, ахати и платна, 

жито и праски проѕирни, не мигна од тежина 

дур не стана статуа на убавица нежна и златна 

која кон бранот ја насочува својата свежина. 

Морето ги капе стапалата на таа метаморфоза, 

во песокта форма, штотуку исправена и стројна, 

која сега со нејзиниот женствен огин на роза 

како меур е со кој сонцето и морето се во војна. 

О, убавице, одсјају на пена која нема да сопре, 

љубовта нека не ја разурне пролетта во тебе, 

и друго освен солта студена нека не те допре! 

Твоите колкови нека трасираат во водата чиста 

ново мерило, од жолт локвањ или горд лебед, 

и нека плови твојата статуа по вечниот кристал. 
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11 

Огладнев за твојата уста, за гласот и косата мила 

а по улиците одам потиштен и не наоѓам храна, 

зората ме збунува и лебот не дава доволно сила 

течниот звук на твоите денски чекори да го фанам. 

Огладнев за твојата смеа што се лизга како мед, 

за твојата рака која на дивата жетва боја ú даде, 

гладен сум за ноктите твои што се камен блед, 

ми се јаде твојата кожа како нескршен бадем. 

Молњата што од твојата убавина стана цепки, 

носот кој владее на горделивото лице твое - 

би ги изел со миговната сенка на твоите трепки. 

Гладен се врткам, самрак душкам, ич не думам, 

трагам по топлото ти срце ко со крв да сум доен, 

ко во самотијата на Квитратуе да сум бил пума. 

12 

Жено потполна,месечино топла,јаболко похотливо, 

густ мирису на алги, светлина и кал згмечени, 

меѓу твоите столбови темен сјај ѕирка скокотливо, 

древната ноќ маж чека со дамари недоречени. 

Ах, да се љуби е пат до ѕвезди со вода и песоци, 

со воздух задавен од виор брашнест и серт; 

да се љуби е битка на заслепувачки блесоци, 

во која две тела со еден мед си купуваат дерт. 

Го минувам твојот бескрај од бакнеж до бакнеж, 

рабовите, рацете, твоите малечки села на моќта, 

а огнот генитален настрвен од сласта да ти макне, 

по осетливите патишта на крвта во галоп дивее, 

сé додека за момент, како каранфил на ноќта 

и како молња урната самиот не се доживее. 
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13 

Светлото кое од твоите нозе до косата се искачува 

и набрекнатоста што го обвиткува твојот облик мил, 

не се од сребро ниту морскиот седеф ги излачувал. 

Ти си направена од леб, леб што од огнот љубен бил. 

На житото ти дрчните никулци му ги всади 

над неговиот напреден раст твоето око бдееше 

а кога житото бујно ги удвои твоите гради 

мојата љубов беше јаглен во земја што зрееше. 

О, леб се твоите нозе, устата твоја, твоето чело, 

леб што го јадам со зракот на утрото што цвета, 

љубена, ти си топло знаме на пекарското дело, 

огнот ти предавал како крвта да не се смири, 

од брашното си научила како да бидеш света 

а од лебот си примила и здив и говор и мирис. 

14 

Ми недостига време твоите влакна да ги славам. 

Едно по едно морам да ги фалам и бројам: 

други љубовници од нечие око фетиш прават, 

јас само сакам да сум фризер на косата твоја. 

Во Италија името Медуза ќе те очекува, 

заради локните и сјајот на твојата коса. 

А јас кадравка и бушавка те нарекувам, 

вратите на твоите влакна во срце ги носам. 

Кога мислите во сопствената коса ти се губат, 

не допуштај без твоите влакна да згинам, 

не ме заборавај, сети се дека јасно те љубам 

во свет кој сите свои патишта ги смрачил 

оти сал за сенки знае и болки што минат 

едино кога сонцето од твојата коса зрачи. 
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15 

Веќе одамна на земјата ти си ú знајна: 

како дрвото или како лебот си збиена, 

тело си и грозд на смеса која е трајна, 

ко багрем и златна леќа си откриена. 

Твоите очи летаат милувајќи сé со блесок 

и прозорци на твојата душа се наречени; 

тебе кај Чилан те замесиле од глина и песок 

и тулите твои во чудна печка се испечени. 

Како воздух, студ и вода суштествата се дробат 

и недофатни, се бришат во времето грубо - 

како и пред смртта да ги раситни некој пробал. 

Ти в гроб со мене ќе паднеш како цврст камен 

и за атер на нашата непотрошена љубов 

земјата ќе нé прими во својот животен пламен. 

16 

Го љубам парчето земја на кое ти стоиш 

оти во бескрајната шир друга ѕвезда немам. 

Преку тебе вселената постојано се рои, 

и за нови звездени јата матици спрема. 

Светлото што го имам е од твоите очи драги 

а ти си го собрала откај бескрајот што се раѓа; 

кожата ти трепери ко копринести патни траги 

од рој метеори што низ ситен дождец паѓа. 

За мене, твоите колкови месечината ги створи 

а сонцето твојата уста и нејзината сладост 

што во грлото тлее како мед во сенка да гори; 

ти си ми планетарна географија на галабица, 

огнот на твоето срце го џвакам со радост 

за така да си ја излекувам мојата зазабица. 
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17 

Не те сакам како да си роза од сол или топаз, 

или каранфил кој огин пренесува со стрела: 

те сакам како работи по кои во мрак се копа 

и помеѓу сенката и душата најтајни се дела. 

Те сакам ко билка која со цвет не се кити 

а во себе светлината на секој цвет ја носи; 

и што моето темно тело со ароми се сити 

фала ви, на љубовта и на тебе таква што си. 

Те сакам незанаејќи како, ни кога, ни откаде, 

те сакам директно без проблеми и тиради: 

така те сакам зашто поинаку и не ми се даде 

туку едноводруго јас и ти сме претопени, 

па како моја е твојата рака на моите гради 

а твоите очи од мојата умора се склопени. 

18 

Од планините доаѓаш како ветрец што се симнува 

или ко порој што извира од дебели снежни места 

а твојата развиорена коса потврдно им климнува 

на високите шари на сонцето во трнливиот честар. 

Бескрајно, како малечка амфора да пленува, 

сета светлина на Кавказ на телото твое паѓа: 

така водата облеката и песната си ги менува, 

во склад со секој блесок што реката го раѓа. 

На ридовите стариот пат на воините се витка 

а долу водата пенлива, блештејќи како сабја, 

врз ѕидините на минералните раце се џитка, 

сé додека ти одненадеж од младиот дабјак 

не примиш страк од цвет што е молња врела 

која со мирис див ќе те прободе како стрела. 
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19 

Додека на Исла Негра гигантската пена бела, 

сонцето и модрата сол во бранови те капат, 

јас ја гледам како вредно летка една пчела 

и за медот на својот свет е во нежен напад. 

Доаѓа и си оди со својот мирен златокос лет, 

како на невидлива жица да се спушта носило, 

со елегантен танц но и со потпојасен комплет - 

за убијците подготвено смртоносно осило. 

Божилакот нејзин од петролеј и портокал сјае 

и таа ко авион во тревата пикира и се снова 

па со шумот на шипот си оди кон домот таен 

додека ти излегуваш од морето, гола и нова, 

му се враќаш на светот полна сончев блесок, 

како статуа со вел од сол, како сабја од песок. 

20 

Ти како коштан разбушавена си, грда шатко моја, 

а наапан од убавината твоја и ветерот се ежи; 

оклештена, од устата твоја две може да се скројат, 

убавице, како лубеница бакнежите ти се свежи. 

Грдице, зарем гради си скрила како да се болни, 

зар се мали како два шиници за мерење жито? 

Сакам во пазувите да ти видам две месечини полни, 

на твојата сувереност две кули да се штитот. 

Ни морето ги нема твоите нокти во дуќанчето свое; 

јас како терзија го мерев и попишував твоето тело, 

цвет по цвет, ѕвезда по ѕвезда, бран по бран те броев; 

грда моја, те љубам заради твојата половина од злато; 

убава моја, те љубам заради брчката на твоето чело; 

љубена, иако темна си, ти ми го осветлуваш патот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 
 

 

21 

О, нека сета љубов во мене наизуст декламира, 

да нема веќе ни час без пролетта да го минам, 

сал рацеве ги препуштив во болка да се смират, 

љубена, остави со твоите бакнежи да скинам. 

Со твојата миризба, покриј го месечевиот сјај, 

со кадриците, за сите врати брави да сплетеш, 

а кога јас расплакан ќе се будам, сигурно знај, 

дека тоа е зашто во сните сум изгубено дете. 

Таму, меѓу ливчињата на ноќта, јас кенкам, 

по пченичен допир што в раце ти го ведеш 

од трепетлив восхит, од сила и од сенка. 

Љубена, тоа доста ми е и не ме растажува 

зашто во твоите сни од тебе сум следен - 

времето на светлоста ти ми го раскажуваш. 

22 

Колку пати те љубев, љубена, невидена, несетена, 

не препознавајќи ти ги очите, кантарионко свилена, 

во погрешни места, во жарта на пладнето вплетена: 

јас те наоѓав сал како мирис на пченицата омилена. 

Можеби во Ангол како мечта те видов дека сопре 

и со пехар ú наздрави на месечината во јуни, 

или ти беше вратот на гитарата што ја допрев 

за во темното, како устремено море да ѕуни. 

Те сакав и незнаејќи, со ламба акав да се сетам, 

во пусти куќи се прашував твојата слика каде е 

иако веќе знаев дека на тебе може да сметам. 

И наеднаш, животот ми запре, престанав да бладам: 

ти пред мене си, спремна да водиш и владееш, 

во твоето кралство каде ќе гориме како на клада. 
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23 

Светлината беше огин а лебот месечина злобна, 

јасминот својата ѕвездена тајна беше ја дуплирал, 

кога чисти бели раце се родија од љубовта кобна 

и сонце дадоа на сетилата за очите да се смират. 

О, љубена, како ти одеднаш, од партали отфрлени, 

дигна зграда на слатка постојаност врз тло диво, 

ги порази ноктите завидливи, од злото опрлени, 

и сега пред светот ние сме како единствен живот. 

Така беше и е а и понатаму така треба да биде, 

сé додека, дива и слатка Матилдо моја тенка, 

времето каже дека и за нас конечната роза иде. 

Без нас, без светлина, сé ќе биде празна чаша: 

но тогаш, зад онаа страна на земјата, во сенка, 

ќе живее светлиот спомен на љубовта наша. 

24 

Љубена, облаците на кулата небесна ездат 

како од перачки вредни победничка колонија; 

и сé пламна во модрина, сé беше ѕвезда: 

морето, коработ и денот сами се прогонија. 

Дојди да ги видиш црешите на ѕвездената вода, 

и тркалезниот клуч на вселената брзонога; 

допри ги листенцата дур`не решиле да си одат 

од миговната синевина на небесниот оган. 

Само светлина и рој од гроздови, друго овде нема, 

простор кој кон доблестите на ветрот е свртен, 

сé дур`не ни ги открие тајните на пенестата шема. 

Помеѓу толкуте лазури од модрината склопени, 

нашите очи се губат со пророчки напор смртен 

во силите на воздухот и клучевите в море потопени. 
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25 

Љубена, пред да те засакам, ништо мое немав: 

по улици само талкав и за ништо немав јадеж, 

ништо не беше важно и сé беше безимена шема, 

светот беше само воздух кој чекаше со надеж. 

Запознав салони од лицемерие пеплосани, 

тунели каде месечината се вселила на диво, 

хангари свирепи кои се збогуваа јадосани, 

прашања кои во песокта трагаа по живот. 

Сé беше празнина, мртвило и нéма пресија, 

паднато, напуштено и само гнила будност, 

сé беше непреносливо и заумно до чудесија, 

сé беше блиско а туѓо и далеку а ничие - 

сé дур`твојата убавина и твојата скудност 

на есента не ú го подарија своето величие. 

26 

Рио Дулче де Гватемала кај Иквикве има свој влив 

и ни кобната боја на дуните спремни за катастрофи 

не го изменила твојот крупногрозјест стил и шлиф, 

твојата гитарска уста, твојот житоосвоен профил. 

О, срцевино моја ти, од тишинава што ми цути, 

од врвови кај ползница лоза цари и пајак се веде, 

до пустите платински рамници со ветришата лути 

чистава татковина те умножила во секој предел. 

Но ни венецот планински со минерали китен, 

ни тибетанскиот снег, ни каменот на Полска, 

не го сменија твојот облик на патник житен - 

како земјата и плодовите на родниот ти Чилан 

во тебе да си го бранат небото што молска 

давајќи ú на дивата месечина законска сила. 
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27 

Како една од твоите раце ти си кога си гола, 

тркалезен мал мазен повик за да те ѕирнам; 

месечина иконосана си, олтар каде се молам, 

житно зрно си миросано со капка од смирна. 

Гола, ти си така синкава како ноќ над Куба, 

од лозници и ѕвезди на косата имаш венец, 

гола, ти на неизмерноста си жолта труба, 

лето во црква златна осветена сал за мене. 

Гола, ти си малечка како еден твој нокот, 

тенка и до раѓањето на денот очистена, 

кога на адот на светот му склопуваш око 

во тунел од облеки и дејствителна мака: 

твојата светлост згаснува обезлистена 

и повторно станува една твоја гола рака. 

28 

Љубена, од зрно до зрно, од планета до планета, 

мрежите на ветрот со своите сенки вјасаат, 

и војната што со своите крвави чизми шета, 

или денот и ноќта - до клас сакаат да стасаат. 

Каде и да бевме, на остров, мост, или знаме, 

виолините на есента подложена на мачење 

радост рецитираа со усни на пехар од камен 

а болот нé запираше со своја лекција плачење. 

Сите републики од налети на ветрот пиштат, 

од казнениот павилјон негов и од ледена кόса, 

од кои цветот потонува во осланетите сништа. 

Но во есента наша варовник не бил пластен: 

љубовта, со сите закони на најчистата роса, 

во нашата татковина одново никнува и расте. 
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29 

Доаѓаш од бедотијата на колибите од Југот - 

краишта кои земјотреси и мразови ги кинат, 

каде боговите на смртта ú го тегнеја плугот - 

лекција на животот даваат во својата глина. 

Љубена, вилино коњче си од калливиот свет, 

бакнеж на темна ума, од глина афион за храна, 

галабица си на самракот во непрестаен лет, 

милостиња од јадот наш и солзи детски збрана. 

Девојко, си го зачувала своето срце на бедна, 

стапалата на сиромав свикнати камен да ги дере, 

устата ненаситена леб и секогаш за сласт жедна. 

Од Југот сиромашен потекнува и мојата душа: 

таму мајка ми со мајка ти на небо алишта пере 

и затоа, љубена, одбрав со тебе да се дружам. 

30 

Архипелагот ти дал коса од влакна на ариш, 

вени кои го познаваа морето на коријата, 

месо создадено во времето на векови стари, 

крв зелена од небо падната врз меморијата. 

Срцето мое, в корења загубено, никој не го крена, 

таму каде горката свежина сонцето ја позлатува 

а таа, преку суровиот бес на водата, повраќа пена - 

да, таму живее сенката која со мене не отпатува. 

Па затоа ти и се симна од Југот ко остров од ума, 

населен и крунисан со перје и дрвја-повити 

и јас го осетив мирисот на скитачката шума, 

го најдов темниот мед за кој во коријата слушав, 

и на твоите колкови допрев венчиња сеновити 

што се родиле со мене и ја создале мојата душа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 
 

 

 

 

31 

Те крунисувам, мала владетелко на коските мои, 

со венец од лаворот од Југ и ориганото од Лота, 

без таа круна ниту еден ден нека не ти се брои - 

во неа лисјето и балсамот решија да се сплотат. 

Ти си како тој што те сака, од краевите зелени, 

ја донесовме глината што во крвта ни е храна, 

талкаме по градот како и другите, сневеселени, 

исплашени дека ќе го затворат пазарот за нас. 

Љубена, твојата сенка е од миломирисна слива, 

твоите очи своите корења на Југ ги скрија, 

галабица-касичка за милостиња си ама жива, 

телото ти е мазно како камен во поточе диво, 

твоите бакнежи ко гроздови со роса ги пијам 

и покрај тебе јас заедно со земјата имам живот. 

32 

Куќата наутро е со вистината на револтот во όд, 

со перјето раздувано и дипли-парталки свиени, 

денот испловува без насока и како колнат брод 

талка по хоризонтот на редот и сните опиени. 

Стварите како да се напрегаат да остават траги, 

ладни наследства, приврзаност без цéл и вера; 

хартиите ги кријат искривените вокални даги 

а во шишето виното распекало по своето вчера. 

Минеш неосетно дишејќи, Господарке Пчело, 

ги допираш и подрачјата каде сенката зазорува, 

и светлината ја породуваш со твоето бело тело. 

И така јаснотијата наново блеска во секој жлеб: 

на ветрот на животот секоја ствар му се покорува 

и редот, воспоставен, си има и галабица и леб. 
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Љубена, за заминување кон дома дојде доба, 

кон лозата што на одрината густее како бозел: 

а пред и да стигнеш таму, веќе ти е в соба 

голото лето со орлови нокти на своите нозе. 

Од нашите бакнежи светот капа си скрои: 

Ерменија, густа капка мед со лековити моќи, 

Цејлон, галабица зелена; и Јанг Це кој двои, 

со древно трпение, умни дни од луди ноќи. 

Љубена, над море кое шуми ние сме в долет, 

ко две слепи птички кон родната им ѕвезда, 

желни за гнездото на нивната далечна пролет, 

бидејќи љубовта не може да лета без почин: 

кон ѕидот и морските камењата животите ездат 

а во нашето кралство бакнежите ни се очи. 

34 

Ти ќерка на морето си а на ориганото внука, 

од чиста вода ти е телото што во неа плива, 

од земјата и цвеќињата прими манир и ука - 

готвачке вешта, крвта твоја е земја жива. 

Ако морето го ѕирнеш, бранови ќе се родат, 

земјата штом ја допреш, прортува семе, 

во твоите длабоки поседи, во земја и вода, 

кодексот на законите на глината е спремен. 

Водна нимфо, Најадо, телото твое тиркиз сече, 

а тој, воскреснат, пак цвета во кујната твоја; 

ти го преземаш сето она кое светот го стече 

и заспиваш во мојата гушка како во трон 

дур` над тебе зеленчук, алги и треви се ројат 

во облачна пена од пчелите на твојот сон. 
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Раката кон денот ти одлета од моите очи. 

Светлост ме обли со трендафилна везба. 

Песокта и небото зуејќи најдоа почин - 

станаа пчелин кош во тиркизна резба. 

Твојата рака ги допре: слоговите кои ѕунат, 

изворите, ламбите маслосани, путирот сакан, 

но пред сé љубовта, таа твоја кралска круна, 

иако и лажиците ги чува твојата чиста рака. 

Вечерта си отиде и ноќта таинствена ја склопи 

врз човекот својата дивомирисна небесна чаура 

од цветови на орлови нокти со кои сонот се опи. 

И од летот се врати твојата рака летајќи вљубено, 

врз очиве што сенката ги голтна во својата аура, 

да стави перје кое го сметав за одамна загубено. 

36 

Срце мое, кралице на целерот, на лебната смеска, 

леопарду малечок на конци, кромид и флејти, 

радо гледам како твојата мала империја блеска, 

поткрепена со оружје од восок, вино и зејтин. 

Од модроогнена супстанца ја изгради палатата 

а твоите бујни зеленчуци во рацете ти спијат 

дур`ти се преселуваш од сништата до салатата, 

од плетката до гумената градинарска змија. 

Во својот срп ти сите мириси ќе ги зачуваш, 

ти го одредуваш темпото на сапунската пена 

додека по моите луди скалила се искачуваш 

а твоите раце со мој ракопис врз мене шараат; 

ти од песокот мојот загубен нотес го крена - 

во него беа буквите што твојата уста ја бараат. 
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О љубов, ко луда молња на пурпурна закана си кинисана, 

ме посетуваш и влегуваш со своите ладни скалила, 

од палатата која што од времето со магли е крунисана 

ѕидовите на ова замолчено срце да би ги запалила. 

За ова кралство да не го урне зима со мразови грди 

никој не ќе знае дека единствено нежноста морала 

да го изгради моќно, од кристали ко градови тврди, 

против крвта која тунели малодушни би отворала. 

Устата, кожата, сјајот и болката во твојата штама, 

затоа беа, љубена, законити наследници на живот, 

осветени подароци од дождот и природата сàма, 

што ја прима и износува бременоста на семето, 

на виното во бочвите кое се расклоцало диво, 

на зрното в земи оплодено од искра на времето. 

38 

Твојата куќа одѕвонува како воз на пладне, 

оси зујат, тавите тропаат без покајување; 

ја попишува росата водопадот штом падне, 

твојата насмевка пее со палминско јодлување. 

Модриот сјај на ѕидот со каменот се спори, 

ко поп телеграма да чате со канонски преливи, 

а помеѓу две стебла смокви зелен глас се ори - 

и влегува Хомер во своите сандали молчеливи. 

Едино овде градот нема ни плачки ни глас, 

ни бескрај, ни рог, ни усни, ниту сонати, 

дури и водападот од лавовите добил фрас; 

сал твоето пеење, трчање и качување го има, 

сал ти си таа што комплетно за сé се врати - 

или си заминала и се знае дека почнува зима. 
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Заборавив, сепак, дека рацете твои ги хранат 

корењата на розите заплеткани со водата, 

сé додека отисоците на твоите прсти не станат 

цветови во сеопштиот мир на природата. 

Мотиката и водата се животните твои, 

лапајќи и лижејќи ја земјата тие те следат, 

и така ти работејќи плодноста ја роиш 

со свежина на каранфилите што медат. 

Љубов и пчелинска чест твоите раце нека ги прелие 

зашто во земјата го замешуваат својот проѕирен сој 

и на срцето мое му го изложуваат своето земјоделие. 

Заради тоа, токму затоа, опожарениот камен сум јас, 

и без размисла му се придружувам на твојот пој 

зашто водата на дабовата шума ја води твојот глас. 

40 

Молчењето беше зелено а светлината, без корен, 

трепереше во Јуни ко пеперутка пред да падне; 

на јужното подрачје, откај каменестото море, 

Матилдо љубена, ти премина токму на пладне. 

Ти беше товарена со заграб растителен челик, 

со алгите кои ветрот ги тормозел и заборавил, 

распукани од алчноста на солта и сеуште бели - 

што од песокта ти ги крена со рацете корави. 

Ги сакам твоите дарови, кожата ко камен чиста, 

ноктите всадени во сонцињата на секој твој прст, 

устата твоја за сета радост раширена ко пристан - 

но за куќата моја, до бездната желна за тресок, 

дај ми го оркестарот на тишината, глув но цврст, 

на морето да биде павилјон заборавен во песок. 
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Тврдо злато, како во преполнет пехар вино, 

сé до азурните граници земјата ја исполнува: 

тоа бељаџијата Јануарко на небото сино 

со пладнето равенките свои ги засолнува. 

Бељите на ова време на грозје се налик, 

малечки, во горко клопче зелена јагурида, 

збунети и скриени солзи на многу идеали - 

сé дур`времето не објави грозје да бидат. 

Да, никулците и болките, сé она кое трепет го мори 

во блескотно светло на сеќавањето што е закопано, 

како плодовите што изгоруваат, ќе созрее и ќе гори. 

Јадовите ќе бидат поделени и ќе ослабне пезата, 

од ударот на ветрот ќе здивне душата на стопанот 

и домот ќе биде чист, со свеж леб на трпезата. 

42 

Улулкани се блескавите денови од морска вода, 

како во чкембе на жолт камен гувеат и кротат, 

медената светлост не ја собори нередна згода: 

ја сочува таа сопствената правоаголна чистота. 

Да, шумоли времето како ветер или пчела 

со зелен налог на шумата да ú брца во џебот, 

сé додека горе лисјето не стане тепсија врела, 

искричав свет кој згаснува во својот шепот. 

Жедта на огнот, на летото толпа избезумена од јад, 

и со само неколку листенца Рај сака да строи, 

оти темното лицето на земјата не признава страд 

туку само свежина и огин, вода и леб за спас, 

и ништо не смее луѓето побашка да ги двои - 

без сонце или ноќ, без луна или житен клас. 
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Во острата и ондулирана река се ѕверам, 

го барам твојот знак кај некоја жена, 

прцлите, очите кои повикуваат на вера, 

нозете во лизгачка навигација низ пена. 

Одеднаш, како избегани внуки на некоја цреша, 

ноктите долгнавести ти ги видов, или ми се стори; 

потоа твојата коса мина и сама како да се чеша 

а во водата твојот портрет како на клада да гори. 

Гледав но ни една во срцево не ми се внуши 

со светлост ил`со твојта темна шумска глина 

и немаше ни една со твоите малечки уши. 

Ти единствена меѓу сите си, потполна и јасна, 

во Мисисипи на женственоста јас живот минам, 

во тебе нуркајќи, дишам, те љубам и раснам. 

44 

Дека не те сакам и дека те сакам ќе знаеш, 

оти не е можно да се живее на два начини: 

зборот е само крило на молкот што те мае 

а огнот наполу и со студенило се зачинил. 

Те сакам за да предизвикам да те љубам, 

за бескрајот блажен повторно да го почнам, 

за крајот да не биде негова судбина груба: 

и затоа изјавата`сеуште не те сакам`е точна. 

И те сакам и не те сакам, статусот ми е климав, 

како клучот на среќата јас да го држам в рака 

но и судбината на несреќник воедно ја примам. 

За да те љуби, мојата љубов два животи тера, 

и затоа оправдано те сакам и кога не те сакам, 

макаршто повеќе сакам кога те сакам без мера. 
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Не биди далеку од мене ниту еден ден, љубена, 

бидејќи денот е долг и јадот ќе биде распален, 

како да ќе те чекам на некоја станица загубена 

а возовите некаде далеку пијани испозаспале. 

Немој ни на час очиве да ми ги оставаш сами, 

зашто во тој миг несоницата капки ќе си спои 

и можеби чадот што си го бара својот камин 

ќе дојде да го убие и срцето мое што се бои. 

Аман, нека твојот лик во песокта не е сломен, 

аман, во отсутноста нека не летнат твоите веѓи, 

љубена, немој да ме напушташ ниту за момент 

оти и тоа е толку далеку што мисла ќе ме кине 

па ќе ја обиколам земјата до крајните меѓи 

да видам се враќаш ли или Рикардо да згине. 

46 

Од ѕвездите по кои паметта ја губев, 

избањати во различни реки и роси, 

ја одбрав само онаа која ја љубев, 

и, оттогаш, таа в ноќта сон ми носи. 

Од брановите кои една желба ги спојува 

да се гранка, студ и море како цело, 

јас одбрав само еден да ме напојува, 

неодвоивиот бран на твоето тело. 

На аудиција дојде секоја капка, секој корен, 

секој зрак светлина посака да е моја ловина 

за да го развесели мојот живот сморен. 

Но јас само косата ти ја сакав како живот 

и од сите подароци на мојата татковина 

го одбрав единствено твоето срце диво. 
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На гранка, зад мене, сакам да те видам горе. 

Малку по малку - ќе се претвориш во плод. 

Не ти беше тешко да се искачиш од корен, 

низ соковите, слог по слог, успеа твојот όд. 

И тука првин ќе побидеш миризлив цвет, 

ко статуа на бакнежот и неговата силина, 

сѐ дур`аури од земниот и небесниот свет 

не те исполнат со сладост и милина. 

На гранката ќе ја видам твојата коса 

и печатот твој што врз лисјата бликнал 

а тие до мојата уста сок твој ќе носат 

пехарот на жедта да го налијат до врв 

со тој бакнеж кој од земјата никнал 

како возљубен плод на твојата крв. 

48 

Двајца среќни љубовници се само еден леб, 

од месечината в трева една едина капка; 

одејќи, тие се ко две сенки здружени в џеб, 

едно сонце што в постела остава длапка. 

Од сите вистини тие денот го одбираат, 

не се сврзуваат со јажиња туку со мирис; 

не растураат туку зборови и мир собираат 

за од кула проѕирна среќата да се шири. 

Двајца љубовници се од воздух и вино стил, 

ноќта нив со среќни китки ги гоштева, 

и тие имаат право на секој никнат каранфил. 

Двајца љубовници за смртта не се храна, 

се раѓаат повторно оти таа им проштева 

за на природата вечност да ú станат. 
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49 

Еве ден! Сето вчера низ прсти го цеди 

светлината ококорена во сонот на очите 

а утрето ќе зачекори со зелени следи - 

реката на зората не може да ја закочите. 

Љубена, и реката твоја не може да се запре 

ниту очите на твоите соништа да згаснат; 

ти трепет си на времето кое оди само напред, 

меѓу сонцето темно и вертикалата јасна. 

Небото тебе те прегрнува со своите крила, 

те дига и носи за во моите раце да слеташ, 

правовремено и со таинственост мила: 

и затоа им пеам на денот и месечината драга, 

на морето, на времето и на секоја планета, 

на гласот твој дневен и твојта ноќна снага. 

50 

Котапос ја спореди твојата смеа со летот 

на сокол од висока кула прудолу вивнат: 

и така е, ти го минеш сето лисје на светот 

ко самотна молња што небото го живна; 

таа паѓа и сече па изрипуваат јазици роса, 

потоци дијаманти, светлина со своите пчели, 

и таму кајшто тишината чешла брада и коса 

прскаат гранати од сонце и ѕвезди врели; 

и небото се урива во ноќта и сенки чурат, 

на месечината ѕвона и каранфили вијат оро 

а во бегачки трк коњите на сарачите јурат. 

И сето тоа затоа што ти ја искористи згодата 

па остави да падне твојата смеа од метеорот 

и да го електрифицира името на природата. 
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Твојата смеа му припаѓа на стеблото во дабјак 

кое го отвори лачот на една молња од сребро 

што паѓајќи на крошната си искрши ребро 

но го располови трупот со една едина сабја. 

Само во висините, каде снег пладнува на листот, 

се раѓа, љубена, насмевка како твојата. 

Тоа е насмевка на воздухот, со наследство чисто, 

и на арауканските предели ја има бојата. 

Љубена Кордиљерко од Чилан гладен, 

со ножот на смеата пресечи ја сенката чудна, 

и ноќта, и утрото и медот на ова пладне, 

и по небо лисјето и птиците нека скокаат диво 

кога како единствена молскавица блудна 

твојата смеа ќе го расцепи дрвото на овој живот. 

52 

Ти пееш а по сонцето и небото песната гази 

и ко на гумно житото на денот им го врши, 

зборуваат боровите со својот зелен јазик, 

црцори секоја птица што зима на ја скрши. 

Морето своите подруми со чекори ги полни, 

трупа ѕвона, синџири и лелек што се гласи, 

ѕвечкаат купишта железа и алатите се болни 

по тркалата на караванот што не се спаси. 

Но, ти го слушам гласот како виши спремен, 

во прецизниот лет на јато опнати стрели, 

да се спушти на целта ко дожд кој е бремен; 

твојот глас со најострите сабји цвета 

но се враќа товарен со темјанушки бели 

и потоа заедно со мене по небо шета. 
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Собата, масата, виното и лебот еве ги тука, 

маката човекова, жената и животната храна: 

кон тоа место се тежнее, по него се кука, 

од тоа место разгорува заедничката рана. 

Слава им: на твоите раце што летајќи спремаат, 

на поривот: песната и кујната да ги изгланцуваш; 

здравоживо: за твоите нозе што умора немаат, 

да живееш : балерино, што со метлата танцуваш. 

Оние заканувачки реки со вода што се траќа, 

оној павилјон истормозен од разбеснета пена, 

оние подмолни гребени и леснозапаливи саќа - 

денес се овој мир на твојата крв во моите вени, 

тие понорници кои до ѕвездите ќе ме кренат 

за на нежната едноставност да станам пленик. 

54 

На апсолутниот грозд на рамното пладне 

ти демон си јасен, разуму остар и блескав; 

еве не, сами сме и без самотијата да падне, 

далеку од дивиот град и неговата треска. 

Кога својот гулаб ќе го опкружи линијата чиста 

и огнот ќе го одликува мирот со својата храна, 

тој небесен плод ние го подигаме како пристан 

каде разумот и љубовта се голи и немаат брана. 

Сонот на беснило, на горчливата сигурност река, 

одлука тврда искована од сонот на некој чекан, 

во двоен пехар на љубовниците им е додаден, 

за од него потоа, во рамнотежна близначка сила, 

разумот и љубовта да се издигнат како две крила. 

Токму така култот на проѕирноста е создаден. 
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55 

Трње, срчи, болести и плач се во опсаден налет, 

дење-ноќе на среќниците им го загорчуваат медот 

и не помагаат ни патување ни ѕидовите на кале: 

на заспаните невоља им го урива мирот и редот; 

болката своите лажици ги приближува, ровари, 

и таков тормоз на секој човек му се случува, 

ни раѓање, ни покрив ни бедем ќе те растовари: 

дека треба да се помириш, набрзо се научува. 

Во љубовта не помагаат тантели и постела мека 

и со молитви и со очи склопени не се опстојува 

против она кое пипаво своето знаме го освојува. 

Бидејќи животот акнува како колера или река 

и едно огромно семејство од болки нé чека 

за во крваречкиот тунел против нас да војува. 

56 

Навикни се зад мене да гледаш сенка разодена 

и раката извади си ја од нејната проѕирна пизма, 

како во утрото на морето да ти била родена: 

љубена, тебе солта ти даде кристална призма. 

Зависта страда и умира, со мојата песна папсува. 

Еден по еден, нејзините капетани ќе цркнуваат. 

Јас велам: љубов и свет само со гулаби пасува. 

Од секој мој слог пролетти и лета пркнуваат. 

И ти тогаш расцветуваш, срце мое, љубена, 

ти во моите очи нежно небесно си зеленило 

и те гледам наведната над земјата огрубена. 

Гледам како сонцето грозје на лице ти става 

и сознавам зошто одењето твое ме пленило - 

добредојде Матилдо со рајска круна на глава! 
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Дека сум ја загубил месечината - тие те лажат, 

тие дури пророкувале дека и песок ќе станам, 

толку нешта со ледени јазици умееле да кажат: 

тие и на цветот на вселената му турија брана. 

“Не ќе да пее како сирена бунтовниот јантар, 

едино кај прост народ може да биде примен“, 

велеа тие џвакајќи клевети во отпадна канта, 

страдни за заборав на гитарата на моето име. 

И јас в очи им ги фрлив заслепувачките копја 

со кои срцата наши од љубовта беа прободени, 

и барав јасмин, траги од тебе во житни снопја, 

се изгубив ноќе без светлото под твоите веѓи 

и дури откако ти ме погледна пак беа родени 

господарските дамари во мракот на моите меѓи. 

58 

Помеѓу сабјиштата на литературниот челик 

минувам како далечен морнар кој без мака, 

наспроти маалските закони, песни пее смели 

за она кое е така и како би било да не е така. 

Од измачените архипелази на армоника дојавав, 

наоружан со лудобурен и рафалнодождлив живот, 

но и со оној бавен усет за природната појава 

кој ги определи границите на срцето мое диво. 

И кога челуста на литературната аждаја зина, 

алчна да ги лапне чесните пети мои залудени, 

јас, пеејќи со ветрот, несвесно крај неа минав 

и во дождливите амбари на детството се смирив, 

во неописливиот југ и неговите шуми студени, 

таму каде мојот живот се задои со твојот мирис. 
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Сиротите поети и во живот и во смрт немаат мир, 

ги гони мрачна упорност против која отпорот е слаб, 

и на крај, бесчувствено накитени во помпезен пир, 

ги оставаат на ритуалноста на погребувачкиот заб. 

Тие, во смртна спрема се стегнати камчиња темни, 

зад наперчени коњи одат спружени во светнат оков 

и конечно со нив управуваат наметливците земни, 

за и во гробјанскиот предел да спијат без спокој. 

И штом сигурно е дека мртвиот е со мртви белези, 

закопната работа во свеченост бедна е претворена, 

со оратори пауни, мисири и длабокоумни нерези. 

Тие ја чекале смртта за да сторат пеза и грев: 

само затоа што на поетот устата му е затворена 

и веќе не може да се одбрани со својот пев. 

60 

Кој сака мене да ме рани, тебе те повредува, 

иако за ударот отровен јас сум целната точка, 

низ мене минува и моите дела ги навредува 

но на тебе рѓата и несоницата оставаат лочка. 

На твоето чело расцутена е месечевата призма 

и не сакам да видам како од неа ме дебне пизма. 

Не сакам твојот сон туѓата омраза да го борави 

и во него круната од ножеви да си ја заборави. 

Кај и да одам, горчливи чекори ме следат во низа, 

кај и да се смеам, стравот ми налепува гримаса, 

кај и да пеам зависта ме колне, се смее и гриза. 

Љубена, тоа е животна сенка за без мир да сме, 

тоа е празна облека која мене ќопавиот ме стаса 

и ко бостанско плашило крвари со својот насмев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 
 

 

 

61 

Долгиот свој опаш од болки љубовта го влече 

и својата долга и статична молња од драки, 

ги затворивме очите за таа да не ни ги пече - 

да нема рана што ќе роди разделбени маки. 

Љубена, твоите раце таа сабја не ја зарија: 

за тој плач твоите очи немаат ни грам вина: 

нозете твои за ваков пат не се испазарија: 

рацете на мрачниот мед срцето ти го кинат. 

Цунамито на љубовта ништо не го спречи 

врз шилестите камења на брегот да нé фрли 

и таму како послушно тесто да нé гмечи; 

и така, болката врз лицето квакна неканета, 

и така, во светлината на овој век брлив, 

ни беше миропомазана пролетта ранета. 

62 

Тешко мене, тешко и на нас двајцата, медена, 

сé што повтевме беше само да си се сакаме, 

а помеѓу толку јадови нам ни била одредена 

каленицата горчлив пинџур да ја макаме. 

Тоа Ти и Јас да е Наше, тоа ни беше главно, 

од твој бакнеж и мој таен леб да ни е оазата, 

и така и бидна, до бесконечност едноставно, 

сé додека низ прозорот не влезе омразата. 

Оние завидливци нашата љубов ја мразеа, 

мразеа и било која љубов за која ќе чуеја, 

ко пијани столови во изгубен салон се газеа, 

сé додека самите во пепел не се претворија 

а заканувачкото лице со кое ни се дуеја 

е само прегорена сијалица во оваа сторија. 
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Бев во земјите каде солниот камен на брегот 

беше единствена роза, цвет потопен в море; 

бев во предели каде реките го режеа снегот - 

горките планини го знаат чекорот мој сморен. 

Татковино моја, предел кај пискотот е влепен, 

во шумата врзана лијано на смртниот бакнеж, 

влажна тажалко на птица која извира со трепет, 

крају на болки каде плач без милост ќе нé акне! 

Мои се пределите бакарни со отровната кожа, 

шалитрата што се испружила ко статуа снежна, 

лозјата, црешовата градина што цветна е ложа - 

но и јас сум нивен, секој атом во мене се пули 

од земјите јалови, од грозјето, од есента нежна, 

од оваа метална татковина на снежните кули. 

64 

Од толкава љубов животот ми доби виолетов рам 

па појдов од немило до недраго ко птица слепа, 

сѐ додека, љубена моја, не стигнав до твојот џам 

и ти ми го чу срцето како за милостиња клепа. 

Ненамерно, сум дошол до твојот житен амбар, 

од маглата, на твоите гради наслепо сум слетал, 

ме издигна морето кон твојот радосен дамар 

за меѓу твоите раце да ги живеам моите лета. 

Никој не може да каже колку тебе ти должам 

иако ко корен роден во Арауканија тоа е јасно, 

но дури и самиот јас да пресметам не ќе можам. 

Но, сигурно е, сето долгувано ѕвезда го полни, 

тоа е од шумскиот вруток кој клокоти гласно 

каде времето ги чува своите скитнички молњи. 
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Матилдо, каде си? Не можам да се смирам, 

меѓу краватата и срцето имам тегобна шема, 

беспричинска тага меѓу ребрата ми пулсира 

само затоа што покрај мене тебе те нема. 

Ми недостига светлината на твојата снага, 

џвакам залци на надежта, збајатени и ретки, 

гледам како празнина ја поплави куќата драга, 

останаа да пливаат само трагични глетки. 

Кога ослушнува, толку молчелив е тој покрив, 

дождови обезлистени и обезперјени го толчат 

со сите стравови кои ноќта сал бегло ги сокри; 

и така јас тегобно те чекам како куќа осамена, 

да се вратиш во собите мои што сега молчат 

оти на нив вместо прозорци болката е врамена. 

66 

Ако го изземеме тоа дека те сакам, не те сакам, 

од љубов до несакање, трескавично се клатам, 

и кога не те чекам од болот на чекањето макам, 

од мраз до пламен одејќи, срцето заслужи плата. 

Те сакам едино зашто ти си тоа што го сакам, 

те мразам бескрајно и така мразејќи те молам, 

и мојата љубов скитачка може да се каже вака: 

те сакам со љубовта на слепец, огнена и гола. 

Можеби суровиот зрак на јануарското око 

ќе го заапе срцево и како сакас ќе ме џвака 

за да останам без клучот на мојот спокој. 

Во сторијава мојата смрт пушта нога 

и ќе умрам од љубовта, бидејќи те сакам, 

а те сакам, љубена, со крв и со оган. 
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67 

Пороен јужен дожд на Исла Негра падна 

и беше како една огромна и проѕирна капка; 

устата од ладно лисје морето ја зина гладна 

и тлото ја разбра судбата на пехарната длапка. 

Љубена, бакнежите и со солена вода ти се вкусни, 

месеците чекање со медот на пределот ги примам 

и со мирисот искапен во илјадници небесни усни - 

награда од светото трпение за ова море в зима. 

Нешто нé повикува, сами се отвораат сите врати, 

водата на прозорците озборувања им проповеда 

и небото расте удолу сакајќи корењата да ги фати. 

Така во својата небеска мрежа денот се снове, 

со време, со сол, со шепот, со пасишта и говеда, 

со жена, со маж и со зимата на земјата - довек. 

68 

Девојчето од дрво не дојде чекорејќи по слава, 

таа веќе седеше таму врз калдрмисаната влага; 

старото цвеќе на морето ја покри нејната глава, 

нејзиниот поглед имаше длабококоренска тага. 

Таа гледа како нашите отворени животи минат, 

во раѓање, одење, растење и враќање во тлото, 

во денови кои обезбоените китки си ги кинат. 

Да бдее и кога не нé гледа, тоа е нејното мото. 

Од браној древни има круна, за да не ú тежат, 

гледа од предникот со своите севидни очи: 

знае дека живееме во некаква далечна мрежа 

од време и бран, од звук и дожд оштетена, 

во двоум дали сал сон сме од нејниот почин 

ил`господари сме на приказнава испреплетена. 
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Да не бидам можеби значи без тебе да бидам, 

да те нема како модар цвет што пладнето го сече, 

и подоцна повторно да не можам да те видам 

кога помеѓу маглата и тулите чекор ти се влече, 

да го нема она светло кое раката ти го носи, 

кое другите, можеби, не ќе видат дека расне 

како румено потекло на некоја роза со осип 

што кисел дожд посакал за срце да ја касне, 

твоето доаѓање да го нема, да не си ми Деница, 

така остра, возбудлива, животот да ми го знаеш, 

да не си сјаен трн на роза и на ветрот пченица: 

ама тебе те има и ти сето тоа си, лик свиден, 

па оттука, и моето битисување очигледно трае, 

за со твоето љубовна татковина да ни биде. 

70 

Иако не крварам, можеби имам рана 

од некој од зраците на твојот живот 

и сред шума нешто ме запира да станам - 

дожд кој паднал сосе небесниот свод. 

Потоа срцето наврнато си го допирам, 

твоите очи дека таму продираат знам, 

во домот на мојта болка што не сопира, 

и шепотот на сенката се подига сам: 

Кој е? Но и на патот и сред шумата глува 

безимени беа лисјата и трепетната вода 

а сепак знаев дека некој раната ми ја чува: 

иако беше молк а зборуваше сенката само, 

во таа темнина настана мелемска згода 

оти ти, љубена, ме прибра на твоето рамо. 
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Од бол до бол љубовта по острови копа длапки, 

сади корења што потоа ги наводнува солзна срча 

и никој, никој не може да им избега на тие стапки 

со кои молчаливо и крволочно срцето ни трча. 

Така ти и јас бараме друга планета, пукнатина, 

каде солта не ќе може да ја допре твојата коса, 

каде болката не ќе може да расте по моја вина 

а лебот ќе живее без мувла од агонијска роса. 

Планета заплеткана во далечини и драки, 

во камен пустош сув, но ненаселена со јад - 

такво гнездо сакавме за љубовните маки; 

но за љубовта осамувањата ич не вредат 

и ние еве сме, ранети жители во луд град 

каде луѓето полека на балконите бледат. 

72 

Љубена, во своите касарни зимата се всели , 

почвата своите жолти дарови ги втемелува, 

и ние со рака прочешлуваме дални предели 

на косата на географијата што се пожелува. 

На тркала, бродови - да тргнеме сега напред, 

во авиони челични бескрајот да нé стрефи, 

свадбен мирис на архипелагот да нé запре, 

лонгитудиналното брашно да ни се ќефи! 

Стани, да појдеме, закити се и прибери сила 

за трката и црцорот да ти бидат главни дела, 

ајде во возовите на Арабија или Токопила, 

да пробаме дали поленот и таму е вреден - 

таму кај од партали и гардении се оние села 

со кои владее кралот, бесчевлен и беден. 
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Можеби еднаш ќе се сетиш на остриот човек 

кој излезе од темното како нож кога самне 

и кој, пред ние да дознаеме, знаел одвек, 

да го види димот па решил оган да пламне . 

А има и црнокоса бледа жена која стигна 

од бездна, излезена беше ко избегана риба, 

и заедно со мажот машина оружана дигна 

за со безбројни боцки љубовта да ја шиба. 

Тие двајца, планини и градини искатерија, 

се симнаа до реките, на ѕидовите се изјазија 

а по ридовите вкопуваа грозна артилерија. 

Љубовта тогаш дозна за називот свој злат 

а моите очи врз тебе извршија инвазија 

и така твоето срце го трасира мојот пат. 

74 

Во дождот на месец август кисне патот, 

како пресечена полна месечина блеска, 

во јасната светлина на јаболковото злато, 

сред овошниот саем на есенската треска. 

Маглата во небесниот простор расте ко мрежа 

од звуци и риби и од соништа кои се збиле; 

островска пара ги напаѓа бреговите што лежат 

во гушка на морето под светлоста на Чиле. 

Ко стопен метал, сé трча во калапи да се влие, 

со лисје и зимата под маска потеклото го крие 

и единствено слепци сме и слепи сме без престан. 

И само приковани сме на речното корито кое чува 

тајна на όд и пат и на непрестана разделба глува: 

за збогум, капат солзи на природата од сите места. 
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75 

Ова е морето и оваа е куќата со знаме. 

Лутавме околу долги ѕидови од камен. 

Врата не најдовме и никој не ни рече 

дека смртта оставила порака за пречек. 

И на крај куќата ја отвори својата тишина 

за да го нагазиме оставеното во прашина: 

мртви стаорци и еха од збогувања кревки 

од водата плачлива во рѓосаните цевки. 

Така куќата плачеше цели дни без почин, 

јачеше со пајаците свои, подотворена, 

сé дур`се распрснаа нејзините црни очи; 

и сега ја враќаме во животот кој веќава, 

ја населуваме а меморијата ú е изгорена, 

треба да цути ама како кога не се сеќава. 

76 

Диего Ривера е тој што со мечкино трпение златно 

шумските смарагди ги бара во секое негово платно, 

тој со циноберната жестокост на крвта во цвет, 

светлината на светот ја вгради во твојот портрет. 

Тој ги наслика: твојот нос од одважната страна 

и како на твоите зеници диви искри се множат, 

ноктите кои зависта на месечината ја хранат 

и устата како диња врз твојата летна кожа. 

Тој ти стави купи од два вулкани, да стинат, 

од пламен, од љубов и од арауканската сила, 

а над образите кои сјаат со позлатена глина, 

те покри со шлем што нескротлив пожар носи: 

таму очите тајно ми ги слови глетката мила - 

во највиското кале на твоите пченични коси. 
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77 

Денес тежината на минатото ќе ни врши проба, 

со крила на сето она кое допрва утре ќе биде, 

денес е Југот на морето, на водата старо доба, 

и задача на некој нов ден кој во пресрет ни иде. 

Кон сонцето или месечината лицето ти е кренато 

во потрага по истрошениот ден и неговите китки; 

и ете, од темна улица иде нашето вчера, свенато, 

со мртво лице истетовирано со завети плитки. 

Вчера, Денес и Утре за јадење во όд се скроени, 

за денот да се лапне во седло, со стил на гаучо, 

нашето стадо чека со своите денови изброени; 

но времето со тесто те исполнило сé до гуша 

па јас фурна изградив од глината во Темучо 

и така ти си леб секојдневен за мојата душа. 

78 

Немам `никогаш повеќе` а и `секогаш` немам. 

Чифтот нозе на победата во песокта е загубен. 

Да љубам ближни ми е бедна стручна спрема. 

Трње не продавам. Не те знам а сум заљубен. 

Некој може знае дека венци крвави не сум имал, 

дека се борев со потсмевот и лошите навици, 

дека мојата душа навистина ја исполни плима 

и дека за подлост морав да плаќам со галабици. 

Јас не познавам `никогаш` зашто сега сум друг, 

во постојана невиност мојата љубов се смени 

и со кавкаска креда цртам заштитнички круг. 

Смртта е камен на заборавноста, да не жалиме. 

Те сакам, со радоста на твоите усни ме плени. 

Збирам дрва за огин во планината да запалиме. 
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79 

Љубена, спои го срцето со моето во клешта 

и заедно во сонот темнината нека ја сразат, 

во шумата како двоен тапан нека стрештат 

за густиот ѕид од лисје да се повлече назад. 

Премину ноќен, на сонот јаглену вжарен, 

на земското грозје што нишките ги сечеш 

со точност на воз кој ко стрмоглаво јаре 

единствено сенки и камења ладни влече. 

Затоа, љубена, приврзи ме за чистиот замав, 

кон стисокот животен што в гради ти бие 

со крилја на лебед нурнат во водната штама: 

за на ѕвездените прашања на небесниот зрак 

со еден единствен клуч да одговориме ние, 

со само една врата да го затвориме тој мрак. 

80 

Љубена, од патувањето и од болката се вратив 

кон твојот глас и раката што гитарата ја дружи, 

кон огнот кој со бакнежите есента ни ја скрати 

и кон ноќта која преку самрачното небо кружи. 

За сите луѓе на светов барам леб и царски врв, 

за сите земјоделци без среќа освојувам земја; 

надеж нека нема за мирот на мојот пев и крв - 

без твојата љубов сал смртен љубам темјан. 

За сето тoa јасната месечина валцер свири 

а во водата на гитарата баркарола цвета, 

сé дур` мојот ум уморен во сон не се смири: 

зашто животот мој несониците ги распна 

над сеницата каде раката ти живее и лета, 

чувајќи му ја оваа ноќ на патникот заспан. 
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81 

Сега моја си. Мојот сон твојот сон го гушна. 

Љубовта и неволјата веќе нема да те болат. 

Невидливите тркала на ноќта не ги слушна, 

ти крај мене си чиста како јантарна смола. 

Љубена, нема друга што мојот сон би ја опил, 

ние заедно ќе одиме по водите на ова време. 

Нема друга чија сенка со мојата ќе се стопи, 

само ти си луна жива и сонце и слатко бреме. 

Сега рацете твои ги отворија дланките нежни 

и со лелеави звуци незнајни предели затнаа 

а очите твои се склопија како крилја снежни 

додека ја следам твојата вода која ме рони: 

ноќта, ветрот, светот - судбини си разгатнаа 

а јас без тебе сум само сонот што ти го сони. 

82 

Откако ќе ја затвориш ноќната врата за почин, 

љубена, кон темниот простор премин те чека: 

затвори ги сните и со твоето небо во моите очи 

распостели се во мојата крв како широка река. 

Збогум, свирепа јаснотијо, си го виде ти алот 

на секој ден изминат полнејќи му ја вреќата; 

збогум на секој час или зракче на портокалот, 

здраво сенко, ти друшке миговна на среќата! 

На овој брод ил`вода, смрт ил`животен врв, 

уште еднаш гушнати, заспиваме воскреснати - 

ние сме венчавката на ноќта во мојата крв. 

Не знам кој треба да одмора а кој да се буди, 

кои треба да се живи или од смрт треснати - 

на градиве твоето срце изгрејсонце им нуди. 
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83 

Мило ми е да те сетам до мене во ноќта, љубена, 

невидлива во твојот сон, со ноќна осама наеткана, 

дур` за грижите мои трпеливоста не ми е загубена 

па ги одмрсувам како рибарска мрежа заплеткана. 

Отсутно, твоето срце низ соништата аргатува 

но телото и така напуштено го одржува здивот, 

залудно ме бара а сепак сонот ми го збогатува 

како билка која на својата сенка ù дава живот. 

Ти друга ќе бидеш што утре ќе живее, знаеме, 

но од оние во ноќта изгубени граници на мигот 

и од биднинава небидносана во која чмаеме 

нешто останува и нé води кон живот во бои 

во кој сенката со огнен печат го удира жигот 

бележејќи ги таинствените суштества свои. 

84 

Еве пак, љубена, мрежата на денот е стегната 

врз дела, тркала, огнови, збогувања и плими, 

и на ноќта ù ја предаваме пченицата полегната 

која од светлината и земјата пладнето ја прими. 

Само месечината на својата видлива страна 

му ги држи на небесното устие многуте краци, 

на собата тромоста на златото ù бидува храна 

дур`ноќта полека ја подготвуваат твоите раци. 

О, љубена, о ноќ, о своду што река те скрои 

со непробојните води и во небесната сенка 

која своето виорно грозје го потопува и двои, 

сé дур`не бидеме единствена притаена чéка, 

пехар во кој пепелта небесна паѓа и стенка, 

капка во пулсирањето на бавна и долга река. 
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85 

Од морето кон улиците скитничка магла јури 

ко пареа од говедо закопано в снег што чури, 

водата во своите долги јазици собира и крие 

месечина што вети дека небесни ќе сме ние. 

О, есен рана, од лисја ти саќе си пискотливо, 

знамиња твои над село на трепет се држат, 

збогум на реките им пеат луди жени похотливо 

и сé до Патагонија коњите `ржат ли `ржат. 

Љубена, на лицето вечер на лоза имаш, 

која од љубовта носена до небо извишува 

каде на громот потковиците му ги штима. 

Над огнот на твоето ноќно тело се веднам 

пазуви ти љубам но и есента што пишува 

со прекуморска крв врз маглата жедна. 

86 

О, Јужен Крсту, детелино на фосфорниот мирис, 

со четири бакнежи денес проби твоето чудо, 

сенката и мојата паларија ги препречи и смири: 

тркалезната месечина се шеташе по студот. 

Тогаш, со љубовта моја, со љубената, ти дојава, 

дијаманту на модрото иње, огледало, синевино, 

и ноќта се прероди исполнета со твојата појава 

со твоите четири подруми растреперени од вино. 

О трепетно сребро на рибата чиста и сјајна, 

зелен крсту, на сенката магдоносу блескав, 

светулко што си ортак на небесната тајна, 

почивај во мене, остави ги родните роеви 

и сал за миг спиј со човечката ноќна треска, 

запали ги во мене четирите ѕвездени броеви. 
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87 
Три ножици, три молњи, три морски птици, 

го пресекоа ладното небо ко со брусен камен 

и од него останаа едино разлетани спици 

и сé беше растреперено како рането знаме. 

Осамо, дај ми белег на изворот твој траен, 

на свирепите птици ти што си пат за паѓањето, 

татнеж на тапанот што предвесник е сјаен 

на медот, на музиката, на морето, на раѓањето. 

(Осама која постојано ја поддржува лице исто, 

ко тежок цвет без престан раширен и крилест, 

сé додека не приграби сé на небото чисто.) 

Со ладни крилја морето во Архипелаг влезе, 

наспроти арената на североистокот на Чиле. 

И ноќта го затвори своето небесно резе. 

88 

Месец Март со светлото свое скриено се враќа 

и по небо лизганици од риби огромни се раѓаат, 

димот земски сигнали за претпазливост праќа 

и работите, една по една, во тишината паѓаат. 

Но, во атмосфера на таа криза и добро е пишано, 

животот на морето животот на пламенот го бара, 

ожалостено е бротчето на зимата и е разнишано, 

облик кој љубовта го втиснала во секоја гитара. 

Љубена, розо што со пена сирена те капе и негува, 

огну што по невидливи скали танцувајќи ја будиш 

крвта во тунелот на несоницата, каде влегуваш 

таласите за да се смират, небото мирно да лежи, 

за морето да се откаже риби и фоки да нуди 

и за светот да се заплетка во темните мрежи. 
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89 

Кога ќе умрам, твоите раце на очи нека ми се тежина: 

светлото и житото на твоите љубени раце го сакам, 

за само уште еднаш да ме допре нивната свежина 

што со нежност ја избриша мојата судбинска мака. 

Сакам да живееш, додека заспан те чекам со надеж 

дека на ветрот му слушаш и шепот и тресок, 

дека го вдишуваш мирисот што морето ни го даде 

и дека продолжуваш да одиш по нашиот песок. 

Сакам да продолжи да живее она кое го љубев, 

а дека сé тебе те љубев е разјаснета глоса, 

затоа цути и понатаму, нека не ти биде шубе, 

на мојта љубов да станеш наложеното зреење 

за сенката моја да се расшета по твојата коса 

и така да се дознае причината за моето пеење. 

90 

Помислив дека ќе умрам, близина на студ сетив, 

и сиот мој живот оставив во тебе да престојува: 

усните ти беа деној и ноќи мои што си ги ветив, 

а кожата република со бакнежи што ја освојував. 

Во овој момент готово е со книгите, стига: 

со пријателства и богатства збирани без почин, 

со прозрачната куќа која со тебе ја дигав: 

сé престанува да постои освен твоите очи. 

Оти љубовта, кога од живот ум ќе ти штукне, 

над бранови други напросто е висок бран, 

ама леле кога смртта дојде и на врата чукне. 

За толку празнина во погледот твој е скокот, 

единствено твојата светлост оживува екран, 

за сенката, сал љубовта твоја е сигурен локот. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 
 

 

 

 

91 

Времето е бескрајно и јалово тропа, 

како ситен дожд годините нé топат, 

пердувот на солта лицето ти го допира, 

облеката ја изгризаа, ништо не ги сопира: 

не го разликуваат времето во рацете мои 

или летот на портокалот во рацете твои: 

се пробива животот со снег и мотика, 

носејќи ни радост а напати и офтика. 

Како грозд од години животот се клати 

што тебе ти го дадов без сметка или страв 

дека грозјето во почвата мора да се врати. 

А дури и таму времето со напор скришен 

ќе повикува дождови врз гробниот прав, 

желно и самата отсутност да ја збрише. 

92 

Љубена, ако се случи да умрам а ти си жива, 

да не ú оставаме на болката многу да дивее; 

љубена, ако јас потонам а ти сеуште пливаш, 

знај, друг живот нема, сал овој што се живее. 

Времето, водата што скита, на ветрот бесот, 

и нас нé разнесуваат како пловечко семе. 

Прашина сме во житото, на песокта песок - 

можело да не се сретнеме во ова време. 

О, малечок бескрају, ти не биди скршена, 

ливадата што нé спои мора да ја вратиме 

ама со тоа нашата љубов не е свршена. 

Таа долга река никогаш и не се родила 

и нема смрт па само треба да ú платиме 

што со брчки тлото и усните ги оплодила. 
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93 

Ако еден ден твоите гради ги запре смртен смор 

и нешто престане да тече и гори во твоите вени, 

ако од усните гласот ти се симне и не биде збор, 

ако в сон рацете ти заборават дека лет ги пленил, 

Матилдо, усните подзинати нека ти бидат за мене 

оти овој последен бакнеж со нив мора да трае, 

засекогаш на твоите усни мора да остане скаменет, 

за така зачуван и во мојата смрт да ми е знаен. 

Лудо љубејќи ја ладната уста, ќе најдам почин 

гушкајќи го загубениот грозд на твоето тело, 

барајќи го светлото на твоите склопени очи. 

И кога над нас земјата резето ќе го штракне 

сплотени ќе сме во единствено смртно дело, 

живи засекогаш во вечноста на тој бакнеж. 

94 

Ако умрам, надживеј ме со сила како никој друг, 

бесот на сивилото и студот таа нека го разбудува; 

нескршливите очи извишувај ги од југ на југ, 

од сонце до сонце устата на гитарата нека залудува. 

Смеата и твоите чекори сомнежи нека не ги ломат, 

на мојата радост нека бидат везден отворен дуќан; 

не чукај ми на градите зашто јас веќе не сум дома 

ама живеј во мојата отсутност како во некоја куќа. 

Отсутноста е куќа толку голема и многу измачува 

само низ ѕидовите во неа ќе влегуваш и дивееш 

додека сликите мои на воздухот ќе ги закачуваш. 

Отсутноста е куќа изѕидана само од духовен зрак 

па јас и без живот ќе те гледам како живееш - 

и ако ти страдаш, љубена, ќе мора да умрам пак. 
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95 

Како нас кој досега се љубел на овој свет? 

Ја бараме древната пепел на срцето изгорено, 

таму нека паѓаат нашите бакнежи неуморено 

сé додека не воскресне ненастанетиот цвет. 

Ја љубиме љубовта која го јаде својот плод 

и на земја се симнува со лице и власт: 

ние сме светлина која истрајува во својот όд, 

нејзин чувствителен а нескршлив клас. 

Љубовта, која ладни времиња ја закопаа во ровот, 

со снег и пролет, со заборав и есен, со прекори - 

да ја доближиме до сјајот на едно јаболко ново, 

чија свежина е отворена со едни нови рани 

по кои во тишина како древната љубов да чекори 

преку вечноста на нашите усти погребани. 

96 

Размислувам за ова време во кое ме љубиш: 

ќе се смени и други синевини ќе бидат, 

друга кожа ќе биде на истите коски груби 

и пролетта поинакви очи ќе ја видат. 

Оние кои ова време ги затекло на крива нога, 

оние кои со збор на димот му врзале ѕвонци, 

минувачите, владите и трговците со дрога - 

ќе престанат да танцуваат на своите конци. 

Ќе исчезнат свирепите богови со окалки, 

влакнестите месојадци со книги во мода, 

лисните вошки и црните стоногалки. 

И кога светот штотуку испран ќе ползи, 

во водата поинакви очи ќе се родат 

и тогаш ќе никне пченица без солзи. 
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97 

Треба да се лета во ова време, ама каде? 

Без крилја и авиони, без сомнеж да се лета: 

чекорите се беспомошни, минатото ги јаде, 

и на нив патникот не може да смета. 

Во секој час да се лета треба, 

ко орел, мува и дните што нé гонат, 

да се победат Сатурновите неба 

и таму да се подигнат нови ѕвона. 

Сега не се доволни патот и чевла цврста, 

земјата веќе не служи по неа да се скита 

и во ноќта корењата да ни се вкрстат: 

ти ќе се појавиш во друг ѕвезден слив, 

предодредена како привременост лита 

но на крај ќе се претвориш во афион див. 

98 

Оваа проповед, оваа хартија која ја пишат 

илјадниците раце на една единствена рака, 

не останува во тебе, не служи за сништа, 

во земја паѓа и таму продолжува да ака. 

Не е важно дали светлото или пофалбата 

во пехарот ќе се влијат или излијат со мир, 

ако биле силен трепет на виното и жалбата, 

ако устата ти ја обоиле како со штир. 

Не сакам веќе доцен слог, поправки и промени, 

ни возбуда која привлекува и одвлекува спомени 

со пена пишувајќи го твоето име на гребен. 

И покрај тоа што молчи мојата љубов мрачна, 

семето во буроносната пролет веќе се зачна 

и подоцна громот ќе зборува само за тебе. 
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99 

Идат нови дни, билките и планетите веќе учат 

тивко да се сложат за последиците и причината; 

и колку многу чисти работи ќе ни се случат - 

виолините ќе имаат мирис како Месечината! 

Лебот тогаш ќе биде од твојот житен сој, 

ќе го има твојот глас и вкусот на вљубени; 

и други нешта од твојот глас ќе земаат крој 

а Есента ќе си ги прибира коњите изгубени. 

А ако како што е судено не биде редот, 

љубовта ќе ги исполни големите бочви 

на пастирите собирајќи им го медот, 

а ти, со правта собирана од сите почви, 

во магацините на моето срце што се траќа 

ќе влегуваш и кај лубениците ќе се враќаш. 

100 

Во средиштето на земјата смарагди ќе двојам, 

за таму, љубена, да ја видам фигурата твоја; 

ќе ги копирам оттаму пченичните шилци класни 

како да се пишана порака на водата гласник. 

Каков свет! Ама длабок магдоносов корен! 

Каков брод што во милина плови без маани! 

И ти и јас, обајцата сме во топазно море! 

Нема веќе разнозвучје на нашите камбаани! 

Во воздух слободен ќе ни бидат силите, 

и во него словено од ветрот јаболко, 

како сочна книга во гранките длабоко; 

и таму кајшто мирисаат каранфилите 

ќе бидеме жив бедем на противречноста 

против победничкиот бакнеж на вечноста. 
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101 

“Ако ме заборавиш“ од Пабло Неруда 

Кога гледам низ џамот како 

под сјајот на кристалната месечина 

гранката на есента бавно црвенее 

а јас го распретувам нејзиниот недофатлив пепел 

во збрчканото тело на трупецот вжарен во каминот, 

чувствувам дека сé што постои ме води кон тебе: 

мирисите, светлината, металниот жарач - 

сите се мои малечки бродови што пловат 

кон твоите острови кои ме чекаат мене. 

Но, ако ти малку по малку престанеш да ме сакаш, 

и јас ќе престанам да те сакам малку по малку. 

А ако одеднаш ме заборавиш, потоа не ме барај 

бидејќи ти за мене веќе ќе си заборавена. 

Ако сметаш дека знамињата во мојот живот 

предолго и налудничаво ветерот ги вее 

и решиш да ме оставиш 

на брегот на твоето срце каде се моите корени, 

запомни, дека од тој ден, од тој час, 

ќе кренам раце од тебе 

и моите корени ќе ги растрчам 

да бараат друга земја. 

Но, ако секој ден, секој час, ти чувствуваш 

дека ти е пишано да бидеш 

моја непомирлива сладост, 

ако секој ден цвет се јази по твоите усни 

и мене ме бара, 

ах, моја љубена, ах мое јас, 

во мојот камин огнот пак разгорува, 

во мене ништо не е изгаснато или заборавено, 

мојата љубов се храни од твојата, љубена, 

и сé додека си ти жива, 

таа ќе биде во твоите раце 

и моите нема да ги напушти. 
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Трет дел: препеви на `песни` од Чарлс Буковски 

 

1 Сина птица 

Во срцево имам сина птица што сака да излета надвор ама јас 

сум строг со неа, ѝ велам, седи си мадро, не допуштам никому да те 

види.   

Во срцево имам сина птица што сака да излета надвор ама јас 

ја чистам со виски и тутунски чад па курвите и шанкерите и 

продавачките во дуќаните никогаш и не знаат за неа. 

Во срцево имам сина птица што сака да излета надвор ама јас 

сум многу строг со неа ѝ велам чучи си таму,зарем сакаш да ме туриш 

во беља, да ги заебеш работите па да се намали продажбата на моите 

книги во Европа? 

Во срцево имам сина птица што сака да излета надвор ама јас 

сум многу паметен и ја пуштам само ноќе понекогаш, кога сите спијат. 

Ѝ велам, знам дека си ми внатре не биди тажна. 

Потоа ја враќам назад а таму таа си попејува малку , не ја 

оставам сосема да ми умре и ние си спиеме заедно како во некој наш 

таен пакт што е доволно угодно за човек да се расплаче ама јас не сум 

расплакан - а вие? 

 

 

 

 

 

 

 

2 Совет 

1 

Додека откај морето ветрот пак се раздува 

и земјата е извалкана со разврат и крекови, 

со сабјата на изборот внимателно газдувај: 

она коешто било племенито пред векови, 

или само пред години или пред една сабота - 

сега сѐ почесто испаѓа дека е залудна работа. 

2 

Запомни, животецот твој само еднаш се живее, 

за да ги прави луѓето будали, историјата дивее; 

ако племенит ти се чини идеал или чин, ти не биди прек, 

кон татковината, љубовта или уметноста биди на штрек, 

нека не те завлече мигот, или убавината или политиката 

зашто често се завршува како цвет покосен од мотиката. 
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Љубов да, но не ко брачна увертира за која се гребат; 

варди се од претерана работа и од лоша храна и пиво: 

дај си себе време и пиј токму колку што тебе ти треба 

за континуитет и за да стекнеш нова шанса за живот. 

Живеј што повеќе сам, имај деца ако тоа се случи - 

ама гледај да одбегнеш за животот ти да ги учиш. 

4 

Не се карај наситно, освен ако некој те поклопи одозгора, 

за да те уништи како тело и душа, тогаш убиј, ако мораш; 

и кога ќе дојде време да умреш, не биди себичен и жален 

тоа ти е бесплатно патување, без срам за тоа како си кален: 

времето ќе тече и дури ветрот дува откај морската шир, 

твоите коски вечноста ќе ги заплискува со блажен мир. 

 

3 Генијалноста на мноштвото 

Во просечното човечко суштество има доволно предавства, 

омраза, бесмисленост и насилие за да се опреми било која војска во 

било која доба. Најдобри убијци се оние кои проповедаат против 

убивањето, најдобро мразат оние кои проповедаат љубов, и, конечно, 

најдобро војуваат оние кои проповедаат мир. Тие што го проповедаат 

бога, ним бог им треба, тие што проповедаат мир, мир во себе немаат, 

тие што проповедаат љубов, љубов не знаат да дадат. Варди се од 

проповедниците, варди се од упатените. 

Варди се од оние кои постојано читаат од книги. Варди се од 

оние кои ја презираат сиромаштијата или се гордеат со неа; варди се 

од оние кои се брзи со пофалбите бидејќи брзо ќе ти бараат назад 

пофалби за нив. Варди се од оние кои олеко и преко осудуваат, тие се 

исплашени од она кое не го знаат. Варди се од оние кои постојано се 

приклучуваат кон мнозинството бидејќи се ништожни како сами. 

Варди се од просечен маж и од просечна жена, варди се од нивната 

љубов, таа е просечна и бара просечност. Но, постои генијалност во 

нивната омраза, доволно генијалност за да те убие тебе или било кого. 

Не барајќи осаменост, не разбирајќи ја осаменоста, тие ќе се 

обидат да го уништат сето она кое е различно од нивниот светоглед. 

Неспособни да создаваат уметност, тие уметноста и не ја разбираат па 

својот неуспех како творци тие го припишуваат како неуспех на 

целиот свет. Неспособни посветено да љубат, тие ќе веруваат дека 

твојата љубов е нецелосна и тогаш тие ќе те мразат и нивната омраза 

ќе биде совршена, како блескав дијамант, како нож, како планина, 

како тигар, како пелин - тоа е нивната најчиста уметност. 
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4 Песна за кадровските менаџери 

1 

Стариот човек ми побара цигара и јас две му дадов. 

Барал работа, да е на сонце и да може да се пуши - 

а беше толку парталосан и лигав – на смртта јадот! 

Денот беше навистина студен, ни ѕемнеа нозе и уши, 

а шлеперите, претоварени и тешки како курви стари, 

стенкаа и чуреа по улиците, како коњ да им го зарил. 

2 

Ние бевме отфрлени како штици од скапан патос, 

како власта да си го расцепила черепот за да ѝ лекне 

така што грижата на совеста во мозокот да ѝ секне - 

без добар бифтек, Бог е осамено место и на Атос! 

Ние бевме птици на умирачка, бродови што тонат, 

власта нѐ затрупуваше со бронза, камења и бетон; 

ние претавме со раце и нозе, како стонога склона 

своите смртни бакнежи да му ги завешта на светот: 

додека лидерот `политики` ги нарекуваше штетите 

слугите негови добронамерно ни ги кршеа`рбетите. 

3 

И така си пушевме, мали луѓе со мисли на риби на суво! 

Не победуваат сите коњи и сите не ги топлат ќебиња! 

И дур`затворите и болниците облекуваат светлосно руво 

а слуги држат знамиња грижливо како да се бебиња, 

знај дека ти си само едно опустошено срце и стомак, 

и како слеп патник со најдобриот авион оди си дома, 

или, ако в ресторан, си решил беспари да јадеш пиле, 

гледај да си нарачаш мисирка (што јас ја викам Лиле!) 

4 

И ако си решил да отепаш некого, убиј кој и да било 

а не токму некого, зашто некои се од специјална лоза, 

направени како дупки на чевли со позлатеното шило: 

не убивај ако ти е цел некој што има посветена поза, 

претседател ил`крал, ил`човек во фотеља од сафијан - 

таму не чачкај, тоа се луѓето од рајската географија. 

Еве, нас отепај нѐ, оти пушиме и гледаме напоречки, 

`рѓосани од качувањата по скали со скршени пречки. 
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5 

Отепај нѐ нас, може Бог сака на тебе да нѐ подари 

оти во љубовните песни не знаеме што е амфидеум; 

нема штета, и онака лицата ни се испукан линолеум, 

разгазен од тешките стапала на нашите господари. 

Нѐ погоди сачма од првокласен морков и маково семе, 

нашата најдобра патерица е пак исчанчена граматика; 

како лудиот кос в шума, го расфрламе нашето време 

и се молиме алкохолните ноќи да ни се без драматика. 

6 

Нашите свиленоболни насмевки наоколу нѐ шират 

ко да сме нечии конфети што некој ги фрла со сласт, 

ние сме карневалот којшто не треба да го смират 

иако дури и не ѝ припаѓаме на Партијата на власт. 

Емајлот ни го збриша четката на Времето, иако болна, 

и сега позаспани чадиме како чинија со смокви полна; 

отепај нѐ брзо за имињата да ни излезат во весници: 

мртви ко магла, најдени во када распорени кресници! 

7 

И така, за момент, конечно се осознаени факти, 

за оние милиони нељубопитни и затупавени очи, 

кои искрат и пламнуваат сал на палјачовски акти 

што кантри-комичари им ги сервираат без почин. 

8 

Конечно, тие ќе бидат забележани, а и ти со нив, 

од седиот јавач на седиот коњ, што го викаат Смрт, 

за чиј меч нема земска`рѓа што може да го срони, 

што е подолг од ноќта и од било кој планински срт, 

подолг од сите надежи, молитви и палења темјан, 

подолг од криковите на луѓето под атомски бомби 

што ќе беа среќни да поживеат дури и како зомби 

ама грлата им експлодираа во непланирана земја. 

9 

Ние чад сме и облаците не ни прават евала, 

мачка сме што Шекспира со сугреби го кити, 

лој, лој за свеќите сме, и заглавени кревала: 

нашата свест гори на кусиот животен фитил. 
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Стариот човек, без желба нешто да ми ќари, 

ми побара цигара и простодушно разврза 

за гајлињата кои ги имал и еве што ми кажа: 

дека Времето за нас злосторнички забрза, 

дека Милосрдието си одбра мермерна лажа, 

а дека Омразата си ги прибра готовите пари. 

Тој старец можеше татко да ви биде, или мој, 

може беше манијачиште, или од Божјиот сој. 

Но што и да беше, тој беше отпишан дедо, 

и ние стоевме на сонце, пушејќи чат-пат, 

и во нашето безделничење вртевме врат - 

за да видиме на кого тоа му дошол редот. 

 
5 Крави во класот по ликовно 

Убавото време на убава жена наликува, не мора секогаш да се случи 

а кога ќе се случи, оно не трае постојано. Мажот е повеќе постојан: ако е лош 

има повеќе шанси дека таков и ќе остане, или, ако е добар, можеби ќе се 

обеси, но жената ја менуваат децата, возраста, диетата, конверзацијата, 

сексот, месечината, или отсутноста или присутноста на сонцето или на ТВ 

серијата `Добри времиња`. За да опстане, жената мора да биде добро 

негувана со љубов додека мажот може да стане појак ако е омрзнат. 

Вечерва пијам во Спенглеровиот бар и се сеќавам на кравите, еднаш 

учев сликање во клас за ликовно, и тие таму изгледаа убаво, изгледаа поубаво 

од било што во класот. 

Јас пијам во Спенглеровиот бар прашувајќи се - кого да сакам и кого 

да мразам, но правилата починале: јас се сакам и се мразам само самиот себе, 

тие правила остануваат надвор од мене, како портокал што паднал од маса и 

се стркалал во непознат правец. 

Она кое требаше да го решам беше дали да се убијам или да се сакам 

самиот себе? Кое е предавство? Каде да најдам информација за тоа? Во 

книгите, кои се како скршени чаши? Сеуште не би сакал да си го избришам 

газот со нив, останува црнило потоа, гледаш? ( ние пиеме овде и зборуваме 

еден со друг и изгледа како да разбираме). Купувај крави со најголеми цицки, 

купувај крави со најголеми бутови. Поздрав на-дес-но! 

Барменот ми лизна едно пиво и тоа леташе долж шанкот како 

олимписки спринтер а клештата на мојата рака го запре, го подигна, тоа е 

златна мочка на тапоумно искушение, јас пијам стоејќи ваму, каде времево е 

лошо за крави но мојата четка е спремна да ја наслика зелената трева , 

сламестиот поглед на тагата целиот ме преплавува и јас го пијам пивото на 

екс и нарачувам еден алкохолен коктел од 30 грама пиво и 120 грама жолта, 

за побрзо да стекнам мадиња за љубов и така да продолжам да живеам. 
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6 Што можеме да направиме? 

1 

Според нивниот врв, овде Човекољубие е на дело. 

Да, некоја разбирачка и, напати, акти на смелост, 

ама, сѐ на сѐ, Тоа е грамада оформена без модул, 

ко бумбарска тркаланица која нема нешто многу. 

2 

Тоа е како огромен, длабоко заспан ѕвер 

и речиси ништо не би го извадило од лер. 

Што би можеле да правиме со Тоа Човекољубие? 

Кога е активно, личи на најдобро и фер 

ама брутално, себично и неправедно ќе нѐ убие. 

3 

Настојувајте работите да ги претпазите што поскоро, 

не посакувајте нешто отровно, безумно или порок, 

но бидете внимателни, Тоа има законска величина, 

да се заштити од вас, може да ве убие без причина. 

Тоа постојано ве надгледува да ви го открие планот, 

забегајте префинето и никако со рацете на воланот. 

4 

На некој што избегал од Тоа досега не сум наишол 

а знам големци и славни, со златна тока на каишот, 

ама тие не се избегани, не се бега од користољубие, 

тие си се големи и славни само во тоа Човекољубие. 

Ниту јас не сум Му избегал ама не сум ни паднал, 

главава сеуште ми е бистра и за слобода гладна; 

иако засега неуспешно бегам, тоа ич не ми е криво, 

пробувам пак и пак, пред Смртта надевајќи се диво, 

дека ќе успеам да си го добијам назад мојот живот. 

 

7 Писателот 

Некогаш помислувам на нештата кои ги издржав обидувајќи 

се да бидам писател, на сите тие соби во сите тие градови, на 

грицкањето малечки парчиња храна што ни стаорец не би го одржале 

во живот. Бев толку слаб што можев леб да сечам со моите лопатки, 

само што ретко кога имав леб. 

Во меѓувреме, на парчиња хартија непрестано пишував за 

разни нешта. 

И кога ќе се селев од едно на друго место, мојот картонски 

куфер изгледаше токму вака: надворешна хартија начичкана со 

хартијата однатре. 
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Секоја нова газдарица ме прашуваше:“Што 

работиш?“/“Јас сум писател.“/“Ох!“ 

Кога се вселував во нивните мали соби, за да ја поткрепат 

мојата вештина, многу од нив ме сожалуваа и ми даваа по малу 

јаболки, ореви или праски. Малку од нив знаеја дека тоа беше 

единствената моја храна. 

Но, нивното сожалување престануваше штом во собата ќе ми 

најдеа шишиња ефтино вино. Исправно е да се биде гладен писател 

ама не и гладен писател кој се опива. Пиењето не е изговор за било 

што. Но кога светот изгледа дека скоро ќе заврши, шише вино ви 

изгледа како многу разумен пријател. 

Ах, сите тие газдарици, многу од нив дебели, бавни, нивните 

сопрузи одамна починале, јас сеуште можам да ги видам тие качувања 

горе/долу по скалите на нивниот свет. Тие го управуваат моето 

суштинско постоење: без нивното попуштање барем за еднонеделна 

кирија, и тогаш и сега, јас бидувам на улица и не можам да 

ПИШУВАМ на улица. Ми беше и ми е многу важно да имам соба, 

врата, ѕидови околу мене. 

Ох, тие мрачни утра во тие кревети кога ги слушам нивните 

чекори, нивното кашлање, истекувањето на водата во нивните 

клозети, кога го сеќавам мирисот на нивната готвена храна додека 

чекам да ми стигне некој абер за моите ракописи во Њујорк и целиот 

свет, за моите ракописи пратени до тие едуцирани, интелигентни 

снобови, така природни формалисти, така прилагодени на 

ексцентричност, тие луѓе навистина си го трошеа времето за да речат, 

не. 

Да, во тие мрачни кревети, додека газдариците шепотат за 

бесполезни покупки и за светнување на садовите, јас често 

размислувам за тие уредници и издавачи кои таму далеку не 

распознаваат што точно јас се обидувам да кажам на мој оригинален 

начин и мислам дека тие мора да се во грешка. Потоа, тоа може да 

биде следено со многу полоша мисла од таа: би можело јас да сум 

будала – та речиси секој писател мисли дека тој пишува исклучителни 

дела. 

Тоа е нормално. 

Нормално е да се биде будала. 

И тогаш јас станувам од кревет, наоѓам празен лист хартија и 

почнувам повторно да пишувам. 
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8 Врвката 

1 

Жена, издишена гума, болест или копнеж, 

стравови кои пред тебе се истопориле апла 

и мирно чекаат да ги сетиш, да ги допреш, 

како фигури пред тебе на шаховска табла. 

2 

Не е големо она кое човека во лудница го праќа, 

не е тоа нечие убиство или смртта која го чека, 

не е тоа блуден инцест помеѓу сестри и браќа 

ниту некој грабеж, пожар или поплавна река. 

3 

Не, мали трагедии во серија се здружуваат грубо, 

за да избегаш од нив, ти за лудница си спремен. 

Нема да те избезуми смртта на твојата љубов 

туку врвката што ќе се скине кога не ѝ е време. 

4 

Најголема закана за животот е куп обични нешта, 

кои можат да убијат побрзо од рак на простатата: 

истечената возачка дозвола те кине како клешта, 

отказ од работа, или данок, ти закачиле на вратата. 

5 

Кога нешто некому му правиш ама јанѕа те јаде, 

или кога тебе нешто ти работат лебарки и муви 

а твоето седиште во автото го бендисал крадец, 

ил`кога ќе заглавиш без бензин во ноќите глуви, 

или кога власта те игнорира а садоперот е затнат 

ама на фреските сама се исчистила бојата златна. 

6 

Скршен прекинувач за струја, душек гол федер, 

шест илјади глоба оти пеш на црвено се минало, 

огромна телефонска сметка пишал некој педер 

а во вецето синџирчето на казанчето се скинало. 

7 

Светлата во автото се изгасиле сред невиделица, 

потемно е од пекол а двојно си ја платил цената, 

на Фејсбук пријатели пишат за секс со препелица 

а ти се сомневаш дека и они ти ја прчат жената, 

те нервираат акни, рани, тртки и нокти сраснати 

но секогаш постои и полошо од таквата шема: 

власта пак ќе ја водат вообразени а недораснати, 

и пак дека цел свет нѐ мрази ќе е главна тема. 
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8 

Да работиш како келнерка а плус и на норма, 

да празниш нокшири под болничките кревети, 

или се килавиш м`кнејќи некој антика-орман 

а лифтот баш се расипал а спратот е деветти, 

или си паднал толку ниско од баби да крадеш, 

за забна протеза илјада евра треба да дадеш 

а и за Кина и Русија и за Америка имаш грижа - 

тоа се тутунарски игли кои во серија те нижат. 

9 

Затоа варди се, со ситни нешта не терај инати, 

ни кога наведнат брзаш да си ги врзеш врвците: 

со секоја врвка што се кине, а на сто скинати, 

еден човек оди во лудница да го јадат црвците. 

9     Јанѕата 

Сметам дека е возможно некоја ноќ да напишам пет или шест 

добри песни. Арно ама, тогаш ќе почне да ме јаде јанѕа: што ако 

претпоставиме дека куќата ќе се запали? 

Јас не сум загрижен толку за куќата колку за тие пет или шест 

песни што ќе изгорат. 

Или, да речеме, додека јас сум в чаршија една моја поранешна 

девојка упаѓа овде и ги краде или уништува песните. 

Откако ќе напишам пет или шест песни, јас сум чесно пијан и 

седам и пијам уште неколку пијачки додека да решам каде да ги 

скријам песните. 

Понекогаш ги кријам песните додека размислувам за нивното 

криење и кога ќе решам каде да ги скријам не можам да ги најдам. 

Тогаш почнува потрагата по сета соба која е боклук од хартии 

наоколу а јас сум многу паметен кога кријам песни, веројатно 

попаметен одошто кога ги пишувам. 

Значи, потоа ги наоѓам песните, пијам една пијачка за тој 

успех, ги кријам повторно, повторно заборавам каде сум ги скрил и 

потоа си легнувам да спијам... до разбудувањето доцна наутро кога ќе 

ми текне за песните и почнувам повторна потрага по нив. 

Вообичаено само десет или петнаесет минути трае периодот 

на агонија додека да ги најдам и тогаш утврдувам дека баш па многу 

и не ми се допаѓаат ама знаете, после толку многу работа и сето тоа 

пиење, криење и трагање и наоѓање, јас решавам дека единствено фер 

е песните да ги пратам како запис за мојата макотрпна работа кој, ако 

го прифатат, по една и пол година ќе се појави во мало списание 

циркулирајќи помеѓу сто до седумстотини читатели. 
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10 Пофално слово 

1 

Многу кучиња ноќеска се заспани и рчат, 

сонуваат коски а празните црева им крчат. 

А ни јас ништо подобар не сум од песот 

се сеќавам на твојте коски, на тоа месо, 

што беше јаготка од карминисана уста, 

што беше стокмено во зеленкав фустан 

и беше дигнато на чевли со висока пета 

за пред мажите како зајчица да шеташ. 

2 

Ти секогаш колнеше кога ќе се напиеш, 

со коса разбушавена и глас што пишти, 

ко да сакаше на бандерите да го забиеш 

сето минато кое разјадувачки те тишти: 

гнасни сеќавања за афери што се гнили 

од кои ископнеа твоите животни сили 

па реши дека од тоа само во смрт се бега 

оставајќи ме мене во гнилоста на ова сега. 

3 

Јано мори, мртва имаш дваесет години стаж, 

а јас те помнам подобро од било која друга, 

оваа залудност ти ја сфати подобро од маж! 

Другите жени беа мозоци од напуштена пруга, 

само сееја нервоза зошто возот не им доаѓа, 

не разбираа дека животот во чекање проаѓа. 

4 

Јано мори, те усмрти тоа што премногу знаеше! 

На гробот ти истурам виски и ти се поклонувам! 

Пред кучето во мене празнотијата ти не ја таеше, 

и затоа оно гладно сеуште за твоите коски сонува! 
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11 Ковчегот на креативноста 

 

 

Способноста да се страда и издржи, тоа е благородност, 

пријателе. Способноста да се страда и издржи за една идеја, за 

чувство, за начин, тоа е уметност, мој пријателе. Способноста да се 

страда и издржи кога љубовта пропаднала, тоа е пекол, стар пријателе. 

Благородност, уметност и пекол - ајде да позборуваме малку за 

уметноста. 

Судбината е моја осакатена ќерка. Погледни, тоа е тешко, јас 

против нив, со нив. Кафка, пушти ме да влезам! Хемингвеј, варди се! 

Хегел, ти си забавен! Сервантес, како ти текна тој роман да го 

пишуваш на возраст од 80 години? 

Големите писатели се непристојни луѓе, тие живеат 

неправедно зачувувајќи го најдобриот дел за хартијата. Добрите 

човечки суштества го зачувуваат светот па така копилјаците како 

мене умеат да одржуваат креативна уметност, станувајќи бесмртни. 

Ако го читате ова откако јас веќе долго сум мртов, тоа значи 

дека јас сум ја постигнал. 

Значи, писатели од цел свет, сега вам ви е редот да ја 

злоупотребите својата жена, да ги измамите своите деца, сакајте се 

себе си, живејте без парите на другите, сета уметност создадена пред 

вас и додека вие сте живи прогласете ја за безвредна, за таква 

прогласете ја и човечноста, дури и мразете ја, како поединечната така 

и масовната. 

Копилјаци, дури и ако го читате ова откако јас веќе долго сум 

мртов, заборавете на мене. 

Веројатно е дека и не сум бил толку добар. 

 

12 Косовите 

1 

Како овоштарник сум, осамен, искористен и сув, 

вреден единствено за напуштање или копачење. 

Нокаутиран сум како поранешен боксер што глув, 

во улицата весници ви нуди речиси со плачење. 

2 

Насолзен сум како стара мома од градскиот хор 

која по отказот ја стиска својата последна плата. 

Недостига само батлер кој со својот свечен збор 

кажува дека крпчето ми е на колај за да го фатам. 
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3 

Денес косовите се груби, како ноктите сраснати 

во онаа затворска ноќ кога јадот ми беше дело; 

косовите трчаат врз камењата со мов обраснати, 

моето пијанство го опеваат со шпански мелос. 

4 

За мене и било каде е за никаде, како ноќна мора, 

лоша како издишени гуми или ефтина пудриера: 

зошто продолжувам како дете кое умира за кора 

а мозоков и џебовите џвакаат прашина од вчера? 

5 

Кажете ми вие, револуционери со морал силен! 

Вие деца учите, пиете со мера, не ве фаќа сугреб, 

имате палати и жени-убавици, а убијци сте биле - 

кажете ми зошто јас горам како старо суво ѓубре? 

6 

Вие би можеле преку писма со мене да се мерите, 

додека пеперутките, мравките, па и понекој пират, 

и ракетните научници и кучињата и сервисерите - 

агилно би продолжиле дејностите да си ги шират. 

7 

Не срамете се, преписката е интелектуално нешто, 

ако снемате марки, писмо не мора да ми пратите! 

Нагаѓам дека сето тоа Бог го смислил така вешто, 

токму како што ги смислил и бравите на вратите. 
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13 Чуден ден 

Беше тоа еден од оние здодевни денови во Холивуд Парк, со 

голема толпа, досадна, невоспитана, глупава толпа. 

Јас ја погодив последната трка и останав да си наплатам а кога 

дојдов до моето авто, таму беше огромен застој во сообраќајот во кој 

луѓето си бараа начин да излезат. 

И така, јас си ги собув чевлите, седнав и чекав, вртејќи на 

радиото да најдам некоја класична музика, во преградата за ракавици 

најдов полкилско шише скоч, го отворив и отпив од него. 

Имав намера да исчекам сите да си отидат па дури тогаш јас 

да си појдам. Најдов и тричетвртинка од пура, ја запалив, отпив друга 

голтка од скочот. Слушав музика, пушев, пиев скоч и ги набљудував 

губитниците кои заминуваа. Таму имаше и една мала играчница која 

беше на околу 90 метри источно од мене ама тогаш беше затворена. 

Решив да го довршам шишето. И го довршив а потоа се 

испружив на седиштето. Не знам колку долго сум спал но кога се 

разбудив беше темно и целиот паркинг беше празен. Решив да не ги 

обувам чевлите, го запалив автото и заминав оттаму. 

Кога стигнав дома, чув дека ѕвони телефонот. Ја отворив 

вратата со клучот, телефонот продолжуваше да ѕвони. Му пријдов и 

ја дигнав слушалката. 

“Ало?“/„Кучкин сине, кај беше ти бе?“/ “На хиподром бев“/ 

“Ајде де, на трки? Сега е пол саат по полноќ а јас цело време ти ѕвонам 

уште од седумте навечер.“ /“Штотуку се вратив од хиподром“. 

/“Прибра ли некоја жена со тебе?“/ “Не“/“Не ти верувам!“ и таа ми 

спушти. 

Отидов до фрижидерот, зедов пиво, свратив во бањата и 

пуштив кадата да се полни со вода. Го завршив пивото, зедов друго и 

се спуштив во кадата. Телефонот пак заѕвони. Излегов од кадата со 

моето пиво и цедејќи се отидов до телефонот и ја дигнав слушалката. 

“Ало?“/“ Кучкин сине, сеуште не ти верувам!“ и таа ми спушти. Се 

вратив назад со моето пиво, оставајќи зад мене друга водена трага. 

Штом седнав во кадата, телефонот пак заѕвони. Оставив да 

ѕвони и броев колку пати ќе ѕвони, избројав до шеснаесет и таа 

спушти. Потоа, поминаа можеби 3-4 минути. Телефонот пак заѕвони. 

Јас броев, до девет, и тогаш стивна. 

Дури тогаш ми текна дека си ги оставив чевлите во автото. Не 

беше тоа многу важно, освен што тоа ми беа единствените чевли кои 

ги имав. Мислев, големи се шансите дека никој нема да посака да го 

украде моето авто. 

Излегов од кадата за друго пиво, оставајќи друга трага зад 

мене. Беше тоа крајот на еден долг, долг ден. 
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14 Литературна романса 

1 

Некако наидов на неа, во допишување, или од списанија, 

и таа ми прати нејзини многу сексуални поетски писанија, 

за силување и страст, проткаени со лесен интелектуализам, 

па се решив да проверам дали и таа паѓа во творечка криза. 

2 

Седнав во автото и појдов на Север, по долини и ридови, 

ненаспан, мамурлија и со штотуку урнати брачни ѕидови, 

без работа а со желба бар пет или десет години да спијам, 

разочаран што немам педесет синови како кралот Пријам. 

3 

Најпосле најдов мотел, во сончево градче до правлив пат, 

седев и пушев думајќи колку сум луд што се правам млад, 

но иако доцнев цел еден час, на рандевуто шанса му дадов 

со надеж дека барем на стојкото мој ќе му помине јадот. 

4 

Но, и таа беше стара, со тело како на ченгели да висело, 

а за пречек ми даде тврдо, зелено јаболко, многу кисело, 

кое долго го џвакав како некој прч пред нееструсна коза 

дур` таа кажуваше дека умира со енигматична дијагноза. 

5 

А кога доверливо сакаше да ми ја открие својата тајна, 

послужувајќи премаслосани пуканици од царевица, 

јас веднаш ја прекинав, ѝ реков дека веќе ми е знајна: 

ти си една прекрасна триесетипетгодишна девица. 

6 

Таа ја извади својата тетратка со дванаесет песни, 

животно дело кое морав да го прочитам со восхит, 

ама песните беа многу слаби, иако со рими бесни, 

па отидовме во бокс-арена, да си размрдаме коски. 

7 

Таа стегаше раце и си кашлаше во тутунскиот чад, 

ме праша дали мене воопшто нешто ме возбудува 

а потоа кај неа дома се напалив ептен како млад - 

песните ѝ ги дотерав да личи дека умно расудува. 

8 

Патем ја превртев три-четири пати во разни пози 

она се запали и ко да сакаше пред неа да цркнам, 

зашто во темното заборавивме на нашите грози 

па таа јазикот ми го набута до половина грклан. 

 



 145 
9 

Се збогував со вечната девица и слабата поетеса 

која до триесетипетте години стојко не ја боцнал. 

Како поука песнава е до секоја моминска адреса: 

било за љубов, било за поезија, тогаш ќе е доцна. 

 

 

15 Воздух и светлина и време и простор 

“Знаеш, јас секогаш имав семејство, работа, нешто секогаш ми 

стоеше на патот, но сега ја продадов куќата, го најдов ова место, 

големо студио, треба да го видиш просторот и светлината. Првпат во 

мојот живот јас имам место и простор за да творам.“ 

“Не, љубена, ако ти дошло да твориш, ти ќе твориш независно 

од тоа дали работиш 16 часови дневно во рудник за јаглен, ќе твориш 

и во мала соба со три деца за кои ти се грижиш, ќе твориш со дел од 

твојот ум додека твоето тело е растргано на многу страни, ќе твориш 

слепа, саката, споулавена, ќе твориш со мачка која ти лази на грбот 

додека целиот град се тресе од земјотрес, бомбардирање, поплава и 

пожар. 

Љубена, воздухот и светлината и времето и просторот немаа 

никаква врска со тоа и не создаваат ништо освен можеби долг живот 

во кој ќе можеш да наоѓаш нови изговори да не твориш.“ 

 

 

16 Две муви 

1 

Мувите се бесни крилести парченца живот; 

зошто се толку бесни и се однесуваат диво? 

Ко да беснеат за нешто повеќе, така чинам, 

малку им е тоа што се а тоа не е моја вина. 

2 

Во моја соба, со својата агонија ме боцкаат 

како во невиделица оставени деланки душа; 

со мирот мој весник да читам тие се коцкаат, 

испуштајќи звуци што морам да ги слушам! 

3 

Едната полукружни звучни бомби ми фрла, 

другата, помалата, сака рака да ми целива, 

да ми испорача поздрави од Божјите трла, 

притаено доближува, понизна и трпелива. 
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4 

Други луѓе по светов диктатори ги газат 

или често трагична љубов им се случува; 

мене пак, инсекти ме облетуваат и лазат, 

ко пратени и од нив нешто да научувам. 

5 

Но не се трпи веќе и јас влегувам во битка: 

брзо весникот во цевкаст стап го свиткав, 

мавнав првин кон помалата, што ја збесна 

и почна да кружи како собата да ѝ е тесна. 

6 

А онаа одозгора, возбудена од новиот вител, 

го забрза летот, запикира надолу како *штука, 

и обете јуришаа кон раката што си ја штитев, 

настана опсадна битка за херојство или брука. 

7 

Јас, налутен, ги нападнав со свитканиот весник, 

мавав и промашував но ја распрснав таа алијанса, 

кај ламбата и абажурот запејаа панични песни 

и на мојот хартиен боздоган му се пружи шанса. 

8 

Поголемата зунзара ја гонев со хајкачка треска, 

ја пернав, на грб падна и со нозе почна да прета, 

уште еднаш удрив и таа на весникот се сплеска 

а помалата, избезумена, опаку на таванот слета. 

9 

Сега помалата чучи или летка по таванската шир, 

брзо и нечујно, невидливо бега од мојот дофат; 

ја оставам на мир, и таа мене ме остава на мир - 

а весникот се испогани во воената катастрофа. 

10 

Така, понекогаш, за денот да ти тргне на криво, 

не мора од некој маж или од жена да си клоцнат: 

доста е во воздухот да си вткаен со нешто живо, 

иако за малата мува а и за мене тоа веќе е доцна. 
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17 Сопнатост 

 

 

Оној Харбор Автопатот јужно од централното подрачје, 

мислам дека може да биде неверојатен. Последниов петок вечерта јас 

седев таму неподвижен зад ѕид од црвени задни светла, таму немаше 

движење дури ни во прва брзина, додека грамадата издувни гасови го 

посивуваше вечерниот воздух, моторите беа прегреани и царуваше 

мирисот на запалена спојка кој изгледа дека доаѓаше од некаде пред 

мене, од таа бавна трка на автопатот каде автата работеа од прва 

брзина до лер и од лер во прва брзина и повторно така. На радиото 

вестите на денот ги слушнав најмалку шест пати, бев добро верзиран 

за светските случувања. Програматорот на радио-станици наведуваше 

на ретка и блуткава музика.Класичните станици одбиваа да станат 

јасни а и кога беа, тоа беше со застарено повторување на стандардни 

и здодевни нумери. Го исклучив радиото. Чудно брмчење почна во 

мојата глава, тоа кружеше зад челото, мудро како саат одеше низ 

ушите и околу тилот, потоа назад до челото и пак така наоколу. Јас 

почнав да се чудам, ова ли се случува кога човек почнува да полудува? 

Се убедив себе дека излегувам од моето авто. Бев во таканаречената 

брза лента. Можев да се видам самиот себе таму надвор од автото, 

потпрен на автопатната ограда, со скрстени раце. Потоа посакав да се 

спуштам во седечка положба, нурнувајќи си ја главата меѓу нозе. 

Останав во автото, си го гризев јазикот, го пуштив пак радиото, 

упорно настојувајќи брмчењето во главата да запре. Се прашував дали 

некој од другите луѓе таму се бори против своите присилни претстави 

исто како мене. 

Тогаш автото пред мене МРДНА една стапка, па две, па три! 

Уфрлив во прва брзина... Тоа беше ДВИЖЕЊЕ! Потоа вратив во лер, 

НО ние се поместивме речиси три метри! Слушајќи ги светските вести 

по седми пат, сето тоа сеуште беше лошо но сите ние слушавме, ние 

можевме да се справиме со тој с`клет бидејќи знаевме дека нема 

ништо лошо во тоа да гледаш во една иста регистерска табличка, во 

една иста занемена глава која стрчи зад потпирачот за глава во автото 

пред тебе додека времето се топи, додека температурната стрелка се 

навала сѐ повеќе надесно, додека стрелката за гориво се навала сѐ 

повеќе налево, додека се прашувавме чија спојка се запалила? 

Ние бевме како некој што е последен, последен џиновски 

диносаурус кој осакатен, некако ползи некаде накај дома, можеби за 

да умре. 
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18 Трагедија на лисјето 

1 

Се разбудив со суво грло и видов, папратките се мртви, 

билките во тенџерињата пожолтеле како пченка варена, 

жена ми си отишла, празни шишиња, бескрвни жртви 

ме опкружуваат со нивната неупотребливост озарена. 

2 

Наспроти тоа Бородино, сонцето сеуште имаше крила, 

под вратата заканувачки ѕиркаше ливчето со опомена, 

неговата жолтеникавост навестуваше исфрлачка сила 

и сиот тој амбиент беше под заштита на Мелпомена. 

3 

Она кое на тој момент му требаше ама не беше тука, 

беше некој палјачо, комичар од старовремски стил, 

со своите шеги врз апсурдноста на болката да пука 

дури таа срцето ми го тренира со капларскиот дрил. 

4 

Со стар жилет се обриков, јас, предодреден за гениј, 

но таква е трагедијата на лисјето, на мртвата папрат; 

излегов во холот каде беше најлошата од сите жени, 

бев немоќен нејзините клетви и закани да ги запрам. 

5 

Таа силно мафташе со своите дебели раце испотени , 

киријата ја бараше дрндајќи како досадна стрвна оса: 

и јас и таа во сушна животна драма бевме сплотени 

зашто власта врз обајцата си ја клепаше својата кȏса. 

 

 

19 Двајца снагатори 

 

Во Градскиот колеџ на Лос Ангелес имаше двајца снагатори, 

јас и Џад Андерсон. Андерсон беше еден од најдобрите офанзивни 

бекови во историјата на школото и секогаш кога играше фудбал се 

покажа вистински бегач-измамник. Јас физички бев прилично како за 

снагатор ама на спортовите гледав како на игра за чудаци, мислев дека 

поголема игра е да ги предизвикувам оние кои се обидуваа да нѐ учат.  
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Како и да е, Џад и јас бевме двете најголеми ѕвезди во 

кампусот: тој си ги нижеше неговите трки во ноќните игри а јас преку 

ден бев несмасен во мојот клас бидејќи го покажував она кое не го 

знаев а она кое го знаев беше така бедно што многумина од 

наставниците ме земаа на подигравка. И еден голем ден конечно Џад 

и јас се сретнавме. 

Имаше мала џубокс-трафика спроти кампусот и тој таму беше 

седнат на маса со неговите другари а таму и јас бев на маса со моите. 

“Ајде, ајде, задри го!“ ме буцкаа моите другари. Јас реков “Заебете 

тоа, тој е обичен гимнастичар. Јас сум газ и гаќи со Ниче, да оставиме 

Џад да ни пристапи.“ Конечно, Џад стана за од автоматот да купи 

пакло цигари и на минување еден од моите пријатели го праша: “Се 

плашиш ли од нашиов снагатор?“ 

И додека Џад чекаше машината да му го пушти паклото, јас 

станав и му пријдов одзади. “Здраво Џад“, му реков, а тој ми врати 

“Здраво Хенк!“ а потоа брцна во неговиот заден џеб, извади 

полкилско шише виски и ми го подаде. Јас отпив голема голтка и му 

го вратив прашувајќи го: “Џад, што мислиш да правиш откако ќе го 

завршиш колеџов?“ / “Ке потпишам да играм фудбал за НотрДам“ 

одговори тој и се врати на неговата маса а јас се вратив на мојата. 

“Што ти рече? Што ти рече?“ вревеа другарите. “Ништо важно!“ им 

реков. 

Како и да е, Џад никогаш не заигра за НотрДам а ни јас не се 

спастрив било каде, годините обајцата нѐ одвеаја на разни страни, но 

во школото имаше други кои се издигнаа, вклучително еден од 

другарите кој стана славен спортски колумнист и јас морав во 

досадните ноќи во весниците да му ја гледам сликата со децении 

додека живеев во тие ефтини задушливи соби полни лебарки. 

Но, јас сеуште сум горд на далечниот момент кога Џад ми го 

подаде полкилското шише виски и јас отпив една третина од него 

додека учениците ме гледаа. По ѓаволите, изгледаше дека нема начин 

било кога да се позагубиме ама еве, се загубивме и ми требаа три или 

четири децении за малку-од-малку да ми тргне напред. 

И Џад, ако сеуште си тука некаде во ноќва, (заборавив тогаш 

да ти кажам), ова ти е фала за оној пијалок. 
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20 За Мерлин М. 

1 

Лизгајќи се наврапито кон сјајниот пепел, 

тоа крајно одредиште на солзите од ванила, 

твоето тело, на секој маж кој не е слепец, 

во ноќите му беше свеќа што даваше сила. 

2 

Сега, твојта ноќ е вон домет на нашите свеќи, 

потемна е од нашата и ние ќе те заборавиме; 

нефер е но со живи тела, облечени и во вреќи, 

имаме искуство и знаеме како да се справиме. 

3 

Во твоите коски црвците уживаат ко во цреши 

и сакам да кажам, ако воопшто тоа ќе те теши: 

и на мечки и на слонови истото им се случува, 

тоа секој херој па и тиранин еднаш го научува. 

4 

А ти ни подари мала победа па да не лелекаме, 

ќе те заборавиме, ќе те помниме, ќе те чекаме, 

споменот и заборавот во сув цвет ќе се слеат: 

дете, пијам за тебе и во минута молк се смеам. 

 

 

 

 

 

 

 

21 Метро и осумдесет божица 

 

 

Јас сум висок и препоставувам дека заради тоа моите жени 

секогаш изгледаа малечки но оваа која тргува со недвижности и 

уметнички работи а долетува од Тексас за да ме види и за која јас 

одлетувам во Тексас за да ја видам - е оваа е метро и осумдесет 

божица. 

Добро, на лице е дека кај неа има многу за фаќање и држење и 

јас фаќав и држев, ја грабнував за косата и главата ѝ ја влечев наназад, 

јас сум вистински мачо, ѝ ја цицав и горната и долната уста, душата ѝ 

ја вадев, се јазев по неа и ѝ велев дека сум дојден за во неа да 

шприцнам бел врел сок и дека не сум го летал сиот тој пат до 

Галвестон за да играм шах со неа. 
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Подоцна ние лежевме преплетени како човечки лози, 

мојата лева рака под нејзината перница, мојата десна рака врз 

нејзиниот колк па потоа јас ги зграпчував обете нејзини раце и моите 

гради, стомакот и стојко со тучовите се вгнездуваа во неа и низ нас во 

темницата проблеснуваа искри, напред-назад, напред-назад, сѐ додека 

јас не папсав и ние заспивавме. 

Таа е дива ама љубезна, мојата метро и осумдесет божица, таа 

ме засмејува за од мене да гргори смеата на штрбавиот кому сеуште 

му треба љубов, и јас се капев во нејзините благословени очи кои од 

нејзината глава истекуваа како планински извори, длабоки, ладни и 

добри. 

Таа ми го спаси сето она кое овде го немам. 

 
22 Трката 

1 

Кога ќе се курдисаш како грамофонска пружина, 

одиш во центарот на градот, во младината зјапаш: 

се измешале машки и женски во весела дружина, 

а ти, остарен, седиш сам и глумиш филмски апаш, 

мешлест мачо со цигара в уста, без скршен денар, 

неснаодлив и неискусен, без другари и без жена. 

2 

Подоцна, на паркингот, младите како да ќе си одат, 

и ти седнат во старото авто за младоста си жалиш, 

ги загледуваш, ја впиваш секоја нивна весела згода, 

ја палиш последната цигара , па и автото го палиш, 

бавно шофираш до црвен семафор којшто те запре 

покрај авто полно младина која гледа само напред. 

3 

Гласна и скокотлива, нивната радост те разгалува, 

замајан си а они веќе тргнале, ти си станал пречка, 

зад тебе колоната нестрпливо со свирка збудалува, 

те протресува за назад во животот да се влечкаш. 

Наеткан и самосожаллив, ти даваш гас до крајот, 

решен за подвиг, и по цена да заминеш во рајот, 

ги стигнуваш младите и ги одминуваш како виор, 

го стегаш воланот како спомен за љубов смирена, 

се тркаш со нив кон брегот, важен си како приор, 

ама и се смееш водејќи ги кон последната сирена, 

кон морските треви и ајкули и кон веселиот кит, 

кон краевите на месото, на времето, на ужасите, 

и тие конечно запираат а ти одиш, горд си и сит, 

дека имаш срце мадлесто им покажа на масите, 

а цигарата усните ти ги гриза и ти тоа го славиш: 

токму така тоа љубената умееше да ти го прави. 
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23 Воловски јазик 

Не бев јал неколку дена и тој факт го спомнував неколку пати 

во тоа поетско катче каде неговата тенка жена се грижеше за него. 

Тој беше огромен брадосан вол со мозок двојно поголем од 

светот и ние двајцата минавме цела ноќ слушајќи ленти, во разговор, 

пушејќи и голтајќи апчиња. Жена му си легна уште пред неколку часа. 

Беше десет претпладне и сонцето блескаше без да води сметка дека 

ние не сме спале. И следно што се случи беше тоа дека тој дојде од 

кујната зборувајќи ми: “Еј, Чинаски! Глеј!“ 

Јас не можев јасно да видам, првин тоа ми личеше на жолт 

пендрек наполнет со вода, потоа изгледаше како риба без глава а 

потоа тој ми го приближи извикувајќи :“Воловски јазик! Воловски 

јазик!“ . Тој го држеше испружен долж својата рака право пред моето 

лице: “Воловски јазик! Воловски Јазик!“ 

И верно, тоа беше, и јас никогаш не сум замислил дека 

воловскиот јазик е толку дебел и долг, тоа било силување, касапот 

брцнал длабоко во грлото на животното и го откорнал оттаму и еве го 

сега тука:“ВОЛОВСКИ ЈАЗИК!“. 

Беше жолтеникав и розов и целиот сам по себе беше гег, уште 

една свирепост извршена од здраворазумниот и чувствителниот 

интелигентен човек. 

Јас веќе бев кај умивалникот во бањата и почнав да повраќам. 

Бев глупав, се разбира, глупав, та тоа беше само мртво месо, 

сега без чувства и болка, откако таа одамна избегала од дното на 

светот, но јас продолжив да блујам, завршив, го измив умивалникот и 

се вратив назад извинувајќи му се на мојот домаќин. “ Немај гајле, 

заборавив дека имаш осетлив стомак!“ рече тој и со јазикот отиде во 

кујната а потоа се врати кај мене и ние околу десет минути зборувавме 

за ова и она а тогаш јас чув вриење на вода и го сетив мирисот на 

јазикот кој се вареше во таа расклокотена вода, без уста или очи или 

име, тоа беше огромен јазик кој се вртеше во круг под капакот и 

мирисаше станувајќи вкусен деликатесен варен јазик но, уште пред да 

може да се покаже како љубезен другар, јас го замолив мојот домаќин 

да го тргне тенџерето од огнот. 

Беше ладникаво утро и јас треперев на влезот откако се 

спремив за да си заминам, новиот воздух беше добар, јас почувствував 

како нозете, срцето и белите дробови почнуваат да ја грабаат новата 

шанса за живот. 

Со домаќинот поразговаравме околу поетската збирка за која 

тој сакаше да ми помогне да ја уредиме, потоа јас му реков 
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“Догледање, ќе се чуеме пак!“, не се ракувавме, мислам дека 

обајцата тоа не го посакавме. 

И јас си го фатив патот накај моето авто, го запалив моторот и 

додека го загревав си замислував како мојот домаќин ( со таа густа 

црна брада, со тие сини дијамантски очи кои блескаа од густата црна 

коса, тие интелигентни среќни сини дијамантски очи кои знаеја 

речиси сѐ) се враќа назад во кујната и како повторно го пушта 

пламенот, како водата зоврива и јазикот во тенџерето повторно се 

врти наоколу. 

И јас, глупав во моето авто, заминав подалеку од тој тротоар, 

се тркалав во жолтеникавото утро, удолу по свиоците, втопувајќи се 

во сето тоа прекрасно зеленило покрај патот. 

Добро, фала Богу што домаќинот не инсистираше да останам 

на вечера. 

Кога се прибрав дома, прелистував некои репродукции на 

Реноар, Писаро и Дијаз а потоа јадев тврдо варени јајца. 

 

24 Свештеник и матадор 

1 

Беше тоа акт во чест на големец закитен со ешарпа, 

во Мексико; на корида, ја видов смртта на бикот: 

му ги отсекоа ушите сред толпа во радосен викот; 

не покажуваше повеќе ужас одошто некоја карпа. 

2 

Возејќи утредента назад, запрев во божја Мисија, 

видов златни и црвени цветови на ветер лулеани, 

беа како тигри-актери, истренирани за субмисија, 

од најдоброто божјо семе, со благослов засеани. 

3 

Да го проанализираме ова во метрички систем: 

бикот со отсечените уши и тврдината на Ристе; 

матадорот на колена, мртвиот бик негово чедо, 

од џамот, како мечка од кавез, зјапа поп-дедо. 

4 

Можете, како стрина на пазар, сенешто да речете, 

вашите сомнежи со свилени конци да ги влечете, 

ама јас сум проживеал во обата нивни храмови - 

можеби сега тие ќе умрат во мојот, од срамови. 
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25 Некои мои читателки 

Ми се допаѓаше да доаѓам во така скапо кафуле во Германија, 

во таа дождлива ноќ. Некои госпоѓи научиле дека јас сум таму и 

додека си заминував, добро напоен и алкохолизиран, тие мафтаа со 

транспаренти и викаа по мене но од сето тоа јас го распознавав само 

моето име. Го прашав германскиот пријател што тие точно кажуваат. 

“Тие те мразат!“ ми рече тој, “ тие се членки на Германското женско 

ослободително движење.“ Јас застанав и ги гледав, тие беа убави и 

врескаа, јас ги сакав сите нив, се смеев, им мафтав и им праќав 

бакнежи. 

Потоа мојот пријател, мојот издавач и мојата девојка ме 

поведоа во автото; моторот забрмче, бришачите се разработија, и 

додека заминувавме во дождот јас се свртев назад и гледав како 

госпоѓите стоеја простум на тоа ужасно време мафтајќи со 

транспарентите и покажувајќи ми тупаници. 

Беше убаво да бидам препознаен во земјата каде се родив, во 

сета гунгула тоа беше најважното. 

Се вратив во хотелската соба, отворив шише вино со моите 

пријатели. Бев задоволен што им избегав на тие налутени, натопени и 

фанатични госпоѓи на ноќта. 

 

 

 

26 Само во еднина 

1 

Затоа што не можев да спијам, еве ме среде ноќ 

на тие мали морски гребени, со автото над мене, 

бдее ко челична мајка додека јас покажувам моќ 

прудолу по карпите, од алпска полетност пленет, 

издраскан од безумните кавги на морските треви, 

невешт и загубен во чудноста на тој мокар брег 

а сѐ околу мене се љубовници, се правам невин, 

осаменик под вкрстен оган од очи, готов за бег. 

2 

Засрамен, кршкам оттаму кон влажните стени 

кои пенливата наметка на морето му ја кршат, 

на нив месечината самољубиво, ко сите жени, 

се преогледува небаре за сонцето ќе ја свршат. 

И еве ме, јас сум тука а не сакам да сум тука, 

пишманлакот во мене како крт почна да рие, 

ова е најгадно место за умирање, ова е скука, 

морето смрди и како клозетска шолја да мие! 
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3 

Всушност, било кое место за умирање е гадно, 

ама секако ќе да ми е подобро во жолтата соба 

која сепак ме заштитува од жешко и од ладно 

и каде можам сам да самувам до ниедно доба. 

4 

Значи, сеуште заглупавен, како протеран вазал, 

натрапник на територијата на гладните лавови, 

преку огнените љубовници се упатувам назад, 

на распослани покривки газат моите стравови, 

минувам низ минско поле од попесочени тела, 

полошо од порано, по гребенот угоре се јазам 

удирајќи во грутки, јанѕите психата ми ја мелат, 

а црното море и црното небо јазици ми плазат. 

5 

Јас сум изгубен во таа ноќна игра, останав бос, 

чевлите во карпестите процепи ми се заглавија, 

дур`искачив до автото душата ми излезе на нос, 

бев распаднат курбан, речиси како Југославија. 

Запалив мотор и бегав од тоа минирано место, 

со голите нозе на излижаните педали стискав, 

свртев в лево, на исток, кон една шума блиска, 

за осаменост моја да најдам безбеден престол. 

 

27 Сега 

 

 

Добро, сега некои јадат за да заборават и некои пијат за да 

заборават и водат љубов за да заборават и некои користат дроги за да 

заборават и некои одат на кино за да заборават и некои спијат за да 

заборават и некои патуваат за да заборават и некои решаваат 

крстозбори за да заборават и некои ја сечат шумата за да заборават и 

некои дубат на глава за да заборават но што тие прават за да запомнат? 

Вие не можете да ми кажете дека тие прават многу нешта за 

да запомнат, како што јас, на пример, ја пишувам оваа песна за да ја 

запомнам и да ми се најде за заборавање. 

Некои одат во циркус за да заборават и некои летаат со 

параглајдери за да заборават, некои мешаат салати, некои скокаат со 

стап, некои си ги бричат главите, некои одат врз жар како што водата 

потскокнува кога врие, како што претседателот тура врвки на своите 

чевли, како што кан-кан девојките ги дигаат нозете. 

На лице се цели океани полни со солзите на агонијата. 
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И мојот татко сега седи на другиот крај на собава, со 

неговите мрсни виснати образи на кои му течат лиги, знаејќи дека јас 

токму за него чукам на машинава, 

знаејќи дека јас нема да успеам да го запомнам за да го 

заборавам. 

Го свртувам радиото на станица со музика на Стравински и 

притоа ја забележувам нечистотијата под моите нокти. 

Стравински е најдобриот. 

 

 

 

28 Пиво 

1 

Не знам колку стакленки пиво сум испил додека чекав 

судбината работите кон подобро да ги смени. 

Виното, вискито и пивото, воглавно пивото, беа Мека 

на аџилакот мој откако ќе раскинев со жени. 

2 

Чекав телефонот да заѕвони, чекав чекори да чујам, 

но телефонот никогаш не звони, чекори нема, 

желудникот низ уста излегува ко киселинска струја 

а на ѕидот се црта тунелот на смртната шема. 

3 

А тогаш, многу подоцна, доаѓа таа, изгледа свежо, 

како да е првото пролетно цвеќе и вика: 

`Човеку бре, белјо една, животот со тебе е тежок, 

на стојко си му ја расипал крвната слика.` 

4 

Женските се издржливи, подолго од мажите живеат, 

а пијат малку пиво, знаат дека тоа е лошо. 

И додека ние полудуваме, тие сами скитаат и дивеат, 

танцувајќи со каубој што во градот дошол. 

5 

А ние, пак празниме шишиња пиво од книжни ќеси, 

во четири часот наутро пиеш и сѐ ти е криво: 

со љубовните песни од радиото твојот очај го месиш 

и во реки и мориња пиво плови твојот живот. 
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29    Добар обид 

Најдобар сон што било кога сум го имал е дека умеам да летам. 

Во сонот летав преку полиња и суви сиви ридови а под мене мажи, 

жени и деца беа растрчани. И тогаш мојот летечки механизам почна 

да изневерува, како да се сопињаше и јас почнав полека да паѓам накај 

луѓето а тие ги пружаа нивните раце кон мене обидувајќи се да ме 

грабнат но наспроти проклетата луњеста неволја јас се напрегнав да 

летам пак угоре, надвор од нивниот дофат, и тоа ми успеваше се 

полесно и полесно и јас летав дури до облаците и долж целата небесна 

синевина. Кога се разбудив, јас бев на подот од собата за трезнење во 

затворот Линколн Хејгс на Северната авенија и не само што немав 

крилја туку и бев во затвореничка облека а некој во клозетот 

повраќаше. 

Можеби другпат ќе бидам ангел. 

 

 

 

30 Значи, ти сакаш писател да бидеш? 

1 

Ако тоа не ти извира од секоја пора на твојата става, 

ако ципите и срцето и устата и умот не ти ги дави, 

значи, ако не избликнува од тебе како вулканска лава - 

не се ни обидувај било што писателско да правиш. 

2 

Ако мора со часови заѕверен во монитор да бидеш, 

ил`подгрбавен над бел лист на машина за пишување 

се нервираш што зборот вистински на ум не ти иде - 

откажи се и не сметај дека ти наметнале лишување. 

3 

Ако тоа го работиш за да стекнеш слава и многу пари, 

ако одново и одново една иста тема те врти во круг, 

ил`помислата сама те мачи, ил`сакаш женски да ќариш - 

откажи се, ти не си свој и немој да пишуваш ко друг. 

4 

Ако мора, почекај тоа да избликне од тебе, без итање, 

а ако не сака да избие, со друга работа тепај време. 

Ако мора творбите да ги даваш на креативно читање, 

ти си Божин Павловски и за писател не си спремен. 
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5 

Не биди ко повеќето писатели, ко илјадници други, 

кои сами себе се крунисуваат со писателски ореол. 

Не биди претенциозен, туп и на егото свое слугин 

кој на светот се натура како експерт за рај и шеол. 

6 

Библиотеките на овој свет се проѕеваат од досада 

оти се претрупани со книги на таа авторска сорта. 

Не дозволувај во телото твое плевели да посадат, 

што низ крвта се шират и ја затнуваат вена порта. 

7 

А ако ептен се мора, ако суетата ти е толку клета, 

те тера на самоубиство ил`убиство ил`педофилија, 

ил`динамитна перодршка во газот имаш ко ракета - 

нека, ќе те трпиме, божем си вошка во симфилија. 

8 

Кога ќе дојде вистинското време писател да бидеш, 

нема да треба напори, тоа ќе се случи само по себе 

и ќе продолжи сѐ додека на смртта не си ѝ свиден - 

или сѐ додека палавиот љубопитко не умре во тебе. 

 

31 Сурово, со љубов 

 

Мала црномурна девојко со насмеани очи, кога ќе дојде време 

да се употреби ножот, нема да се повлечам и нема да те посрамотам. 

Сѐ додека осамен возам долж брегот на кој грдите рапави 

палми се лулеат и живеачката не пристигнува а ни смртта не ме 

напушта, нема да те посрамотам, напротив, со љубов ќе се сеќавам на 

нашите сурови бакнежи и како ти ми даваш сѐ што имаш а јас ти го 

нудам сето она кое од мене преостана, и ќе се сеќавам на твоето мало 

собиче, на копнежот по тебе, на светлото на прозорецот, на твоите 

грамофонски плочи, на твоите книги, на нашите утрински кафиња, на 

нашите пладниња, на нашите ноќи, на нашите заспани тела кои заедно 

претекуваа, на тенките поплавни истекувања во тие моменти и 

засекогаш, на твојата нога, на мојата нога, на твојата рака, на мојата 

рака, на твојата насмевка, на жештината што зрачи од тебе и повторно 

ме тера да прснам во смеа. 

Мала црномурна девојко со љубезни очи, ти немаш нож. 

Ножот е мој и јас сеуште не сакам да го употребам. 
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32 Златен џебен саат 

1 

Дедо ми беше висок Германец, чудно му мирисаше здивот, 

но со својата мала куќа умееше горделиво да господари. 

Жена му го мразеше, децата мислеа дека води чуден живот 

а тој мене сите негови воени одликувања ми ги подари. 

2 

Другпат кога се видовме, златниот џебен саат ми го даде, 

иако ми изгледаше многу тежок, јас си го однесов дома. 

Го курдисав ептен до крај и веднаш се осетив лит и јаден: 

саатот престана да чука а жаби закрекаа во мојот стомак. 

3 

Оттогаш дедо ми не го видов и за него владееше општ молк 

кај мојте родители и кај мојта баба што одамна го оставила. 

Кога пораснав, се распрашав и дознав, бил алкохолен волк, 

но мене ми беше подраг од другите кои беа според правила. 

4 

Се сеќавам како ми зборуваше исправен пред својата куќа, 

`Кај си бе, Хенри, ние двајцата одамна веќе се познаваме, 

другари сме и кога ќе пораснеш ќе отвориме ортачки дуќан 

и во него најубавите златни џебни саати ќе ги продаваме.` 

 

33 На дното 

 

На дното од часот дебнат: пушачката канџа, црвениот воз, 

писмото дома, длабокосмрзнувачката депресија. 

На дното од часот дебнат: песната што ја пеевте заедно, 

глувчето на таванот, прозорецот на возот во дождот, ракискиот здив 

на дедото, ладнокрвноста на затворскиот чувар. 

На дното од часот дебнат: целосната глупавост на славните, 

црквите со поткорузена бела боја, љубовници кои станале хиени, 

ученичките кои им се кикотат на атрофирани деца, самоубиствените 

океани на ноќта. 

На дното од часот дебнат: очиња-копчиња на скаменето лице, 

исправено стиснатите книги од мртви библиотеки. 

На дното од часот дебнат: октоподот Глорија кој полудува 

додека му ги стругаат наборите, војните на бандите, немањето 

тоалетна хартија во клозетите на железничката станица, излижаната 

гума која пукнала на средпат кон Лас Вегас. 
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На дното од часот дебнат: мечтата дека келнерката во барот е 

совршена девојка, првиот и единствениот недофатлив бејзбол-удар, 

таткото кој седи во нужник а вратата отворена, храбрата и брза смрт, 

бандата која силува на панаѓур. 

На дното од часот дебнат: осата во пајаковата мрежа, 

водоинсталатерите кои се преселуваат во Малубу, смртта на мајката 

која наликува на ѕвоно кое никогаш веќче нема да ѕвони, 

непостоењето на мудар стар човек. 

На дното од часот дебнат: Моцарт, сендвичите чија цена е 

поголема од саатнината на работникот кој ви ги продава, раздразнети 

жени и заќорени мажи и пребледнати деца, мачката домашарка, љубов 

како риба-сабјарка. 

На дното од часот дебнат: 17.000 луѓе кои врескаат заради 

неодбранливиот бејзбол удар, милиони други кои им се смеат на 

излитените шеги на телевизиските комичари, долгото и омрзнувачко 

чекање во канцелариите за социјална помош, дебелата Клеопатра и 

полудениот Бетовен во гробот. 

На дното од часот дебнат: проклетството на Фауст и 

сексуалните врски, кучињата кои в лето со тажни очи загубено лутаат 

по улиците, последниот погреб, повторното резилење на францускиот 

писател Селин, каранфилот во реверот на љубезниот убиец. 

На дното на часот дебнат: фантазии израсипани со млеко, 

нашата одвратна инвазија на планетите, Чатертоновиот течен 

глувчешки отров, бикот што во Пампалона можеше да го убие 

Хемингвеј, Париз како мозолче на небото. 

На дното од часот дебнат: лудиот писател во безбедна 

тапацирана соба, фалсификатите за невидливиот борбен авион, 

подморницата со пурпурни отисоци. 

На дното од часот дебнат: дрвја кои врескаат во ноќта, местата 

кои никој не ги наоѓа, шансата да се биде млад со мисла дека сето ова 

можеш да го измениш, шансата да се биде средовечен со мисла дека 

сето ова можеш да го надживееш, шансата да се биде стар со мисла 

дека од сето ова можеш да се скриеш. 

На дното од часот дебнат: два и пол часот по полноќ, 

претпоследниот стих а потоа и последниот. 
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34 Диносаурија, Ние 

1 

Родени какви што сме, ние тука сме, каде лицата се од креда, 

насмеани кога госпоѓата Смрт се кикоти како штипната мома, 

додека лифтови се заглавуваат а политичките пејсажи бледат 

и во супермаркетите слугуваат млади со факултетска диплома, 

додека нафтосаните риби го повраќаат својот нафтосан плен, 

а маската од отпад го покрива сонцето и не се распознава ден. 

2 

Ние се раѓаме какви што сме, тука, во грижливо средени војни, 

каде напуштените фабрики со испокршени прозорци се бројни, 

сред баровите каде луѓето не зборуваат меѓу себе, молк и зјај, 

сред улични битки каде минувачи го влечат подебелиот крај. 

3 

Тука сме, каде болницата е скапа , да умреш поповолна е цена, 

сред адвокати Шајлоци па поефтино ти е да си признаеш вина, 

сред земја со затвори полни а лудниците под катанци венат, 

каде масите во богат херој издигаат будалетинка со ум шинат. 

4 

Родени сме во тоа, одиме, живееме во тоа, за смртта спремени, 

шкопени сме, изопачени, разбаштинети, насамарени, онемени, 

тоа нѐ користи, нѐ залудува, нѐ загадува, здравје не ни чува, 

жестоки сме, расчовечени, нема плот кој злото го ограничува. 

5 

Срцето се оцрнило, прстите би давеле, пиштол и нож им треба, 

додека истовремено со нив милост и спасение се бара од Бога; 

создадени за ремек дела, прстите практикуваат инстикт на амеба, 

тресејќи се, посегаат по шише алкохол, по лекови и кон дрога. 

6 

Се раѓаме во чемерно мртвило, со влада темелена на измамата, 

шеесет години во долг и наскоро не ќе може да плаќа ни камата, 

парите ќе станат бескорисни, ќе нема банка која ќе ни ги ќарува, 

отворено и неказнето убиство на улиците ќе се роди и ќе царува, 

тлото ќе биде бескорисно, храна сѐ е помалку и помалку ќе има, 

оружјето и скитничките банди ќе воспостават поредок климав, 

за нуклеарната енергија заслепеното мноштвото команда ќе дава, 

експлозии постојано земјата ќе ја тресат, ќе потечат реки од лава. 

7 

Богатите и одбраните ќе ја гледаат земјата од орбитална станица 

озрачени роботи ќе се ловат едни со други во хорорна брканица, 

Пеколот на Данте ќе ни изгледа како игралиште за дечиња згодно 

сонцето не ќе се гледа, денот ноќ ќе биде, не ќе има време плодно, 

растенијата ќе умрат, озрачени луѓе озрачени луѓе ќе јадат за спас, 

морето ќе биде затруено, без реки, и сета природа ќе доживее фрас. 
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8 

Изгниените тела на луѓето и животните ќе бидат раскашавени брда 

и сите земски ветришта ќе бидат мрачни и неподносливо ќе смрдат; 
долу, малкуте преживеани луѓе нови и ужасни болести ќе ги снајдат 

а горе, на вселенските платформи, другите кон вечен сон ќе зајдат, 

уништени од абење, поради постепеното исчезнување на резервите, 

ќе скокаат во вселенската апсолутна нула да си ги смират нервите; 

нечуена дотогаш тишина на сеопштиот распад ќе му стане зглавје 

а сонцето, сеуште таму негде скриено, ќе го чека следното поглавје. 

 

35 Поетесата 

Беше тоа пред седум-осум години. Живеевме заедно со 

нашите две машини за пишување работејќи надвор додека нејзините 

две деца секој ден ја преуредуваа собата по нивно. Таа имаше 

проблеми со нејзините дечишта, им велеше: 

` Бегајте од мене! Не гледате ли дека мама пишува?` 

Така, тие доаѓаа кај мене и јас меѓу моите пива и моите 

стихови морав да одговарам на нивните прашања. Не дека беа човек 

многу да ги сака ама со мајка им добро љубовно се работевме. 

Поезијата беше важна за неа, таа беше многу возбудена, ги 

зачукуваше типките како да сметаше дека величествените стихови 

треба да ја издупат хартијата. 

Кога ќе ја завршеше песната, ми ја подаваше и јас ја читав и 

коментирав велејќи дека е добра ама зарем таа не мисли дека ќе звучи 

уште подобро ако почнува со четвртиот стих, ако се изостави седмиот 

стих а потоа, се разбира, дека ќе ѝ треба еден поинаков завршен стих, 

дека овој не ми се допаѓа. И таа тогаш ќе ме прашаше како точно 

мислам да гласи завршниот стих и јас ќе ѝ го сугерирав текстот на што 

таа одобрувачки мрмореше и потоа трчаше и ја преобликуваше 

песната. 

Песните на поетесата почнаа да се појавуваат во некои мали 

списанија и наскоро таа беше поканета на литературни читања во 

локалните поетски сали и јас одев со неа и ја слушав. Таа имаше долга 

коса и диви, диви очи, и таму таа танцуваше и галопираше со своите 

песни, во афектирачка драма, но таа имаше прекрасно тело кое го 

извиваше и лулееше читајќи ги песните. Луѓето ја сакаа, на такви 

места има такви луѓе кои во своите ранци имаат мали прирачници за 

рими а нивните бесполно натокмени лица блескаа од задоволство. 

Аплаузите ја наведоа поетесата да мисли дека работите 

навистина одлично ѝ одат и тоа ја држеше во постојана форма да се 

извива, да се лулее и танцува и, се разбира, да чука на машината. 
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Една ноќ, откако завршивме со љубењето, таа ми рече дека 

еден ден таа ќе биде поголем поет од мене, на што јас галантно ѝ реков 

дека во многу работи таа веќе и е поголема од мене. 

Ние чукавме заедно и одвоено неколку години и бидејќи 

нејзините работи конечно ѝ тргнаа, таа си замина, се загуби во некој 

пустински град а јас се преселив во Источен Холивуд каде живеев со 

едни жени кои не беа загреани да водат љубов со мене заради 

пишувањето поезија и всушност тие не даваа љубов ни за било што 

друго. 

По тоа време јас заминав оттаму во мало гратче близу 

пристаништето од каде почнав пак да контактирам со поетесата, по 

телефон и со писма. Воглавно, јас бев двосмислен, бидејќи пред 

извесно време имав научено дека да одиш назад не се брои како да 

одиш напред.Таа ми велеше дека сум бил нејзината муза и дека без 

мене веќе ништо не може да напише. 

Значи, гледате дека јас послужив за намената и тоа е прилично 

добра работа, зарем не? 

Од тоа да бидеш познат и признат многу подобро е, мислам, 

да бидеш љубезен во стресни околности, или да имаш голем забревтан 

стојко што довек ќе го мафташ спремен да влезе во тие гладни нешта 

во кои ни човек, ни ѕвер ниту пак бог може да остане засекогаш, дури 

и да сака. 

36 Исполнување на тагата 

1 

Јас дури и начинот на кој планините се смеат го слушам, 

горе-долу по нивните синкави падини одекнува кикот; 

долу риби плачат во водата, таа е нивната солзна душа 

а како што јас смеата ја разбирам, не ја разбира никој. 

2 

Во ноќите ја слушам водата и понатаму се опијанувам 

а тагата станува толку голема, ја слушам во мојот саат, 

таа толку се згустува, рачка на мојот шифоњер станува, 

таа како лажица за чевли се нуди да ми пружи раат, 

таа се белее на подот како паднат празен лист хартија, 

може да е белешка за алишта или програма на партија 

а најчесто е цигарски дим во сета негова палава гроза 

додека се јази ко гуштер врз капелата на темната лоза. 

3 

Важно е да се има малку љубов, дури и многу да е мала. 

И многу малку живот сепак врши работа, ко мал ходник. 

Она кое едино се брои е на ѕидовите од црковната хала 

а јас во авенијата на мртвите на розите сум им сводник. 



 164 
 

37 Осум соби 

Мојот забар е пијан. Тој упаѓа во собата додека имам сесија за 

чистење на моите заби. “Еј, прчу стар, сеуште ли пишуваш валкани 

прикаски?“/ “Да“. Тој погледна кон сестрата: “Јас и овој стар прч 

заедно работевме во поштата!“ Сестрата не одговори. “А глеј нѐ сега! 

Се искубавме од тоа мачно место, зарем не?“ / “Да, да!“ Тој се 

втурнува во друга соба, тој вработува убави млади девојки, тие се 

секаде наоколу, работат четири дена во седмицата а тој вози жолт 

Кадилак. Тој има осум соби покрај чекалната, сите опремени. 

Сестрата го притисна своето тело врз моето.Тоа е неверојатно. 

Нејзините цицки, нејзините бутови, сето нејзино тело навалено врз 

мене. Таа застругува по моите заби а потоа ме погледнува:“Да не ве 

боли?“/ “Не, не, само ти продолжи!“ 

По 15 минути еве го забарот назад. “Еј, не го задржувај 

премногу долго, што всушност му работиш?“/ “Докторе, забите на 

човеков пет години не му се чистени, има нафаќано забен каменец!“/ 

“Арно де, заврши го за денес и закажи му нова сесија!“ Тој си замина. 

“Сакате ли друга сесија?“ ми вели сестрата гледајќи ме в очи. “Да, да,“ 

ѝ реков. И таа пак паѓа со сето свое тело врз мене за со уште неколку 

струганици да заврши за денес. Сета таа работа ме чини четириесет 

долари, вклучувајќи ја и рентгенската снимка. А сестрата никогаш не 

ми го кажа своето име. 

38 Насмевка за помнење 
1 

На масата, до тешкото перде кое ја покриваше прозорската слика, 

во мал бокал- аквариум имавме златни рипки кои пливаа во круг; 

мајка ми постојано се смешкаше и сакаше од мене среќа да блика, 

ми велеше `Биди среќен, Хенри!` и беше во право како никој друг. 

2 

Да, подобро е да бидете среќни, доколку ситуацијата тоа ви го дава, 

но татко ми, неколку пати неделно, не сфаќаше што однатре го јаде 

па почнуваше со `шест клоци за двајца` мајка ми и мене да нѐ мава 

ќотекот беше негова молитва кон бога а ние бевме неговото сеџаде. 

3 
Мајка ми, сиротата златна рипка, сакаше да биде среќна, иако трпеше. 

`Смеј се Хенри, зошто никогаш не се смееш?`, велеше, бледа ко ѕидот; 

за да ми покаже како оди тоа, таа парталите од насмевки си ги крпеше 

но за мене тоа беше најтажното насмевнување кое било кога го видов. 

4 
Еден ден златните рипки умреа сите одеднаш, бочно легнати плутаа, 

очите им беа отворени, а кога татко ми развеселен дојде од меана, 

ги фрли рипките на подот од кујната и ги извика мачките кои лутаа 

и ние гледавме како мајка ми, и покрај трагедијата, пак е насмеана. 
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39 Орелот на срцето 

Ако и по две илјади години овде има луѓе, за што би 

пишувале? 

Сега, јас пијам вино Каберне Совињон додека го слушам Бах 

– тоа ја одржува смртта но тоа го одржува и животот така што кога јас 

ја гледам оваа рака како држи цигара, чувствувам како да ќе бидам 

овде засекогаш. 

Сега, трупи со бајонети ограбуваат некој град таму долу. 

Ама моето куче Тони ми се смее. 

Тоа е доволно за да се чувствувам добро без причина, при 

ограничен избор да одберам било што, да се задоволам со малку 

љубов и да не посегнам по омразата. 

Верата, брату, не е во боговите туку во тебе самиот: не 

прашувај туку проповедај. 

Ти велам, таква убава музика чека на нас во сенките на 

пеколот. 

40 Тукуречи измислена песна 

1 
Те гледам како со тенки помодрени дланки пиеш од фонтана, 

фотографот во тебе жедта на малечка птичка ја зел на нишан; 

во твоето последно писмо таа слика од Франција е моја храна 

оти јас опширно ти одговорив а ти никогаш веќе не ми пиша. 

2 

Ти пишуваше луди песни за АНГЕЛИ И БОГ, со големи слова, 

и на тебе многумина славни уметници оставиле љубовни петна, 

а јас ти пишав, тоа е во ред, само напред, дај им нека те ловат, 

не сум им љубоморен, јас тебе во живо никогаш не те сретнав. 

3 

Бевме близу еднаш во Њу Орлеанс, сал еден и пол блок згради, 

ама ние никогаш не се сретнавме, никогаш допирот не не спои, 

оти ти отиде со славните и на радио ги фалеше со полни гради 

иако тие се грижеа само за нивната слава а не и за песните твои. 

4 

Не те есапеа тебе, убавата девојка што во кревет ќеф им прави 

а потоа со големи букви за АНГЕЛИ И БОГ пишува песна нова; 

знам дека Бог е мртов, ми го кажаа тоа умни атеистички глави 

ама читајќи те, не бев сигурен, можеби заради големите слова. 

5 

На издавачите им велев дека си поетеса чиј полет нема да сопре, 

да те печатат, дека си луда ама магична и во огнот твој нема лага; 

те сакав како маж што ја сака жената која никогаш не ја допрел 

туку само ѝ пишувал а нејзините писма и слики му држеле влага. 
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6 

Би те сакал и уште повеќе да седев во мала соба и да виткав цигар 
слушајќи те како мочкаш во бањата ама Бог не даде тоа да се случи. 

Твоите писма станаа тажни. Те изневерил љубовник, твојот тигар! 

Ти одговорив, сите љубовници изневеруваат, така животот се учи. 

7 

Залудно, ти ми пиша дека на клупа за плачење ко китка си свенала. 
Ти одговорив со утеха а никогаш не добив одговор а толку го сакав. 

По три месеци пријател ми пиша дека сама врз себе рака си кренала. 

Да те знаев во живо, ќе бев нечесен кон тебе и затоа подобро е вака. 

41 Единствениот Сервантес 

Ова не оди, морам да признаам дека после повеќе од пет 

децении пишување, западнав во мојата прва вистинска писателска 

блокада. 

Имам некои оправданија: прележав долга болест и 

наближувам кон возраста од 70 години. А кога сте близу тие години, 

вие секогаш треба да ја земате предвид можноста за опаѓање на 

животоспособноста. 

Но, јас сум охрабрен од фактот дека Сервантес неговото 

најголемо дело го напишал на возраст од осумдесет години. Но колку 

Сервантеси има овде? 

Јас бев разгален од лесниот начин на кој ги пишував моите 

дела и сега еве ја оваа мизерна пречка. Овој духовен запек раздразливо 

расте, веќе два пати оваа недела ѝ се развикав на жена ми, еднаш 

скршив чаша во мијалникот. Лоша форма, болни живци, лош стил. 

Треба да ја прифатам оваа писателска блокада. По ѓаволите, јас сум 

среќен, јас сум жив. Среќен сум што немам рак. Среќен сум на стотина 

разни начини. 

Понекогаш ноќе, околу еден или два часот наутро, сакам да 

размислувам колку сум среќен и тоа ме држи буден.  

Сега, јас секогаш пишував на мој себичен начин, така се 

задоволував самиот себе. Пишувајќи за нештата, станував поспособен 

да живеам со нив. Сега тоа престана. 

Гледам други стари луѓе со бастуни како седат на клупите на 

автобуските постојки, зјапаат право во сонцето и ништо не гледаат. И 

знам дека во болниците и старечките домови има други стари луѓе кои 

седнати врз нокширите пишкаат во нивните кревети. 

Смртта е ништо, брату, животот е тоа што е тешко. 

Пишувањето беше моја фонтана на младоста, моја курва, моја 

љубов, мој комар. 

Боговите ме разгалиле. Сеуште гледам, сеуште сум среќен, да 

се пишува за писателската блокада сеуште е подобро одошто воопшто 

да не се пишува. 
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42 Термити врз хартијата 

1 

Проблем што го откривам за повеќето поети кои ги знам 

е тоа што никогаш немале осумчасовна работа на вратот 

а нема друг фактор кој човека толку јако го стега во рам 

и, во допир со реалноста на денот, му го расчистува патот. 

2 

Наоко, само од воздух егзистираа повеќето од тие поети 

но тоа не ќе да беше вистина зашто зад нив имаа потпора, 

да не изѕемнат, сопругата или мајката им купуваше ѓети 

па ништо чудно што нивната поезија беше лигава и опора. 

3 

Од актуелностите на животот тие беа заштитени од старт, 

граници им беа нивните нокти и каков треба да имаат раб, 

нивните деликатни шишки, тртките, целиот тој боди-арт, 

а зборовите им беа помодно тупави и како од расипан заб. 

4 

Меки и безбедни, тие се собираат во заговорнички групи 

за заедно да мразат, да сплеткарат и да поставуваат мини 

а и кога имаат талент, сакаат делата елитата да им ги купи, 

се проституираат во неа глумејќи американски величини. 

5 

Зборот `поет` бара нова суштина, копнее за ново значење. 

Од ова сегашново, мене ми се борави, ми доаѓа да блујам. 

Од таквите поети публиката доживува џелатско мачење, 

им ги препуштам бините, со нивни зборови не се трујам. 

 

 

 

43 Во сенката на розата 

 

Разгранувајќи нанадвор, копајќи навнатре, симнувајќи се по 

скалите до пеколот, обновувајќи ја изчезнувачката гледна точка, 

обидувајќи се со друга палка, друг став, менувајќи ја диетата и 

начинот на одење, пресредувајќи го системот, фотографирајќи ја 

твојата диносаурска мечта, возејќи го твоето авто пољубезно и со 

повеќе грижа, забележувајќи ги китките кои ти зборуваат, откривајќи 

ја гигантската агонија на желките, ти се молиш за дожд како 

Индијанец, ставаш нова пачка слајдови во автоматот, го гасиш 

светлото и чекаш. 
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44 Сам со сите 

1 

Месото ги покрива коските и тоа навидум е добро дело, 

подобро е кога во него и ум ќе се стави за да управува, 

а велат дека едино ако и душа носи во себе станува цело 

но тоа не ја поништува вистината која мене ме задавува. 

2 

Зар жените не беснеат кршејќи по ѕидовите убави вази 

зар мажите не пијат премногу па секој од нив ко вол реве? 

Никој никого веќе не наоѓа, залудно е да трча или лази, 

сеедно е каде бара, по улица, в поле или во брачен кревет. 

3 

Месо ги покрива коските а месото повеќе од месо бара, 

но судбината на еднината сите нас трајно нѐ заробила. 

Никој никого никогаш не наоѓа, тоа е вистината стара, 

шансата за сродна душа фронтот сеуште не го пробила. 

4 

И така, животот расте а и сите депонии за ѓубре растат, 

лудниците и болниците се затрупани со здрави и болни, 

гробиштата се шират на радост на свештеничката каста, 

сѐ се дуе а едино увидот што е зад сето ова не се полни. 

 

45 Голото платно 

Слушајќи на радио музика од оргули во оваа студена вечер, 

при отворена врата на малиот балкон, во единаесет часот пред полноќ, 

во оваа ноќ на тишината ако го изземеме радиото и неговата музика, 

јас си создавам привидение за тенок, висок маж застанат пред 

клавијатурите, тој е повеќе одошто блед, речиси варовито бел. 

Музиката зоврива во тегобност. 

Ѕидовите околу него се неваросани, ладни, строго 

рамнодушни. Десно од него, на рапава рачно изработена маса стои 

полна чаша вино. 

Музиката протекува низ неговите коски, векови се сврзуваат 

и одврзуваат како невидливото куче на темнината одејќи во полукруг 

зад него а потоа се сливаат во невроните. Мажот продолжува да свири. 

Светот почнува да се врти наопаку, со втренчена кроткост, но 

ѕидовите, мажот и звуците, продолжуваат како и дотогаш. Потоа 

светот се враќа на својот природен курс. 

Еден тоналитет пораѓа друг. 

Звуците на црното се нижат како монистра. 

Звукот е еден а и сеуште не е еден. 
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Тогаш музиката запира. Мажот седнува. Тој е безгрижен. 

Клавијатурите на оргулите се протегаат во недоглед. Ѕидовите околу 

него ги снемува побрзо одошто окото може да забележи а потоа тие 

пак се враќаат. 

Мажот кашла, погледнува налево, погледнува надолу, ги 

допира клавијатурите и сето почнува одново. 

46 Радио со мадиња 

1 

Беше тоа на втори спрат во улицата Коронадо, 

кога ќе се опијанев го фрлав радиото низ џамот, 

додека тоа си свиреше, тогаш полет му дадов, 

стаклото се кршеше а јас не се грижев за срамот. 

2 

А радиото ќе паднеше на приземниот покрив 

ама сеуште свиреше, карактерот му беше цврст, 

и јас бев восхитен од тоа чудо што го открив 

и ко мало дете на жена ми го покажував со прст. 

3 

Следното утро го вадев џамот од ментешињата, 

го носев кај стаклорезецот да стави стакло ново. 

И кога од пијанство свеста пак ми беше шината, 

го фрлав радиото и тоа свиреше долу на кровот. 

4 

Очигледно, тоа беше чудо-радио, со мадиња јаки, 

не знам колку пати ново стакло на џамот ставав. 

И дури фрленото радио напати свиреше сиртаки 

сосетката долу мирно го поливаше кактусот агава. 

 

47 Ова е реплика 

Луѓето се одржуваат во живот сакајќи да се издигнат со мазни 

раце полни со ништо. Се сеќавам на песната “Луѓето, Да!“ од Карл 

Сандберг. 

Убава мисла ама целосно погрешна: луѓето не опстануваат 

преку благородна моќ туку преку лажење, компромис и итроштина. 

Јас живеев со тие луѓе, јас не сум сигурен со какви луѓе живеел 

Сандберг но од неговата песна секогаш ми пукаше филмот. Тоа беше 

поема која лаже. Тоа е “Луѓето, Не!“ Тогаш и сега. И не треба да си 

човекомразец за тоа да се каже. 

Да се надеваме дека идните славни песни како оваа на 

господинот Сандберг ќе имаат повеќе смисла. 
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48 Исполнувам желби 

1 

Со подмолна стратегија таа се истренира за омраза и гнев, 

но јас во нејзината недоследност и површност се крстев, 

се надевав дека тоа конечно ќе ѝ мине, речиси убеден бев 

дека за судир меѓу нас нема да се крене ни најмалото прсте. 

2 

Ги слушав обвинувањата против мене, некои беа основани, 

но не и доволно значајни за да бидам цел на нејзина атака; 

за одмазда со насилство, нејзините ганглии беа потковани 

но јас стопосто бев убеден дека на мене нема да дигне рака. 

3 

Мислев, не ми треба одбранбен фронт, разумот ни е здрав, 

тој обајцата ќе нѐ спаси, но злобата почна да се пробива, 

и нејзината фанатична енергија породи сметкаџиски став – 

дека во нашата врска јас повеќе губам одошто добивам. 

 

4 
Господе, си мислев, таа очигледно за насилство се спрема! 

Затоа и јас ножеви наострив , коњот го изведов од шталата, 

решив дека за нејзината тврдоглава злоба друго чаре нема 

туку да станам безмилосен воин кој ќе ја исечка во салата. 

5 

Конечно, таа самата си ја бараше и еве, белјата си ја најде, 

јас јавнав коњ, со меч, спремен и со сонцето да се бијам! 

Колебливоста моја зад планината на неповратот веќе зајде, 

љубовта што нѐ спои е проклета, за мене раѓа само зијан! 

6 

Таа отсекогаш војна бараше и желбата исполнета ќе биде, 

моите мини во китнести милозвучни ветувања ги спакував; 

чија мајка црна волна предела ќе покаже времето што иде 

а крвта моја и нејзина ќе се пролева како што таа посакува. 

 

 

49 Тие се насекаде 

Душкачите на несреќи се насекаде. Наутро се будат и 

почнуваат да бараат кои работи се погрешни и побеснуваат околу тоа, 

бесот им трае дури до вечерта пред спиење кога се превртуваат во 

својата несоница, неспособни да си ги ослободат умовите од ситните 

пречки на кои наишле. Тие се наострени против тоа бидејќи тоа е 

заговор. И за да бидат постојано бесни, тие негуваат чувство дека 

постојано се во право. 
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Нив можете да ги видите во сообраќајот како здивено 

гракаат и за најситни прекршоци, ригајќи ги своите клетви и пцости. 

Нив можете да ги сретнете во редовите пред банкарските 

шалтери, во супермаркетите, на кино, тие ве притискаат од зад грб, ви 

ги подгазуваат петиците, тие се нестрпливи до разбеснување. Тие се 

насекаде и во сѐ, тие насилнички несреќни души. 

Всушност, тие се исплашени, не очекувајќи дека некогаш 

можеби грешат, тие незапирно се нафрлаат. Тоа е болката и болеста 

на тој сој. 

Првиот таков што јас го забележав беше мојот татко и оттогаш 

имам видено илјадници татковци, десетици илјади татковци, кои ги 

упропастуваат своите животи со омраза и со бомбастични говори си 

ги фрлаат во кантата за отпадоци. 

 

50 Иден конгресмен 

1 

Во машкото ќенефско одделение на возот влегов 

и едно детенце излезе од боксот за нужда голема, 

а маж еден што го чекаше, веројатно татко негов, 

почна муабет кој ми се виде ко значајна стилема. 

2 

`Сине мој , од програмата за трки очекувам пари, 

ти ја дадов внимателно да ја чуваш, дај ми ја сега!` 

А момчето, намуртено како да е Валканиот Хари, 

одговори дека татко му мора да измислува шега, 

`никаква програма не примив, каква надеж за ќар, 

многу рано татенцето почна да заборава како стар.` 

3 

Боксот од кој детето излезе едино слободен беше, 

јас влегов и во шолјата програмата беше гомнена, 

пуштив веднаш вода за да замине доказот смешен 

но да остане таму тој покажа упорност несомнена. 

4 

Јас излегов и, за среќа, се испразнил еден ќенеф. 

Мислев за детето кое успешно тренира мала фиде 

дека во животната хиерархија сигурно ќе се крене 

доволно високо за еден ден и конгресмен да биде. 
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51 Мамурлаци 

 

Веројатно е дека јас ги имам повеќе од било кој и тие сеуште 

не ме убиле но некои од нив ги чувствувам како страшно многу 

блиски до смрт. Како што знаете, најлошо е пиењето на празен стомак, 

додека непрестано пушите и се налевате со многу различни типови на 

алкохол. Најлоши мамурлаци се кога ќе се разбудите во вашето авто 

или во непозната соба или среде некој дрворед или во затвор. Најлоши 

се мамурлаците кога ќе се разбудите и ќе сфатите дека претходната 

ноќ сте направиле нешто апсолутно подло, простачки и веројатно 

опасно ама не можете брзо да се сетите што точно тоа било. И се 

будите во разни состојби на неред – делови на вашето тело се 

оштетени, ви ги нема парите и/или можно и често вашето авто, ако сте 

го имале. Вие можете да ѝ телефонирате на госпоѓата, ако сте со 

некоја, но многу често ќе ви биде спуштена слушалката. Или, ако 

госпоѓата тогаш е до вас, ќе ја почувствувате омразата во нејзиниот 

накострешен бес. 

Пиењето никогаш не е простливо. Но пијаниците си 

простуваат самите на себе бидејќи тие мораат да пијат пак. Нужна е 

безбожна истрајност за да се биде пијаница во текот на повеќе 

децении. Опивањето веќе ги убило вашите компањони во него. 

Напати и вие самите сте во или вон болниците каде предупредувањето 

често гласи:“ Еден пијалак повеќе ќе ве убие!“ но вие возвраќате со 

тоа што пиете повеќе од еден пијалок повеќе.  

И како вашата возраст наближува кон три четвртини од векот 

вие утврдувате дека треба повеќе и повеќе пијалак за да се опиете а 

мамурлаците се полоши и опоравувачката фаза е подолга.  

И најзабележителното глупо нешто е тоа дека вие не сте 

незадоволни од сето тоа што сте го правеле и дека сеуште го правите. 

 Јас ова го пишувам како шега после еден од моите најлоши 

мамурлаци а во моментов на приземјето сум сместил различни 

колекции на шишиња со алкохол. Сетоа тоа е така ѕверски прекрасно, 

таа луда река, тоа поткопувачки пленувачко лудило што јас не би му 

го пожелал никому освен на мене самиот, амин. 
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52 Минутата 

 

1 

`За секоја следна минута се борам, време многу ценам!` 

цврсто изјавив пред мојата пословично сомничава жена. 

А таа, премудрата, ни поглед не крена од своето плетило, 

но рече дека грешам и дека маженцето ѝ се пореметило! 

2 

За мене минутата е најважна, таа за мене е свето нешто, 

уште кога само неуко дете бев, за секоја се борев вешто. 

Продолжив да се борам, немав минута полна со досада, 

во секоја умеев нешто корисно и забавно да си посадам. 

3 

Зошто луѓето мора да одат по панаѓури или во кино-сали, 

или пред телевизор сапуницата вниманието да им го пали, 

да решаваат крстозбори, на гости или на пикник да одат, 

или да ги прават сите оние нешта кои за мене се гола вода. 

4 

Тие ги сакатат минутите, часовите и деновите, својот живот, 
иако скапоцена е минутата, за нив таа вреди колку едно пиво! 

Да ја откријам суштината на моето време, за тоа имам акал, 

а ако и јас залудно го трошам времето, токму така сум сакал! 

5 
Борбата за минутата, тоа е борбата за можното во тебе внатре, 

начин за униформноста на толпата со различност да се затре, 

животот и смртта оригинални нека ти се, а не на мозаикот дел, 

зашто само така опстануваш и минута по минута живееш цел. 

 

 

53 Во и вон темнината 

 

 

Мојата сопруга сака кина, пуканки и безалкохолни пијалаци, 

сраснување со седиштата, таа наоѓа детско задоволство во тоа и јас 

сум среќен за неа, но вистина зборувајќи, јас лично мора да бидам на 

друго место, јас мора да бидам крт во друг живот, нешто кое рови и 

крие осаменички: другите луѓе се стискаат во седиштата, близу до 

мене и наоколу и тоа мене не ми се допаѓа; тоа е глупаво можеби но 

така е; и потоа тука е темнината во која гигантски човечки лица и тела 

што се филм на екранот зборуваат и ние ги слушаме. 

Само еден од стотината филмови е во ред, еден е доволно 

добар а деведесет и девет се многу лоши. Многу филмови почнуваат 

лошо и цврсто се развиваат на полошо; ако им верувате на дејствијата 
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и говорот на ликовите вие можете дури да верувате и дека 

пуканките што ги зобате исто така имаат своевидно значење. 

(добро, можно е дека луѓето гледаат толку многу филмови што 

кога ќе видат еден не толку лош како другите, тие мислат дека е 

величествен. Тоа ви е како Филмската академија за награди да смета 

дека вие не смрдите толку многу како вашиот братучед.) 

Филмот завршува и ние сме надвор на улицата, одејќи накај 

автото; “Па,“ вели мојата сопруга, “ овој и не беше така добар како 

што велат.“ “Не,“ велам јас, “ не беше.“ /“ сепак имаше неколку добри 

сцени, мислам,“ таа додава. “Даа,“ одговорам јас. 

Доаѓаме до автото, влегуваме и јас заминувам од тој дел на 

градот: ние гледаме наоколу во ноќта, ноќта изгледа добро. “Гладен 

ли си?“ прашува таа. “Да, а ти?“ 

Запираме на семафор; ги гледам црвените светла; не би можел 

да ги јадам тие црвени светла; што и да е друго, што и да е друго од 

светов нека ја исполни празнинава; милиони долари потрошени за да 

се создаде нешто поужасно одошто се реалните животи на живите 

суштества; некој никогаш не мора да плати влезница за во пеколот. 

Светлата се сменија и ние избегавме, напред. 

 

 

 

54 Старец умрен в соба 

 

1 

Ова врз мене не е смртта ама е стварно како неа 

и дури црвливиот станодавец за киријата ми чука, 

лушпата на мојата повлеченост со јатки ја греам, 

слушам, многу поважната посетителка да не спука. 

2 

Таа е реална, ко скрцкано врапче во мачкина уста, 

ко болва сплескана што сам си ја нудиш на показ, 

ко што облаците се гробот на морската вода густа 

и не треба да се мафта со некој друг мизерен доказ. 

3 

Си го чешам грбот и оформувам слогови за песни, 

додека моите сопруги и љубовници, љубени жени, 

чурат со пареата на тагата ко парни машини, бесни 

што нема сила која моето затемнување ќе го смени. 
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4 

Коската си е коска но ова нешто над мене што рее 

дури пердиња отворам и во мојот кафез се шетам, 

личи на цвет и на гозба, но веруј, тоа смртта не е, 

и не е слава ами душман кого од рајската планета 

го пратиле против човекот, во празници и делници, 

да го мачи како ДонКихотовите ветерни мелници. 

5 

Ова нешто врз мене, велик боже, како змија ползи, 

на љубовта моја кон општопознатото тоа е килата, 

Уметност или Поезија ја наракуваат луѓе во солзи, 

ова не е смртта но умирањето ќе му ја даде силата, 

на моето последно очајничко перо ќе му дојде доба 

од мојата сива рака да падне во некоја ефтина соба 

и тие таму ќе ме најдат а ни името не ќе ми го знаат 

ниту скапоценоста на моето бегство, сѐ заради раат. 

 

55    Пекол е затворена врата 

 

 

Дури и кога бев изгладнет, одбивањето на моите ракописи 

едвај било кога ме обеспокојуваше: јас само верував дека уредниците 

навистина се глупави и се враќав и пишував повеќе и повеќе. 

Одбивањата дури ги примав како акција - најлошото беше празното 

поштенско сандаче. 

И ако сум имал слабост или мечта, тоа беше дека јас само 

сакав да видам еден од тие уредници кои ме одбиваа, да му го видам 

лицето, начинот на кој е облечен, начинот на кој тој оди низ собата, 

звукот на неговиот глас, погледот на неговите очи... само еден поглед 

врз еден од нив ... 

Видете, кога сѐ што гледате е само парче печатена хартија која 

ви кажува дека вие не сте баш добар, тогаш тука има насока да 

мислиш дека уредниците се повеќе како богови одошто навистина се. 

Пекол е затворената врата кога се изгладнувате за вашата 

богупроклета уметност но напати вие најпосле чувствувате дека 

морате да ѕирнете низ клучалката. 

Млад или стар, добар или лош, сеедно, мислам дека нема 

нешто друго кое умира така бавно и тешко како писателот. 
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56   Славниот писател 

1 

Имав една специјална маршрута поштар кога бев, 

еден славен писател живееше во куќа од тој реон, 

на писмата, неговото име го препознавав со ќеф 

а тој не се навикнал, кога треба, да биде камелеон. 

2 

Јас него никогаш не го видов сѐ додека едно утро 

не дојдов испотен до куќата негова на уличниот срт: 

тој надвор стоеше, во стара бањарка, старче кутро, 

небричен изгледаше како на три години пред смрт. 

3 

Но тој си ја имаше таа од него многу помлада жена 

која, стоејќи покрај него, беше убава, со медена уста, 

ја загледував и мојата подзаспана дрчност се крена 

со сонцето ја галев нејзината коса и тесниот фустан. 

4 

Му ги подадов неговите писма преку дворната врата, 

реков дека неговите одлични книги ги читам со лезет, 

додадов дека и јас сум писател ама сеуште без плата 

а тој молкум ја потфати убавицата и со неа дома влезе. 

5 

Појдов до друга куќа каде пес, мрсулав булдог-кепец, 

за`ржа налутен, велејќи ми дека е орен за борба итна, 

ама и јас бев наеткан оти соседот му се покажа слепец, 

го потфатив со нога под стомак и до вратата го џитнав. 

Се чувствував подобро, покажав кој меѓу нас е главен, 

иако сеуште се јадев од средбата со писателот славен. 

 

57 Тие утра 

 

Сеуште ги помнам тие њуорлеански стаорци, надвор на 

балконската ограда во мракот на раните утра додека стоев чекајќи го 

мојот ред за во нужникот. Тие секогаш беа два или три, од големите, 

само седеа таму, понекогаш забрзано се поместуваа и пак седнуваа. 

Јас гледав кон нив и тие гледаа кон мене. Тие не покажуваа страв. 

Конечно, вратата на нужникот ќе се отвореше и излегуваше 

еден од станарите кој секогаш изгледаше полошо одошто стаорците и 

тој одеше долу во претсобјето а јас и мојот мамурлак влегувавме во 

сеуште засмрдениот нужник. И речиси секогаш кога ќе излезев, 

стаорците сакаа да си одат. Штом на нив ќе паднеше малку светлина, 

тие сакаа да исчезнат. 
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И тогаш светот беше тукуречи мој, се симнував по скалите 

и се потсетував на мојата ниска надница во сожалувачкото 

вработување и за миг помислував дека на стаорците им е подобро 

одошто ми е мене. Пешачев до работата додека пламеното сонце се 

издигаше а курвите спиеја како бебиња. 

58 Пушти да те исполнат 

1 

Пушти да те поплават и исполнат, и среќа и мир, 

аргументи `за` јас имам во мојот младешки пир: 

со крв зовриена и ум шинат по чавки што лета, 

тогаш тие нешта за глупави и прости ги сметав, 

сомнежливо се однесував, си се пазев од штета. 

2 

Бев цврст како гранит, на сонцето му бев ривал. 

Немав доверба кон никој, особено не кон жена. 

Живеев во пеколот на мали соби, со нарав дива, 

кршев ствари, ги уништував до коска, како хиена, 

преку стакло одев, без надеж дека ќе се сменам. 

3 

Во кругот на кавгата и тепачката се вртев, за инат 

со сите се карав, постојано бев затворан и бркан, 

деновите и ноќите во борби претежно ги минав, 

жените беа шраф кој ме препина во мојата трка 

ама ни за машки пријатели не бев нешто зинат. 

4 

Менував работи и места, празниците беа силеџии, 

мразев бебиња, баби, историја и дневни весници; 

мразев музеи, бракови, филмови, пајаци, ѓубреџии, 

мразев ореви, портокалова боја и риби кресници, 

сите што говореа со англиски акцент беа муфтеџии. 

5 

Алгебрата ме збеснуваше, од опера бидував болен, 

Чарли Чаплин беше измама, цвеќето само за педери, 

мирот и среќата за мене беа знаци дека сум долен, 

глупав закупец на слабикав ум кој тегне туѓи федери, 

а јас се гордеев да бидам фактор и да бидам молен. 

6 

Но, како животот ми напредуваше со улични дуели 

во самоубиствени години со многубројни премини, 

низ постепени врски со жени, скромни или смели, 

се покажа дека и јас сум од просечните големини, 

дека моето поведение од мнозинството не ме дели. 
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7 

Негова срж беше толпа лигуши преполни со пизма, 

премачкани со искуства од кокошкарски криминал; 

се тепав со луѓе со камени срца и со дупната чизма, 

секој беше поттурнат педа-од-човек но за себе крал 

кој за безначајна добивка мами а и уво би гризнал; 

лагата беше оружјето на заговорот, бланко и грешен, 

темницата повелаше, на сите таа диктатор им беше. 

8 

Претпазливо, јас напати си допуштав и добар помин, 

во ефтините соби си приредував моменти на спокој, 

слушав како во мракот дождот од покривот се ломи, 

зјапав во рачката на шифоњерот, гозба за моето око. 

Помалото ми требаше, поголемото во мене се гласи, 

и можеби тоа од насилничкиот живот итро ме спаси. 

9 

Наскоро веќе немаше возбуда во муабет да сум цар, 

или како прч да јавам врз некоја пијана женска снага, 

знаев дека е мизерно тоа да го бројам како мој ќар - 

нејзиниот животец беше заспан далеку во некоја тага. 

Никогаш не можев да го прифатам животот како таков 

не можев да ги голтнам и сварам отровите трагични, 

немав волја да постигнам смиреност ко апостол Јаков 

но имав парчиња мир, острови долгнавести и магични. 

10 

Јас сето тоа го преформулирав, не знам датум и време, 

но се променив, нешто во мене се смири, се смудри. 

Веќе не морав да докажувам дека сум на сѐ спремен, 

дека сум маж кој може и само заради досада да удри. 

Почнав да ги гледам работите: шолји за кафе во барот 

зад послужавникот беа подредени во војнички строј 

Или, како умно куче без водич трчка долж тротоарот. 

Или како едно глувче застанало врз шифоњерот мој, 

беше тоа миг од животот фатен во својата целовитост, 

неговото тело, ушињата и неговиот нос беа начулени, 

и јас моментот го доживеав како вселенска духовитост 

зашто неговите прекрасни очиња во мене беа опулени. 
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11 

Јас почнав да се чувствувам добро, добив мирна нарав, 

и ситуациите лоши започнав без бесови да ги примам, 

а ги имаше полно такви и без јас нарочно да ги барам. 

На пример, со денови не одев на работа во една зима 

и шефот мој, зад биро седнат, ме викна, без да ме кара, 

за да ми даде отказ и јас пред него си стојам простум. 

Тој е уреден човек, со наочари, вратоврска, во костум, 

и знае дипломатски да помине низ непријатни згоди 

па кротко ми вели “Ќе мора да те пуштам да си одиш!“ 

“Тоа е во ред“ му реков јас, знам дека прави што мора, 

за издржување жена и деца има па и љубовница згора! 

12 

Мене ми е жал за него, во стапицата на животот е фатен, 

а јас заминувам во блескавоста на сонцето, денот е мој! 

(цел свет светот за грло го држи, секој за нешто е скратен, 

лут е, измамен, разочаран од илузиите во човечкиот сој.) 

Со добредојде ги примив сачмите од мировната пушка 

им се радував како на деланки среќа, иако партал беа. 

Ко најсвежи нумери, како штикли, како цицки ги гушкав, 

тие нешта ми пееја и јас го научив занаетот да се смеам. 

(да не ме сфатите погрешно, тука луда надеж е на дело, 

таа замижува пред основните проблеми со ведро чело 

сал за користа своја, таа е штит и болест за моето тело.) 

13 

Нож пак до коска дојде, пак бев речиси во гасна комора, 

но кога добри мигови ќе дојдеа, ги пуштав да се одморат, 

не се тепав со нив како да ми се непријатели од булеварот 

ами се предавав, се луксузирав во нив како со вино старо. 

Еднаш порано во огледало се проучив и за грд се сметав 

а сега ми се допаѓаше оној јас што го видов, речиси летав, 

да, убав сум, малку распаран и со лузни а и со тртки роден, 

но сепак, сѐ на сѐ, не е толку лошо и јас речиси сум згоден, 

грешка било што моето лице во огледалото сум го мразел, 

помашко е од она на некои глумци со лице ко бебешко газе. 
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14 

И најпосле, ненајавено, вистинските чувства си ги открив, 

неодамна, во тоа утро, кога за на пат алишта си ставав: 

ја гледав жена ми в кревет, телото под памучниот покрив 

а на перницата само нејзината прекрасна заспана глава. 

(Притоа не ги заборавив вековите живот, смрт и умирање, 

пирамидите, мртвиот Моцарт чија музиката е уште жива, 

таблата со резултати од трките што ме чека за сумирање, 

плевелите што растат додека земјата се врти како дива.) 

Го гледав лицето на жена ми, ги проучував деталите, 

бев загрижен за нејзиниот живот, токму тука и сега. 

Ја бакнав во челото и полека се симнав по скалите, 

излегов, се качив во моето авто и појасот го стегав, 

топлина од прстите на рацете па до стопалата сетив, 

го впивав уште повеќе светот и заборавав на маката; 

возејќи наидов на поштарот кој разнесуваше пакети, 

му свирнав а тој ми отпоздрави мафтајќи со раката. 

 

 

 

59 Не повеќе, не помалку 

Уреднику, критичару, занесенику, хумористу: што очекувате 

од мене сега кога младоста ми отплови а дури и средното доба 

заминува? Јас го очекувам она кое секогаш го очекував: тврдо 

напишани стихови и трошка помош од боговите. 

Како ѕидовите се доближуваат, така кај мене ќе има да се каже 

повеќе наместо помалку. Секој ден сеуште е чекан и цвет. 

Уреднику, критичару, занесенику, хумористу: гробот нема 

огледало, и јас сеуште сум оваа машина за пишување, оваа хартија и 

сите тие таканатаму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 
60   Еве ме! 

1 

На дното од моето второ шише црно вино 

се к`ти ноќта црна насабајле во три часот 

а јас сум пијан и зад мене оставам принос: 

десет страници поезија, мое духовно расо, 

запис на поулавен по месо на млади моми, 

старец за кој не се најде жена да го вдоми. 

2 

Бубрезите се трошат, црниот џигер се аби, 

панкреас папсал, притисок-последен спрат, 

меѓу моите ножни прсти со оклештени заби 

се смее стравот од годините кога бев млад: 

времето ми изминало дури сум се шегувал, 

нема Флоренс Најтингел сега да ме негува. 

3 

Ако ми се случи срцев удар, ќе останам тука, 

шест дена пред моите три огладнети мачки, 

ќе се борат за опстанок и во таа гадна скука, 

нема да се предадат, нема да бидат плачки, 

моето месо нивниот глад лесно ќе го смири 

додека класична музика радиото ќе свири. 

4 

Се заветував да не пишувам старски поеми, 

ама оваа е кротка и не дига многу прашина: 

уште многу остана дури денот да се спреми 

па го вадам листов од пишувачката машина, 

турам нов, може ќе ми се посреќи таа згода 

пред нови, свежи сведоци љубов да водам, 

од судбината белким сеуште не сум клоцнат - 

мене ќе ми биде првпат а за вас веќе е доцна. 
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61 Гението 

Тој човек напати заборава кој е, напати тој мисли дека е 

Папата. 

Другпат тој мисли дека е прогонуван зајак и се крие под 

креветот. 

Потоа, тој одеднаш ја има сета бистрина и почнува да создава 

уметнички дела. Така тој за извесно време будува нормален. Потоа, 

велат, тој седи со својата жена и три-четворица други луѓе 

дискутирајќи разни прашања, бидува шармантен, остар, оригинален. 

Потоа тој прави нешто чудно. Како онојпат, кога стоел 

раскопчан и почнал да моча врз тепихот. Другпат, пак, тој јаде 

хартиени салфети. А имало и случаи кога тој влегува во неговото авто 

и го вози наназад целиот пат до бакалницата а и на враќање пак вози 

наназад додека другите возачи врескаат по него но тој сето тоа го 

прави без инцидент и без да го запре сообраќајна полиција. 

Но, тој е најдобар како Папата и неговиот латински звучи 

одлично. Неговите уметнички дела немаат таква исклучителност но 

му овозможуваат да преживува и да живее со серии од 

деветнаесетгодишни сопруги кои го потстрижуваат, му ги сечат 

ноктите на стопалата, му врзуваат лигавче и го хранат. 

Тој ги аби сите освен себе. 

 

62 Денови како бричови, ноќи полни стаорци 

1 

Надве го поделив времето кога бев многу млад, 

за баровите и библиотеките имав две половини, 

не се грижев многу како да совладам студ и глад, 

со книга или пијалак, не ми требаа други ловини: 

загатка ми е како со сето друго излегував на крај - 

лудаците имаат среќа, си создаваат сопствен рај. 

2 

Во баровите бев силеџија, и на мртво и на живо, 

кршев инвентар, тепав луѓе и сѐ ми беше криво. 

Во библиотеките беше поинаку, таму бев тивок, 

читав само делови од книги и на површно ниво, 

од медицина, филозофија, психологија и историја - 

другите области интересни не ми се присторија; 

а музиката си ја сакав и во неа се вслушував диво 

и едино ме интересираше композиторовиот живот. 
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3 

Како и да е, филозофите ги чувствував како браќа, 

Шопенхауер и Ниче, дури и Кант ми беше добар, 

најдов дека со куцост и досада Сантајана се траќа, 

а Хегел, ако ве начека мамурни, ќе ви стане гробар; 

читав и многу други кои оправдано ги заборавив 

а имаше еден батка од кој прогледуваа и ќорави 

оти вешто докажуваше дека месечината не е тамо 

и како тогаш млад човек да не се гордее со срамот 

што помислата за вработување ја фрлил преку рамо? 

Има ли нешто друго кое лажно го гледаме од џамот? 

4 

Од литаратурата најмногу литерарна критика сакав, 

критичарите беа навистина дупачи, пишуваа мазно, 

тукуречи како гулаби на мирот да вадеа од ракав 

а всушност префинето кажуваа дека некој е газло. 

Тие ме полнеа, за во мојот дух да нема ќоше празно. 

5 

Филозофите ми ги задоволуваа тие потреби вечни, 

но сепак нешто дебнеше во мојата збркана глава: 

преку нивните крајности и нивниот згуснат речник, 

создаваа таква шпекулација која од земја те мава, 

што личи на апсолутна вистина или блиску до неа, 

и тоа беше она кое секојдневно го барав со итање 

ама сепак, тоа повеќе ме тераше на подбивна смеа, 

оти наликуваше на празен лист од блок за цртање! 

6 

Колку и големи другари да беа тие стари пцишта, 

деновите ми беа бричови а ноќите полни стаорци 

и жените се пазареа како да се од пеколни сништа; 

моите браќа-филозофи беа моќни збороиграорци, 

зборуваа како никој друг на улица или било каде 

и тие исполнуваа моја огромна празнина и надеж, 

со нив во библиотека, јакнеше моето мозочно маде, 

а во другиот мој храм, барот, инаку работата беше, 

поедноставна и на подруг јазик и методи бев решен. 
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7 

Во ноќ ко сите други, на пример, момче до мене седи, 

може не е лоша сорта ама мене погрешно ми свети 

зашто во барот грозата и умирачката се главни греди 

а јас баш тогаш на татко ми и на учителите се сетив, 

и на славните лица на парите, на неплатените сметки, 

на кошмарните сништа и на приходите што се ретки, 

па јас и тоа момче разменуваме првин рафали со очи 

а гневовите полека растат, непријатели сме без почин, 

мачка и пес, атеист и поп, оган и вода, напонот се дига, 

цигла врз цигла се сложува очекувајќи судар прва лига, 

рацете ги вкрстувам и пуштам, за намената ги спремам, 

дека на момчето не му се допаѓам сомнеж веќе немам, 

ние си ги допиваме пијачките и одиме надвор од барот 

и јас на момчето му го поставувам прашањето старо: 

“Тука меѓу нас е само простор. Имаш ли ти бе грижа 

да го затвориш тој простор или ќе стоиш како мижав?“ 

И конечно тој се нафрла на мене и сето она кое следува 

на најмалото делче од делумноста на делот се сведува. 

 

63 Класичната музика и јас 

Немам поим како тоа почна. Како дете, јас верував дека 

класичната музика е за женскасти деца а како младич тоа убедување 

уште повеќе го зацврстив. Да, мислам дека тоа почна во продавница 

за грамофонски плочи. Бев во мојата кабина слушајќи било што од 

она кое во тоа време го слушав. Потоа чув некаква музика од 

соседната кабина. Звукот беше многу чуден и невообичаен. Го видов 

мажот што ја напушти кабината и ја врати плочата на продавачот. 

Отидов до продавачот и му ја побарав таа плоча. Тој ми ја даде. 

Погледнав на обвивката. “Ама, ова е симфониска музика!“ реков. 

“Да“, рече продавачот. Ја однесов плочата во мојата кабина и ја 

пуштив. Никогаш не бев слушнал таква музика. За жал, веќе не се 

сеќавам кое парче чудесна музика беше тоа. Ја купив плочата. Имав 

грамофон во мојата соба. Ја слушав плочата непрестано, едноподруго. 

Станав зависник. Наскоро најдов продавница за веќе употребувани 

плочи. Открив дека за три купени албумски плочи добиваш попуст па 

двете ти излегуваат бесплатно. Јас бев потполно сиромав но повеќето 

од моите пари ги трошев на вино и на класична музика. 

Уживав да ги мешам двете заедно. Ја прегледав сета 

продавница за половни плочи. Мојот вкус беше чуден. Ми се 

допаѓаше Бетовен ама ги претпочитав Брамс и Чајковски. Бородин не 

ми вршеше работа. Шопен беше добар само на моменти.  
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Моцарт ми беше добар само кога и јас се чувствував добро 

а тоа беше многу ретко. Утврдив дека Сметана е сосема јасен а 

Сибелиус дека е стравотен. Иви беше толку самобендисано комотен. 

Голдмарк, чувствував дека е потценет. Вагнер беше грготно чудо на 

мрачна енергија. Хајдн беше љубов слободно свртена во звук. Хендл 

создал дела кои ви ја пленуваат главата и ви ја качуваат до таван. Ерик 

Коатс беше неверојатно мил и остроумен. И ако вие го слушавте Бах 

доволно долго, не ќе посакавте да слушате никој друг. Имаше и 

десетина други. Јас бев во движење од град во град и грижата за 

грамофонот и плочите беше невозможна па така почнав да слушам 

радио, фаќајќи по станиците она кое можев. Проблемот со радиото 

беше дека таму имаше неколку стандардни дела и нив ги пуштаа 

постојано. Јас ги слушав толку често и можев да ја погодам секоја 

нота пред таа да биде отсвирена. Но, добра страна беше тоа што, 

напати, слушав нова музика која пред тоа никогаш не ја бев чул, од 

композитори за кои никогаш не сум чул или читал за нив. Бев 

изненаден од многу композитори кои чесно речено беа непознати, 

особено за мене, што можеле да создадат такви прекрасни и 

возбудливи дела. Дела какви што јас дотогаш не бев чул. Јас 

продолжив да слушам класична музика преку радио со децении. 

Слушам додека пишувам, на пример, сега ја слушам Малеровата 

Деветта симфонија. Малер отсекогаш беше еден од моите омилени. 

Можно е да ги слушате неговите дела непрестано, без да се заморите 

од него. Покрај жени, покрај разни занимања, низ ужасни времиња и 

низ добри времиња, при умирачки и низ секакви премрежиња, во 

болници и надвор од нив, во заљубеност и празнотија, низ децениите 

кои одминаа така брзо, поминав толку многу ноќи во слушање 

класична музика на радио. Речиси секоја ноќ. Би сакал да се сетам на 

името на она дело кое прво го слушнав во онаа грамофонска кабина 

ама сеќавањето ме издава. Од некоја чудна причина, сум го запомнал 

името на диригентот: Ежен Орманди. Еден од најдобрите. Сега Малер 

е во собата со мене и морници ме лазат во рацете и ме опфаќаат назад 

на вратот... Сето тоа е неверојатно раскошно, раскошно! А јас не 

умеам ни една нота да прочитам. Но, најдов дел од светот кој е сосема 

различен од останатиот дел на светот. На мојот живот му дадов срце 

кое ми помогна да дојдам довде. 
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64    Не поднесувам солзи 

1 

Стотина бадијалџии загрижени, ене кај се збрале, 

околу гуската што залегнала со ногата скршена; 

наидува еден чувар, настроен со убиствен залет, 

стрела со пиштолот и претставата е завршена. 

2 

Но не и за жената што истрча од бараката блиска 

викајќи дека чуварот нејзиното милениче го уби; 

тој само одврати “баци ми го газов, ако ти стиска, 

и жали му се на претседателот, тој сите ве љуби“. 

3 

Жената си плаче а јас солзи ич не поднесувам, 

налет нека се и таа и гуската и пиштолот и мажот: 

сликарскиот прибор во автото си го внесувам - 

одам далеку, копилјаците ми го расипаа пејсажот. 

 

65 Последните денови на вечниот самоубиец 

Убаво можам да се видам себе после сите оние самоубиствени 

денови и ноќи, како од некој стерилен старечки дом (се разбира, само 

ако станам славен и имам среќа), на количка ме бутка ментално 

заостаната болничарка која се досадува... Исправено седам во мојата 

количка, речиси слеп, додека очите ми се извртуваат кон мрачната 

страна на черепот барајќи ја утехата на смртта ... 

“Баш убав ден, зарем не, господине Буковски?“ / “О, да, да...“ 

Децата минуваат а јас дури и не постојам и убава жена минува 

со раскошни колкови, топли бутови и со сето тесно и врело 

преколнувајќи за љубов а јас дури и не постојам... “Прво сонце во 

последните три дена, господине Буковски.“ / “О, да, да...“ Исправено 

седам во мојата количка, побел сум од овој лист хартија, бескрвен, 

нема веќе мозок, нема игра, го нема веќе Буковски... “Убав ден, зарем 

не, господине Буковски?“ / “О, да да...“. 

Се мочам во пиџамата додека лиги ми течат од устата. 

Минуваат двајца ученици: 

“Еј, го виде ли окапаниот старец?“ / “ Жити бога, ми се 

зборави од него!“ 

После сите закани дека тоа ќе го сторам, некој конечно 

извршил самоубиство вместо мене. Болничарката ја запира количката, 

крши китка трендафил од блиската грмушка и ми го става в рака. Јас 

дури и не знам што е тоа. 

Тоа комотно би можел да биде и мојот стојко, за сето она 

добро кое го има направено. 
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66     Глејте ваму, вие! 

 

Распалени копилјарски будалетинки-поети, со вашите 

идиотски свитоци, вие сте така помпезни во вашето знаење, така 

уверени дека вие сте главниот фактор за нирвана, вие кашави тумори 

на човештвото, имитатори на други лицемери, вие сеуште сте во 

сенката на Мајката, вие никогаш не сте се спогодиле со Ѕверот, вие 

никогаш не сте го вкусиле полниот мирис на Пеколот, вие никогаш не 

сте го виделе Работ на самите себе, вие никогаш не сте биле сами со 

ѕидови остри како брич, вие копилјарски будалетинки со вашите 

идиотски свитоци во кои нема нешто за да се научи, нема место за да 

се отпатува, вашите животи се ваши умирачки, вашите идиотски 

свитоци се бескорисни, одвратни и не се реални ни колку тртка на 

газот на една свиња. 

Вие ќе бидете отфрлени од опкружувањето. Збогум. 

 

67 Фуснота за создавањето маса 

 

Некои луѓе се млади и ништо повеќе а некои луѓе стари и 

ништо повеќе, а некои луѓе ни млади ни стари и само тоа. И мувите 

да носат пелерини на грбот и сите згради да изгорат во златен оган, 

Небото да се залула како мевот на стиптизерка и сите атомски бомби 

да заплачат, некои луѓе би биле млади и ништо повеќе, а некои луѓе 

стари и ништо повеќе, а останатите би биле исти, останатите би биле 

исти. 

Оние неколкумина поинакви доволно брзо ги отстранува 

полицијата, или нивните мајки, нивните браќа, останатите; или самите 

они се сокриваат. 

Сѐ што останува е она кое го гледаш. Тешко е. 

 

68    Ууубавооо! 

Еден поет таа кадрава русокоса ја користи за со него да оди на 

поетски читања. Русокосата седи на крајот од публиката, и сега и 

порано, штом тој ќе ја заврши рецитацијата, русокосата тукуречи без 

здив вели: “Ууубавооо!“. 

Тоа правеше тој да изгледа привлечно и јас му бев малку 

љубоморен бидејќи никој било кога не рече така за некоја од моите 

песни а секогаш кога таа ќе речеше “Убаавоо!“ предизвикуваше 

аплауз кај публиката. Тој неа така ја поставуваше на сите негови 

читања, поет кој беше толку многу добар со дамите и имаше љубезна 

насмевка и такви опуштени уметнички раце што си поминуваше 
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опуштено насекаде кајшто го повикуваа. Јас присуствував на тие 

читања бидејќи живеев со една секси-жена која инсистираше да одам 

со неа а бидејќи нашата афера беше свежа и сеуште во повој, морав да 

правам извесни ужасни жртви. И тој читаше насекаде, во секоја мала 

бесплатна поетска сала во Лос Ангелес и околните делови. 

Така една вечер тој во публиката имаше поставено нова 

девојка, која иако беше со црвено бојосана коса, обуена во рибарски 

чизми и со каубојска шапка на која беше боднат двеипол стапки долг 

пердув, беше исто така добра како и другата: на неколку пати по некои 

песни таа нагласено и развлечено ќе го изговореше зборот 

“Ууубавооо!“ ... и аплаузот следуваше. Еден час подоцна, тој сеуште 

неуморно рецитираше и кога заврши една песна а неговата нова 

провокаторка повторно извика “ Ууубавооо!“, од позадина, од едно од 

последните седишта се чу: “ Не, не е, тоа беше куп лајна!“. Го рече тоа 

една влакнеста русокоса, станата од едно од седиштата, држејќи 

хартиена чаша полна вино Тендербирд. И тогаш аплаузот се вивна, 

ечеше и расцутуваше и клопотареше, беше совршен и мил и бесрамен, 

поетот никогаш не беше чул таков аплауз ... 

И по таа вечер, можеби една седмица подоцна, јас бев сам и 

седев спроти зглавјето на креветот, секси-жената беше надвор на 

некое читање или по друга работа а јас бев веќе кај второто пиво 

прелистувајќи еден од таблоидните весници кога наидов на кратката 

белешка дека извесниот поет нѐ напуштил и отишол во Њујорк за таму 

да си ја бара славата и среќата. 

Ууубавоо место за ууубавоото момче, си мислев, го стуткав 

весникот во топка и зачукав тројка фрлајќи го во оддалечената корпа 

за отпадоци. 

69    Искра 

Секогаш бев огорчен сите тие години, часови, минути кои им 

ги давав како претоварено магаре, тоа всушност ме повредуваше, во 

главата и во сета внатрешност, ме правеше зашеметен и по малку 

налудничав. 

Јас не можам да го разберам убивањето на моите години, 

моите другари од работа сеуште не покажуваа знаци на агонија, некои 

од нив изгледаа дури и задоволни и гледајќи ги нив такви, тоа речиси 

ме полудуваше исто како и глупавата и бесчувствителна работа. 

Покорени се работниците. Работата нив ги толчи до ништожност и ги 

откорнува и фрла на буњиште. 

Јас бев огорчен секоја минута, секоја минута беше осакатена 

и ништо не ја олеснуваше монотонијата. Бев решен на самоубиство. 

Се опивав надвор во малкуте слободни часови. Работев со децении.  
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Живеев со најлошата сорта жени, тие во мене го дотепуваа 

она кое работата не успеала да го убие. Знаев дека умирам. Нешто во 

мене ми зборуваше, напред, умри, спиј, биди како нив, прифати. 

Потоа нешто друго во мене велеше, не, зачувај ги трошките. Мене не 

ми требаше многу, само искра. Искра која ќе ја запали сета шума. 

Само искра. Мислам дека ја добив. Мило ми е што ја имам. Колку 

среќна богопроклета честичка. 

 

70 Сѐ што ќе допреш 

 

Во стариот пансион за изнајмување соби во Њу Орлеанс ти 

твоите распарани алишта ги облекуваш врз тебе и врз твојата душа на 

амал-разнесувач и потоа цел ден ја тркалаш твојата зелена количка 

покрај продавачките кои не те ни забележуваат бидејќи за поголеми 

игри тие девојки мечтаат со нивните четвртести мозоци. 

Или, во Лос Ангелес, се враќаш од твојата испорачувачка 

работа во стоковната куќа за авто делови, се качуваш со лифтот до 

собата 319 за да ја затечеш твојата жена како во шест часот попладне 

пијана седи расчепатена покрај креветот. 

Одбирајќи ги, ти никогаш не најде нешто добро, секогаш ги 

наоѓаше отфрлените остатоци, лудачите, алкохоличарките и 

зависничките од лекови. 

Можеби тие беа единствените кои си можел да ги добиеш и 

можеби ти си бил единствениот кого тие можеле да го добијат. 

Одеше во баровите и наоѓаше уште повеќе алкохоличарки, 

лудачи и зависнички од лекови. Сѐ што тие имаа да ти покажат беше 

чифт исчанчени глуждови во шпицести штикли. 

 Ти се буфташе со нив по креветите кога сакаше да го 

откриваш значењето на постоењето. 

Потоа, тука беше и оној ден на работа кога помеѓу рафтовите 

наиде продавачот Лари со својот огромен мев и ситните копчести очи, 

Лари, кој секогаш одеше тропотно бидејќи кожните ѓонови на чевлите 

му беа добро потковани, а и речиси секогаш свиркаше. Тој престана 

да свирка и додека ти работеше тој застана пред твојата продажна 

маса и почна да се лулее напред-назад, ја имаше таа навика и клатејќи 

се, те посматраше. Ти знаеше дека тој беше од оние шегаџиите и 

тогаш тој почна да се смее, тебе ти беше зборавено од долгата луда 

ноќ, беше небричен и облечен во распарана кошула. “Што е бе, 

Лари?“ го праша ти. А тој ти рече:“ Хенк, сѐ што ќе допреш станува 

лајно!“ 

Ти не можеше да се расправаш со него околу тоа, така си е. 
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71    Ѕвездата 

 

 

Бев пијан и тие ме извлекоа од автото, ми ставија лисици и ме 

присилија да легнам долу на патот во дождот. Стоеја во жолти 

мантили полицајци од три патролни возила. Водата ја топеше мојата 

облека. Погледнував на месечината низ дождовните капки 

размислувајќи, еве ме тука стар на 62 години и повторно ме 

заштитуваат од мене самиот. Порано вечерта присуствував на 

премиерата на филмот кој го прикажува животот на поет-пијаница: 

мојот. 

Тоа, значи, беше мој критички приказ на нивните напори. 

 

 

72 Условеноста 

 

Насекаде долж авениите луѓето живеат со болка; спијат во 

болка, се будат во болка; дури и зградите се во болка, мостовите, 

цвеќето е во болка и нема оттишување - болката седи, болката плута, 

болката чека, болката е. Не прашувај зошто постојат пијаници, 

зависници, самоубијци - музиката е лоша и љубовта и сценариото: 

лош е овој стан сега додека ова го пишувам или додека ова го читате 

вашиот стан сега е лош. 

 

73      Лебарка 

 

Лебарката лазеше преку плочките додека мочав и кога свртев 

глава, си го пикна газот во една пукнатина. Зедов пипс и прскав и 

прскав и прскав и најпосле лебарката излезе и многу тажно ме 

погледна. Потоа падна во кадата а јас ја гледав како умира, со големо 

уживање, бидејќи јас си ја платив киријата а таа не. Ја собрав со малку 

тоалет-хартија и ја повлеков водата во клозетот. Тоа е сѐ, освен што 

помеѓу Холивуд и Западниот брег постојано се занимаваме со тоа, 

велат дека тој сој ќе ја освои земјата ама ние ќе ги натераме да 

почекаат уште некој месец. 
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74       Не е сѐ така лошо 

 

Си седам така овде, пиејќи чаша вино кога телефонот заѕвони, 

го оставам пијалакот за да одговорам во другата соба. Кога се враќам 

по неколку минути, седнувам, ја кревам чашата за да пивнам и 

чувствувам дека нешто ми мрда во устата, Исусе Христе! Го 

исплукувам тоа во пепелникот: тоа е мува која преташе панично. Со 

чашата в рака, поаѓам да го истурам виното во бањата и тогаш чашата 

ми се лизнува од рака и стропоти во мијалникот. Си ја исплакнувам 

устата и чашата, потоа се враќам за да си наточам нов пијалак. Мувата 

сеуште прета во пепелникот, еве сме во еден и пол по полноќ ние 

двајцата, винска мува и вонопиец. И сега наидува друга мува, пикира 

и зуи над мене, несомнено сакајќи да се придружи на нашата журка. 

Арно ама, тоа би можело да е полошо: би можел да пијам со нешта 

кои не умеат да летаат ниту со нивните тела ниту на некој друг начин. 

И нив вие не можете да ги исплукате. 

75 Да се биде љубезен 

 

Од нас постојано се бара да имаме разбирање за гледиштата 

на другите независно колку тие се заостанато луди или одвратни. Од 

човека се бара да си ги согледа сите грешки на својот опустошен 

живот без љубезност, особено ако е стар. Но, староста е вкупност од 

нашето делување. Некои остареле лошо бидејќи живееле надвор од 

фокусот а одбивале тоа да го видат. Не е нивна грешка? Чија грешка 

е? Моја? Од мене се бара да го скријам моето гледиште заради страв 

од нивниот страв. 

Староста не е злосторство туку срамот од промислено 

опустошен живот среде толку многу промислено опустошени животи. 

76  Нула 

Со горчлив вкус во устата и вкочанет врат, си го барам 

масажниот вибратор, музиката на радио тажовна до болка, 

ветриштата на смртта се набиваат во моите папучи додека мислам на 

сабајлешното ужасно писмо од еден бездушен дибек кој бара да ми 

биде гостин како отплата за тоа што пред 20 години од една пијана 

журка во Пасадена ме однесе дома со неговото авто. 

И како капак на сето тоа, утрово една од мачките се посра на 

тепихот а во првата попладневна трка на која се кладев, коњот го 

кутна џокејот и избега од стартната порта. 

Во приземјето имам голема фотка од Хемингвеј пијан уште 

претпладне во Хавана, тој е на чардак, со зјапната уста, а неговиот 

голем мев се обидува да скокне надвор од неговата кошула. 

Јас се чувствувам како на таа слика а дури не сум ни пијан. 
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Можеби тое е проблемот. 

Што и да е проблемот, тој е тука, и полошо, тој не треба да 

биде за јас да бидам среќен човек, дури ни јас не би требало да бидам 

тука после сето она кое самиот на себе си го приредив и после сето 

она кое другите ми го приредија, јас би морал да коленичам пред 

боговите и да им изразам благодарност. 

Наместо тоа, јас им се потсмевам бидувајќи нестрплив со 

светот. 

Можеби проклето добро ноќно спиење ќе ме врати назад кон 

мојот здрав и љубезен дух. 

Но, во моментов, јас се обѕирам по собава и како што ми 

доликува, сѐ во неа е во неред: предметите се изместиле, се натрупале, 

се измешале, се загубиле, се исподраскале и јас не можам да ги 

подредам исправно а и не сакам. 

Можеби живеењето во овие безначајни денови ќе нѐ направи 

спремни за оние опасните денови. 

 

 

 

 

77   Граматика на животот 

 

Минатото е незавршено и сеуште трае, 

сегашноста гуши со постојана тензија, 

иднината со зла намера кон тебе зјае - 

ако си бесмртен – не ти даваат пензија. 

Но, немој сето тоа да те згрози - 

квачи си ги јајцата и кркај рози! 
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Четврти дел: препеви на  песни од Силвија Плат 

 

I. сонети (16) 

1  Мајски цвет 

1 

Јарки ко крв, глогинките одолејаа на црнозимските сили,  

на јуришите на снежните вејавици од стежнатите неба, 

и докажаа дека храбрите гранки да умрат не ќе треба 

бидејќи коренот се прицврстил со непоколебливи жили.    

2 

Сега, како зелениот сок се јази низ боцкавото дрво, 

секој жив плот со такви бели цветови ни паѓа в очи 

и, како и изданокот од Јосифовиот род, ни сведочи, 

дека најдобрата убавина во смелоста е родена прво. 

3 

Па така, кога Островот ги протера накај Новиот свет, 

од домашните огништа да заораат кон непознат крај 

преку Атлантикот темен, несигурен, брановит и клет, 

сеќавајќи се на победата на глогинките со крвав сјај, 

тие си посакаа бродот да им биде цврст морски атлет, 

затоа го нарекоа според грмушката што цути во мај.  

 

2   Инсталација во летна школа за сликање 

1 

Почни во чиста светлина да ја брцаш твојата четка. 

Потоа во стил на модриот Дуфи, сино небо нека висне; 

под него, перјасто фугирано, јато галеби нека летка 

над навалени едрилици кои пенлив бран ќе ги плисне. 

2 

Надмини го Сера, точкосај шкуна со сончевото злато, 

на боковите стави една тресеница од мозаичен бран 

во тиркизен трепет. Тури и рибни перки со пицикато, 

чии ѕрнѕури ко да се откинати од пештерскиот стан 

3 

вкопан во дамкава смола каде сирена спокојно лежи 

а во мократа коса куп портокалови школки ѝ се вплел; 

потруди се сите твои бои да изгледаат толку свежи 

како од генијалната палета на Матис да си земале дел: 

4 

и денов, така извонредно смислен, закачи го на таван, 

како да е ретка инсталација на Колдер во твојата глава.  
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3  Женски автор 

1 

По цел ден таа игра шах со коските на светот: 

и дур надвор сплискува дожд како од црево, 

таа навитлирана залегнува на перниче ветво 

и повремено грицка од бонбоната на гревот. 

2 

Фина, розе-цицлеста и женствена, таа се фрцка 

во чоколадни фантазии низ соби со розе-тапети 

каде креденецот шепоти клетви додека крцка 

а ружата во саксија со бесмртните пупки цвети. 

3 

Црвени џиџалиња на нејните прсти бледо сјаат 

и крв разнесуваат низ ракописите бројни; 

за мирисот, сладникав и гаден, размислува таа, 

што во нечиј гроб го реат гардении гнојни. 

4 

Загубена во префинети метафори што ја мачат 

таа  врти грб на децата кои на улицата плачат. 

 

4  Панахида за Шегаџијата 

1 

Честопати среде бакнеж со јазик-бургија 

наидуваат безбожни стимули да се кашла; 

напати, од амвонот на храмска литургија 

ѓаволот суфлирал па таа кон смеа зашла. 

2 

Зад привидната церемонија за вашата тага 

ѕирка бурлескен инстикт на сласна чварка; 

вие не ја менувате девизата што ви е драга 

ама Животот е измама и заштитена марка. 

3 

Од комичната случајност на раѓањето твое 

до финалната гротеска дека не си веќе жив, 

произлегува дека Тој за богохулие е скроен 

па шири весела зараза со секој негов здив. 

4 

Така мора да глумиме луѓе со стегнати врвци 

и да го толерираме хуморот на нашите црвци.  
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5   Априлска серенада 

1 

Му богослужиме на светов со акварели кои течат 

во стаклена пагода на велови од зеленило крената 

каде дијаманти блажени химни во крвта ни ѕвечат 

и сокот спирално чекори во минарето на вената. 

2 

Побожни врапчиња џивкаат жаргонски мадригали 

за во белите мугри и мечтателите да фанат место 

дур`лалиња се клањаат како колегиум кардинали 

пред совршената сончевина на папскиот престол. 

3 

Кокиче ме покрсти, во таа ѕвездена пена ме пикна 

каде на розеизрезбаните ноџиња гулабот се крева 

и, дур`како соломонски метафори нарциси никнат, 

мојата љубов и јас заминуваме овенчани со трева. 

4 

Пак се заќорив, ме подлажа мојот мечтателен ум, 

дека некако сум помлада одошто навистина сум. 

 

6   Сонет за Сатаната 

1 

Месечинест ум, во темната комора на твоето око, 

да го фалсификува затемнувањето, салто прави; 

врз земјата на логиката ангели темнеат од скокот   

под блендата на нивниот хендикеп што ги дави. 

2 

На спиралеста комета заповедај, со мастилен млаз 

белиот свет да го смрси и под поплава нека стенка, 

топлиот пладневен ред преоблечи го со ноќен мраз, 

божјите филмови озрачи ги за да бидат саде сенка. 

3 

Извиши змија, да биде кула за контрастно опаѓање, 

на Битието да ги напаѓа леќите за широчини светли,  

твојата огнена слика да се печати уште при раѓање, 

со обележја кои не ќе ги избришат ни првите петли. 

4 

Создателу на горд планетен негатив, да не се срдам, 

затемни го сонцето та ни еден саат веќе да не мрда. 
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7  Сонет за Времето 

1 

Денес ние мрдаме во саати накитени со жад  

кои нашите години ги бележат со тик-такот; 

иако во челично авто ни доаѓа смртниот пад, 

ги фалиме дните во неон кои го бркаа мракот. 

2 

Но надвор од ѓаволскиот челик на оваа зграда 

среде пластифицирано застаклениот град,  

можам да го чујам осамениот ветер како блада, 

цимоли во олукот и в уво ми внесува јад. 

3 

Тој плаче за девојка оставена маслинки да бере, 

тажи по бокалот за кралски здравици кренат, 

рони солзи дури и за легендарно змејско ѕвере - 

за сѐ живо тага собрал, од просјак до мецена. 

4 

Времето е машина и на железни шипки езди 

додека занавек млеко молзе од сите ѕвезди. 

 

8  Сонет за Ева 

1 

Да речеме дека череп си скршила и тоа не било грев, 

дека исто е како на саат да си му парчосала рамења: 

коската се дроби во челичните дланки на твојот ќеф 

и ти го набљудуваш ломот од метал и ретки камења. 

2 

Тоа била жена: вградени се нејните љубови и итрини 

во ломни запци и тркала на мутава геометриска лажа, 

бесмислени механички каприци изложени во витрини, 

и испразни спирали на жаргон кој сеуште не е кажан. 

3 

Нема маж ниту полубог кој до толку да е спремен 

да ги спои парченцата рѓосаните мечти за по дома,  

колцата оштрбени лимени клишиња за убаво време,  

крпени идеали и политичари во соодветна арома.  

4 

Будалестата птица потскокнува и пијано се навала, 

во лудачките тринаесетки црцорење ќе предавала. 
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9   Пепелашка 

1 

На момата со чевли црвени принцот ѝ се поклонува, 

со зелените очи и таа му возвраќа со својот восхит, 

нејзината коса е сребрен пожар кој мило одѕвонува 

додека рондото подзабавува за да се смени молски; 

2 

сега устремените виолини почнуваат нови акорди, 

во холот на стаклената палата тие се мост свивлив, 

таму, како лизгачи на мраз, гостите танцуваат горди, 

се сладат со својот занес кој како вино им е пивлив. 

3 

На лилјаковиот ѕид на розови свеќи лулеат пламни, 

во милион блесоци ги умножува високиот џамлак; 

и дури двојките заитани ги следат ритмите дамни 

запре партнерката на принцот, ко да ја удри дамла: 

4 

го слушна таа, покрај музика и неговиот мил глас, 

предупредувачкото отчукување на полноќниот час. 

 

10   Мртвакот 

1 

Во елипсните котелци на сончевото темпо кружи, 

залегнат во шубара од глина ко во одежда света, 

мртвакот не го боли дал`љубов ил`војна ќе пружи, 

заспал во комотна матка на искривената планета. 

2 

Нема да се најдат духовни Цезари кај тие мртви, 

за гордо патриотско царство ним баш им дреме; 

кога креветот на светот ќе го наполнат со жртви, 

едино им е важно да се заборави нивното време. 

3 

Обвиткани со пријатна глина и во длабока лулка, 

тие лакташки коски не ќе се разбудат без гревот   

кога во зората на судниот ден труба ќе ги викне: 

ќе лежат тие во џиновскиот сон на скапана булка, 

Бог е строг и за нив ангелите ќе го запрат певот, 

во конечениот распад од нив ништо не ќе никне. 
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11 Волшебниковите понуди  изгледаат како збогување 

 

1 

Ми здосади во овој гранд хотел со огледала и мокет, 

на тој тепих, ми се чини, извесно време ќе ме нема: 

тука придавките со двозначни именки играат крокет 

во реториката на китни рококо-дами без епифонема. 

2 

Кралското дрдорење на предлозите фрли го во кош  

и секој глагол што Белиот Зајак аукциски го продал, 

прати го на мојата муза Алиса ранецот полн раскош -  

печуркести огризоци со костуми по грифонска мода. 

3 

Мојата вродена дарба да вадам кец од ракав се аби, 

шеширот на лудиот шапкар не раѓа нова метафора, 

бесмисленкото не сака да ја преведе неговата песна: 

време е да исчезнам како мачка со оклештени заби 

и да се осамам на остров веродостоен како нафора, 

каде зелките се зелки а кралот: крал со рака лесна.    

 

12   Премреже 

1 

Нив несреќата ги привлекува како магнет, 

секој од нив се мае и зјапа ко невино јагне, 

како да му изгорел неговиот дом скромен, 

или како скандал да очекува секој момент 

2 

на видело да скокне од зачадениот орман: 

ловот на скапано месо е со висока норма,  

без умрени и ранети, без крвави безредија, 

за мршојадците е скржава секоја трагедија. 

3 

Како секоја домаќинка од тоа сневеселена, 

мајката Медеја рашетува во туника зелена, 

на штетите во нејзините соби прави попис - 

гламносани чевли и намештај што се стопи: 

4 

измамена од пожарот и без мрсничка полза, 

толпата ја цицна нејзината последна солза. 
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13   Разговор сред урнатините 

1 

Преку портикот на мојата префинета куќа ти влезе, 

со диви фурии ги исплаши лаутите и паунот модар, 

на овошните венци им го скрши прекрасното резе, 

мрежата на пристојноста се стори за виорот згода. 

2 

Сега, над силниот устрој на ѕидовите, кој е урнат, 

од пустошната светлина на твоето буроносно око 

чавки гракаат и како страшни вештерки ќе јурнат 

да го колваат она кое беше замок на мојот спокој. 

3 

Рамка од испокршени столбови над карпата ѕирка,  

јас во грчка туника душевен јазол си врзав самата, 

и додека ти триумфално стоиш како машка кирка 

црнилата нѐ навасаа и кон трагедија сврте драмата: 

4 

од банкротот на нашиот имот вошка сокови црпи, 

има ли мантра што може овој пустош да го скрпи?  

 

14   Судбина на прогонетите 

1 

Еве, од черепните куполи на нашиот џиновски сон, 

дојдовме дома, во велеград од катакомби стиснат 

што го изградил мајстор кој кон шегата бил склон - 

на бродските рампи на нашето мислење го виснал.  

2 

Зелени се алеите каде уживавме да сме опремени 

за демонските опасности да имаат адски пристан; 

и серафимската песна и виолините се занемени; 

на странците саатот им ја отчукува смртната листа. 

3 

Патуваме назадечки за да го преправиме во раѓање 

денот кога во икарски устрем паднавме распарани; 

Но, сѐ што наоколу наоѓаме се олтари во распаѓање 

и пцости и клетви со црнила врз сонцето нашарани. 

4 

Сеуште сал на тврдоглави обиди раката ни е научена, 

го кршиме оревот во кој гатанката за нас е заклучена. 
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15  Судењето на Човекот 

1 

Обичниот млекар ти ја донесе таа зора на судбината, 

токму до врата ти ја испорача накуцнувајќи во одот, 

спакувана беше, херметички беа затнати шишињата, 

дур сонцето декрет на судниот ден впиша на подот. 

2 

Ти кафето си го испи како тоа да е првобитниот грев, 

весникот го отчукал насловниот час што не ќе те затре, 

но од рикот на млазниот авион, како да е Божјиот рев, 

ти стана за да го пуштиш љубезниот полицаец внатре. 

3 

На шилецот од ангелски поглед те наденаа без бол,  

ти беше осуден законскиот срок да си го платиш  

и во неонски пекол да гориш до смрт, ама смерен. 

Сега, кроток, седиш немо во прадедовскиот стол, 

свечено и строго надгледуван - да не ја повратиш 

иднината на електродата вдената во твојот череп. 

 

16    Терминал 

1 

Јавајќи кон дома, од својата лековерна глава носен, 

на апетитот да се буди сонувачот му зауздува заби, 

запаничено поминува тој низ катакомбниот посев 

што преку ноќ израснал како чума од отровни габи: 

2 

мензите каде тој лумпувајќи си тера ќеф и раат, 

стануваат гостилница на црви, ненаситни сечила, 

кои во скелетната белина на утробата го ткаат  

гнилежниот кавијар од позлата на брокат-свила. 

3 

Во тоа гробно гурманство се сервираат ремек-дела, 

а ѓаволовиот слуга ја нуди најслатката месна згода: 

на сонувачот баш неговата невеста, во смртен занес, 

изложена за гозба, на дискос под пламен на кандела,  

помагдоносана со елегии, таа лежи на смртен одар, 

чекајќи го неговото сожалување за светица да стане. 
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II. други песни (16) 

 

17     Сентименталност 

 

1 

На душек од кал, под знак на волшебничка срината, 

во редовен заграб на крвта, девицата зборува во сон, 

со потсмев го руга Џек, тој миленик на Месечината, 

оти кукавички јајцето свое во туѓа дупка го клава он: 

2 

таму, во темноцрвена бочва истрајно му го квачат, 

тој кралува без гајле откако папокот му е сраснат,     

а со оток-вени, кожа со стрии и шилци што ја мачат  

девојката е спремна да ја плати цената на страста. 

 

18   Другите двајца 

1 

Секое лето се вселуваме во вила преполна со одзив, 

ладна како бисерната внатрешност на морски полжав. 

Нѐ будат ѕвона и скокачките копитца на црните кози. 

Околу нашиот кревет баронски мебели, чудесија чиста,  

кои на морскиот отсјај нијансните бои му ги должат. 

Во воздухот нема ниту еден лист збрчкано што листа. 

Мечтаевме да сме совршени и за тоа најдовме пристан. 

2 

Спроти голите ѕидови, варосани, со мирис пресен, 

мебелите се закотвиле со темни ногарки на грифон. 

Тука сал двајца сме, а како повеќе да сме од десет - 

чекорите се множат во собите со светлосни пруги, 

гласовите како од бунар да идат, низ исушен сифон: 

на ореовата банкетна маса, како од раце со шуги, 

се отсликуваат заплеткани гестови на двајца други. 

3 

Тешки како мермерни статуи, фигурите не се наши, 

на полираното дрво од кабинет без врата и џамлак 

изведуваат глувонема претстава што може да плаши: 

за да си ја доближи кон себе, тој кон неа посегнува  

но таа бега од тој допир, како да ќе ја удри дамла. 

Гледајќи го тоа, тој кршка, на брашното си легнува. 

Ко во некоја стара трагедија, горчината ги стегнува. 
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4 

Тие се осветлени од безмилосноста месечево-бледа, 

за нивното олеснување и слобода не е стокмена сага. 

Нашите примери на нежност оставаат наопачна следа, 

втурнати во нивното чистилиште темницата ја кинат 

а ниту бран затреперува ниту од искрење има трага. 

Ги оставаме, ноќта во нивната пустина да ја минат, 

но бессони и завидливи, тие пак со нас тераат инат: 

5 

ние им ги сонуваме гласовите ранети во расправија, 

ние може да се гушнеме но ти двајца никогаш нема, 

наспроти нас, тие се во ќорсокакот на жолчна давија, 

толку тешка што ние личиме на факел кој не се гаси - 

ние сме духовите а тие крв и месо, таква е таа шема: 

врз урнатините на љубовта орел на мечтата се гласи 

ко ние да сме рајот што од нивниот очај ќе ги спаси. 

 

19  Приказна за крадците на рододендерон 

1 

Една расцветена роза добив дома на дар 

и таа ми побуди мечта и ми врачи позив, 

дојдов во јавниот парк чекорејќи со жар, 

низ градина со виснати кревети од рози. 

2 

Камена лавовска глава на ѕид беше заседната, 

во камен базен капеа нејзините зелени лиги; 

јас скинав една портокалова пупка наведната 

и ја ставив во широк џеб што ми е за книги. 

3 

Во вазата дома таа се отвори во портокал-боја, 

се откри ко бушава коса на машкуданка-жена; 

другпат украдов црвена, ме убеди совеста моја, 

помалку нив ги крадат одошто сами ќе свенат. 

4 

Мисковината нос ми гали, очи ми заруменува, 

листенцата ми глочкаат прсти дур сум на маса: 

убедена бев дека поезијата јас ќе ја менувам, 

од воздух слеп и од помрачување ќе ја спасам. 
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5 

А денес, жолта пупка в рака сакав да сместам, 

но запрев изненадна од бучна кршачка врева. 

Никој не се појави откај ловоровиот честар 

но кај рододендрон-грмушките шум се крева: 

6 

на послан весник се трупа куп, планина една,  

црешова и розова боја од рододендрон мал, 

три девојки, втренчено, цели гранки веднат, 

одбираат и кршат полека, на тевна и без жал. 

7 

И не прекинаа иако кон нив погледнав грубо. 

Но чекајте час, пред обвинение да спремите: 

дали совеста постои за збунетите од љубов 

или за кокошкарските кражби на големите? 

 

 

 

20   Преминување на Каналот 

 

1 

Сред бура, на палубата, сирени на ветерот мјаукаат 

но за удари, навалања и затрес нашиот брод е туп; 

галопирачки, темни како гнев, брановите се сукаат 

да го скршат јуришниот продор на бродскиот труп. 

Цврсто фатени за ограда, мижуркаме смело напред, 

се прашаме ќе дојде ли часот таа сила зла да запре; 

2 

но потоа, чесно признаваме и секој од нас занемува: 

од јуриш во јуриш, својот бес морето го зголемува. 

Долу, лулани во пустошна мачнина патниците лежат, 

ги полнат легените како хор од блујава какафонија; 

некои, со црни претчувства и надежи за ава свежа, 

чекорат меѓу багажот маскирајќи ја нивната агонија. 
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3 

Далеку од таа пресна смрдеа нам телата ни ѕемнат 

а сепак се восхитуваме што природата има грижа: 

со мразни удари на ветерот кои јуришно се нижат, 

таа проверува дали бродската опрема ни е спремна, 

без ангелска заштита за нас во тој ракетирачки тек, 

таа подбивливо испитува дали храбро сме на штрек. 

4 

По сонце ќе сме пловеле, песната морнарска вели, 

во вода блескава со паунски бои, под галеби бели; 

шипки, за нашиот замин времето обратно се смени, 

уште одрано небото скисна и стана облачна урда, 

нашето поаѓање го поздравија само мрачните стени, 

злокобниот ден едвај мижурка со светлосна фурда. 

5 

Сега, со нашиот ѓоа-хероизам зарот си прави ќеф 

оти нема човек што би го контролирал овој смут; 

и понизноста и гордоста фалираа, нема веќе блеф, 

пред бесот залуден е било каков одбранбен труд 

па дури ни господата немаат приватност и спокој: 

и нивната болест шетка изложена на јавното око. 

6 

Нема време за наша лична среќа, за горделив акт,  

обврска и крв нѐ тера да исполнуваме нем пакт; 

без разлика на сталеж, сите мора да се дружиме, 

можеби загриженоста многу не ќе помогне тука 

ама нашата помош засега мораме да ја пружиме - 

му ја држиме главата на човекот кој блуе и плука. 

7 

На крај, белјата мина, ене зелен брег и куќни стреи, 

спасот стигна и на своето име секој му се враќа; 

пристаништето ќе ги помни нашите кратки епопеи 

како храбри дела во кои се помагавме како браќа: 

го мкнеме нашиот багаж дури ѕвонат тракатанци - 

по излезната рампа сега чекориме покрај странци. 
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21   Циркус во Трите Прстени  

1 

Во циркускиот шатор на ураганскиот вител 

создаден од господот во пијаничишна треска, 

моето ексцентрично срце пак не си е со сите, 

експлодира и шампањски дожд по небо црта, 

парчиња негови ко ветроказни петли се вртат 

додека публиката од сите ангели ракоплеска. 

2 

Бестрашна сум како смрт и грациозна дама, 

навлегувам во кафезот што е лавовска јама: 

розата на ризикот блескоти во мојата коса, 

пукам со камшик кој навестува болна згода, 

за заштита на ранливоста и стол си носам - 

дур апежот на љубовта почнува да ме глода. 

3 

Подбивлив како Мефистофел, во смеа капен, 

со маски магични по лице што му се шеткаат, 

мојот ѓавол на прокобата се ниша на трапез 

а крилести зајаци околу колената му леткаат, 

додека ѓаволски лесно, без потреба за почин, 

го снемува во чадот што ги исушува мојте очи. 

 

 

22     Две сестри на Персефона 

 

1 

Две девојки има во тој чуден свет, 

едната в куќа, другата надвор седи. 

Цел ден светлост и сенка, во дует, 

меѓу двете, едната другата ја следи. 

2  

Во нејната темна, тапацирана соба, 

првата се бори со сметачка скука, 

машина кажува дал збирот е добар, 

дур саатот јалово времето го чука. 
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Дур штрака по типките без почин, 

далдисана во тоа бесплодно дело, 

како стаор лукаво замижува очи, 

бледо ко корен ѝ е мршавото тело. 

4 

Мирна, на кревет од булки крај патот, 

поцрнета како земја другата лежи, 

секој тик-так нејзе ѝ вреди како злато, 

воздухот се храни со полени свежи. 

5   

Нејзините алови пупки весело се будат, 

ги крева силата на хранливиот млеч, 

како крвави китки бесрамно се нудат 

да ги бодне блескавиот сончев меч.  

6 

На трева таа лежи во породилен занес, 

брзо расте и светлина незаситно голта, 

таа успева на сонцето невеста да стане 

и да му роди крал на тој зелен олтар. 

7 

А онаа првата, пребледена ко од пресол, 

изопачена лимун-девица со сурат свенат, 

оди на гробишта, во некое скапано месо, 

црвот да ѝ биде маж иако таа не е жена. 

 

 

23   Монолог на една солипсистка 

1 

Што, дали јас сум надуен позер? 

Не, само леко си чекорам тука, 

додека мрзливо под моите нозе 

полноќната улица сама се сука; 

а откако очите ќе си ги склопам, 

измислените куќи вчас се топат; 

Евааа, зарем ќе ми пишат грев 

што месечевиот кромид ќопав 

на небо виси зарад мојот ќеф? 
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2 

Стиснатиот куп куќи јас го аминувам, 

а дрвјата неизбежно бргу се смалуваат 

оти јас покрај нив бегло поминувам; 

луѓе-кукли клатејќи се суштествуваат 

на оглавот на мојот поглед, без свест 

дека  смеата, љубовта и нивната чест, 

дека било кое нивно замисливо фајде, 

зависат неизбежно од мој ќеф или бес 

и вчас сето тоа може во смрт да зајде. 

3 

Кога сум расположена, со добра волја, 

јас на тревата ѝ подарувам зеленило, 

со булки ги украсувам житните полја 

а небото со синило кое вас ве пленило; 

па дури и сонцето, секој негов атом, 

јас го курдисав да блеска како злато; 

а ако зимско расположение е во мене, 

имам апсолутна моќ: од мразно блато 

да не може нит`еден цвет да се крене. 

4 

Јас знам дека ти жив ми се појавуваш, 

порекнувајќи дека ми излезе од главата, 

тврдејќи дека од ништо не стравуваш, 

дека со љубов докажа дека не си аватар, 

дека е доволно јака за со крвта и потта 

да ми ја докажеш стварноста на плотта, 

иако е сосема јасно, залудна е таа лавина, 

оти, драги мој, те дарував да те скротам - 

од мене е духот твој и сета твоја убавина. 
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24     Стара мома 

 

1 

Мома пробирлива, со куп каприци, 

па заради тоа бааѓи време заодена, 

во април со најнов просец шета 

и одеднаш нетрпливо е погодена 

од разузданиот џагор на птици 

а и на ѓубре од лисја стана мета. 

2 

Таквиот дар-мар ништо не го пере, 

а просецот се размавтал како пијан, 

низ густата дивина од цвеќиња и папрат 

се шантри како последен грубијан. 

Лута на пролетта, на цветниот неред, 

таа цени дека неволјите нема да запрат! 

3 

Колку алчно таа зимата ја пожелува! - 

строгоста на нејзината црно-бела шема, 

мраз и камен а ни навестување за булка, 

секое чувство во граници, без дилема, 

а ладна дисциплина в срце се вселува, 

едноставна и прецизна како снегулка! 

4 

А овде - сѐ околу тргнало да распупува, 

нејзините пет кралски досетки ги фрли 

во неподнослива простачка шарада, 

тоа предавство не се трпи, само брлив 

во лудиот дуќан на пролетта купува - 

таа се повлекува, не сака да страда.  

5 

А околу домот свој ќе дигне барбакана, 

барикада од шилци и проверлив пасаж, 

против ова време бунтовното и грубо, 

така што да не се надева ниту еден маж  

дека ќе ја пробие со клетва или закана 

а исто така да не пробува ни со љубов.  
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25       Два погледи на салата со лешови 

1 

Оној ден кога таа салата за сецирање ја посети, 

таму беа трупови црни, како мисирки загорени, 

веќе наполу обезжилени и оцетна реа таа осети, 

во реа на смртта сите мириси беа претворени, 

но се загнаа да работат момците во бели фути, 

а таа едвај нешто распозна во тоа тути-фрути, 

крш од череп и кожа го држеше парче тетива, 

беше тоа главата на неговиот опожарен труп, 

и дур таа се загледа во фетус во стаклен ќуп, 

еден студент ги нападна сите нејзини сетива - 

изваденото срце ѝ го пружи ко да е ефектива. 

2 

Во Бројгеловата панорама на касапница и чад, 

за армијата од мртви тела само двајца се слепи: 

заринкан во море на сатенскиот скут, тој е млад, 

пее и напалено на нејзиното голо рамо се лепи, 

а таа божем ноти му чита, обајцата без да видат 

дека над нив мртовечката глава увежбува етида 

дур сенките идни на умирачките нивни ги ѕида. 

И дур погледот врз триумфот на смртта ни лута 

гледајќи дека ни мајката со бебе не ја поштедиле, 

тие фламански љубовници распупуват и цутат  

во ќошот кајшто вљубените смртта ја победиле. 
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26    Предупредувања 

 

1 

Никогаш не се обидувај да чукнеш во дрво гнило 

или да одиграш друга партија кога си победил веќе; 

не трчај да знаеш повеќе одошто потребно ти било. 

2 

Златните јаболка изгледаат добри, одличен прилог, 

иако зла вештерка  една затрула а и понекое цвеќе. 

Никогаш не кови го брачниот кревет од дрво гнило. 

3 

Месечината личи како ангелска храна на сите неба, 

одовде ти не можеш да ги видиш сончевите дамки; 

никогаш не трчај да знаеш повеќе одошто ти треба. 

4 

Кобрата качулка носи и нејзиното лице баш е мило, 

се прави како џентлмен а гаќите ѝ полни со сламки. 

Никогаш од дрво гнило не создавај рачка за шило. 

5 

Дека ангелите се претпазливи, впечатокот е лажен, 

биди сигурен, некоја мајмунска работа се случува: 

повеќе одошто ти треба не настојувај да ти се каже. 

6  

Кога среќните ѕвезди се затрчале за местото прво  

а ти за напади таинствени и смртоносни научуваш, 

никогаш не прави столбови и греди од гнило дрво, 

и не давај повеќе од нужното некој да те подучува. 
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27   Поарно воскресение 

1 

Затапена, без зборови, без солзи или јадеж, 

со скаменетото срце во мене се мачам, 

премногу се вкочанило за страв или надеж - 

како и да свртиш, јас осамена квачам. 

2 

Го кревам погледот но од тага не ми е чист, 

вечните ридови јас не можам да ги видам; 

животов ми е скинат како на паднатиот лист - 

о, Боже, оживеј ме за пак човек да бидам. 

28   Природна историја 

1 

На синокрвниот и благороден Монарх Памет, 

во груба земја му се веело царското знаме; 

иако во хермелин спал и печено незаситно јал, 

со љубов кон Чистата Филозофија тој се вдал: 

додека рајата глад ја морел во мевови празни, 

тој дискутирал со ѕвездите и со ангели разни 

2 

се додека, згадени од тоа малобоговско дело, 

оние земјородени не востанаа како едно тело 

и на џелатското колце распнат царот се најде: 

а соседот, крал Јајцоглав, виде за себе фајде, 

царската круна ја грабна како уличен апаш, 

за син му, принц Буф, од печеното да лапа.  

29  Зарежана 

1 

Моите мисли се збркани и бледи, 

солзите ми се раѓаат во оцетна жлезда, 

или трепкавото горчило ме следи 

изригнато од една жолтокисела ѕвезда. 

2 

Ноќеска зајадливиот ветар, љубен мој, 

порано или подоцна почнува да пљампа, 

а јас си облекувам лице збрчкан-крој 

што од месечината го добив во трампа. 

3 

И тогаш, како грутче рана летна слива 

слабичко, зелено, кисело и јадно, 

на неговата свената рачка ќе се свива 

моето срце недозреано а гладно.  
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30    Средба на семејството 

1 

Слушам, надвор врата од кола треснува 

а фурдата од гласови се поблиску сипи; 

само чат-пат некој збор јасно блеснува 

дур нечиј ȏд на високи штикли чкрипи; 

со ноктите на своите бакарни канџи 

ѕвончето пладневната вруќина ја цепи; 

секундна  пауза во која потта се лепи, 

а пулсот бие како пред скок со банџи, 

наспроти тишината издробена ситно. 

Сега однатре вратата се отвора итно. 

Средбата на луѓето извици и смеа нуди, 

поздравувањето нивно е гласовен судир: 

2 

како и секогаш, зазбивтана од дебелина 

тетка Бети на образите им залепува цмок; 

пискаво задоволна и румена од врелина, 

братучедата Џејн како да ќе прави блок, 

замаглила очи и наоколу брзо се штутка, 

размавтала раце ко нервозна пеперутка 

она е нашата непобедлива стара мома, 

умна, сезнајна и секаде како да е дома; 

врз сите нив ренда гласот на чичко Пол, 

рапав како деланка и дебел како од дол; 

а внучето со лигавење и цимолење проба 

да привлече внимание во приемната соба. 

3 

Јас како да сум птицата-нуркач на скала,  

горе од скалите гледам во тој ан-блок, 

ме привлекува таа алчна роднинска ала, 

го фрлам мојот идентитет без да жалам 

и во тој водовртеж нурнувам со скок. 
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31   Двајца вљубени и Плажоталкач на Вистинското Море 

 

1 

Откако го заклучи својот приказен летен дом, 

ладно и конечно, фантазијата одлета ко птица; 

слаткиот одмор истече во клепсидрениот лом, 

погледите кон синилото се заковани со штица. 

2 

Мислите најдени во лавиринт на самовилска коса 

распослана врз зелениот слап на плимската глава 

сега ги свиткуваат крилјата и како лилјачна глоса 

збираат пајажина во сувоста на черепниот таван. 

3 

Не сме тоа што можеме да бидеме и тоа е скука;    

го протеруваме секое приближување до митови 

зад интервалноста на оваа сегашност и ова тука: 

заедно со белиот океан си заминаа и сите китови. 

4  

Под шаторот од крикови на подбивливи галеби, 

врз руини на школки калеидоскопски совршени, 

плажоталкачот буричка во тие плимски загреби 

со надеж да ги најде на Венера рацете скршени. 

5 

Потонати палуби на коските морето не менува 

дур се кикотат во циклусите на осека и плима; 

иако умот како острига со бисери забременува, 

само зрнце песок е сето она кое човек го има. 

6 

По распоред водата надоаѓа но и се повлекува, 

совесното сонце заоѓа но утре пак ново иде; 

џуџиња на месечината да живеат не се очекува, 

така е тоа бидејќи поинаку не може да биде. 
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32   Сон со копачи на школки 

1 

Блескајќи со ливчињата по работ, сонот пупи со радост, 

ведриот акорд ангели го одвејуваат; таа се беше вратила, 

презрена, избербатена после тие досадни аџиски патила, 

во градот покрај морето, во домот на нејзината младост. 

Босонога, во шок од ова враќање, нејзе ѝ е тешко, 

застаната покрај соседовата куќа како да проси, 

со усни стаклесто светнати од херпесниот осип, 

таа заслепува клапната во тоа претпладне жешко. 

2 

Нема промени: од стопениот асвалт ја заплиснува реа 

на тераса од градината која изгледа како да ќе се урне,  

накривена кон морето со желба во синилото да нурне; 

со сонцевжареното добредојде сцената ја пречека неа. 

Високо на небо, галеби немо вежбаат вртачка проба 

над плимската рамнина каде в калта е вкопана стена 

на која три деца молкум во фантазијата ќе се кренат 

со сјајни крилја од приказните игри на нивната доба. 

3   

Приливот ги пењави глуждовите на децата што чучат 

а под нив едреник плови товарен со лушпи од школка, 

но одма тоне тој панаѓурски брод, оставен без болка, 

штом оддома заѕвонија за екипажот да дојде да руча. 

Таа, во облека излитена од патувања во многу места, 

од таа невиност стресена, зацапува кон морската вода, 

а оттаму, копачи на школки, како едвај да чекале згода, 

се издигаат вон од црната тиња врз нејзиниот престап. 

4 

Сурови ко гаргојли од чучење во алги сплеткани грубо, 

од заседа тие идат со убиствен устрем и колци и вили, 

да ја словат и казнат за неуважување на морските сили  

таа своеглава девојка при нејниот прв потег на љубов.   
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Петти дел: препеви на песни од Владимир Висоцки 

1 Рајски јаболки 

1 

Кога-тогаш и јас ќе умрам, исклучок за мене ќе нема, 

но да не е обично, барем нож во грбот нека ме краси: 

маченикот го бдеат, го опеваат и за него рај се спрема, 

грижата не е ко за жив но има надеж таму да се спаси. 

2 

Ќе удрам со лице в калта но ќе се свртам на профил, 

ќе ги збодне душава коњите во галоп за дрско дело - 

во рајската градина да наберам јаболки розов стил, 

иако имало чувари строги, ти пукале право в чело. 

3 

И доездивме таму, градината ја нема или е скриена: 

едно рамно ништо, беспредел, пустелија соголена. 

Сред ништото, се виши порта решеткасто излиена 

пред неа огромен ред, пет илјади клечат на колена. 

4 

И заржа коњот-средец зашто го запрев над мочка, 

го поместив, грива му украсив со прцелна плетка, 

а однатре, старец на резето му бараше слаба точка, 

не успеа да отвори и продолжи таму да се шетка. 

5 

Ни лелек ни рев доаѓа откај маченическата страна, 

сал со личните карти здрвените колена си ги тријат. 

Ајде, момци, овде со малинова камбаана нѐ канат! 

В час, со распнатиот на чело, се оформи ред-змија! 

6 

Белокос старец на стражарите комесарски им свика, 

алатот да го најдат за да ја отворат рѓосаната брава. 

Некој дотрча, со ќускија зачука, под шината ја пика, 

успех, во благодатот се втурнуваме газ-преку-глава.  
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7 

Го познав старецот, по солзите на образите испиени, 

тоа е апостол Петар, за верата што пострада смело; 

видов јас и купишта смрзнати јаболки, неприкриени, 

но ангелите ги чуваат строго, ти пукаат право в чело. 

8 

Ох, подајте ми од тоа благо, јас за мене не би молел 

ами за жената што гробот ми го грее со своето тело! 

Ах, би набрал бессемни јаболки од тоа мразно поле 

но ангелите го чуваат строго, ти пукаат право в чело. 

9 

Искористив момент, тројката коњи дрско ја збоднав, 

и дур неми раце синкави свеќи држат, како на опело, 

набрав бессемни розе-јаболки од таа градина родна 

но ангел спука без милост, ме застрела право в чело. 

10 

И ги загнав коњите да бегаме од тоа место на гибел, 

рајските јаболки во мојта пазува си легнаа на крајот, 

ги топлам само за тебе, зашто никој нема такво либе 

што ветило дека ќе ме чека да се вратам и од рајот! 

 

 

2 Исчанчен живот 

1 

Усукан е животот, како ортома од јута, 

рѓосан шраф го држи неговиот таван, 

неговиот пожар го гасиш само со фута, 

од жесток камшик постојано маван. 

2 

А и кога ти минал во шушкава свила, 

во раскошни меани, со наситено око, 

пријатното шушкање ќе загуби сила - 

и ти во бел покров ќе најдеш спокој.  
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3 Посета на Музата 

1 

Ќе експлодирам како триста тони тротил, 

злото на творечка блокада во мене бабри. 

Денес Музата ме посети како блед профил, 

пролета и ме остави да дишам на жабри. 

2 

Си има таа оправдание, разлог моќен, 

не ѝ се лутам што не можам да творам: 

замислете, кај ваков гамен, Муза ноќе - 

што ќе рече светот за нејзиниот морал? 

3 

А сепак многу сум осамен и се дразнам 

особено кога речиси сите веќе знаат 

дека таа Муза со Блок била лизна-мазна 

а на Пушкин цел живот му била раат. 

4 

Со стрвен чук ја ковам речта со нетрпение 

но Господе помилуј нѐ и од зло нѐ спаси: 

Музата си ојде, изчезна сето вдахновение, 

а згора на тоа, ми зеде три рубли за такси. 

5 

Со јарост како ѕвер се маткам по дома, 

јас, очигледно, лошо Музата ја гостив: 

но, друг таа ќе спасува од поетска кома 

па со благослов на Музата ѝ простив. 

6 

Огромната торта со свеќички украсена, 

спласна од мака и стана камен-кремен, 

со бандата соседи морав да заседнам, 

го испивме коњакот за Музата спремен.  
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7 

Исчезнаа години, како луѓе од црн список, 

минатото проголта сѐ, и настани и ликови. 

Си замина Музата без поздравче и стисок 

но останаа од неа два прекрасни стихови. 

8 

Тие се генијални, за тоа нема сомнение, 

за нив треба дур во Струга да се дојави: 

“Го помнам најчудесното мигновение 

кога ти пред мене како муза се појави!“ 

 

 

 

4 Во леден сендвич 

1 

И долу и горе е мраз а јас в среде јаден! 

Да се качувам или дното да го дупам? 

Секако ќе испливам, без губење надеж, 

а таму заслужената виза ќе ја купам. 

2 

Еве, над мене мразот се крши и паѓа, 

ко со рало да орав, но потта ми е драга. 

Ќе ти се вратам, како опеаната лаѓа, 

со сите спомени и со поетскиот багаж. 

3 

Жив сум, од моите четириесет и нешто лета, 

дванаесет години со тебе и со Бог се хранам! 

Желен сум нешто да испеам на Бината Света - 

за и пред Севишниот оправдан да станам!  
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5 Градска романса 

1 

Еднаш додека низ градот бесцелно талкав, 

минувачи двајца сум ги бутнал ко за смеа, 

в милиција се оправдав за случката жалка 

и таму ја видов - и направо умрев по неа. 

2 

Не знам за што таа таму точно дојдена беше, 

па така претпоставив дека пасош ќе да вади - 

беше млада и прекрасна и веднаш бев решен 

да ја следам и да ги освојам нејзините гради. 

3 

Појдов по неа и запомнив каде точно седи 

па иако ко уличен гамен животот го минам, 

се напив за храброст и со уста што меди, 

ја поканив в ресторан на вечеричка фина. 

4 

По улица, таа на машките се насмевнуваше, 

мене љубомора ме камшикуваше сообразно: 

на еден му опнав ќотек зашто му следуваше - 

ишарет ѝ направи намигнувајќи безобразно. 

5 

Потоа, со кавијар залчиња в уста ѝ ставав, 

како потоци истекуваа парите од џебот мој, 

па и на музикантите многу порачки давав - 

ја дотеравме и до “Еден бакнеж, песни рој!“ 

6 

Ѝ ветував до небо, дека таа е мој свет грал, 

се чудев како досега еден без друг сме могле, 

- дека пет дена веќе не сум апашкиот крал 

бидејќи таа ми станала љубов на прв поглед.  
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7 

Ѝ зборував дека без неа животот ми е нула, 

се дотерав дур до солзи, грло ми се стегна, 

а таа ми рече дека поубава беседа не чула 

и дека за пари може веднаш да ја легнам. 

8 

Ми зовре горчина во крвта, изгубив сила 

и на птицата ѝ акнав само една шлаканица, 

бидејќи мојата љубов на прв поглед била 

приведена курва во милициската станица. 

 

6 Тој беше хирург 

1 

Тој беше хирург, дури и `невро`, 

и кога ќе оплескаше ни беше мил, 

на конгрес во Рио-де-Жанеиро, 

тој делфин пред ситни риби бил. 

2 

Сите на кои животот им скиснал, 

тој ги враќаше во нормални луѓе, 

иако како ѕвезда над нас виснал, 

за жал, Евреин е и за нас туѓ е. 

3 

Тој се бореше науката да напредува, 

со галоп остваруваше научен скок: 

на еден што од парализа боледувал 

успешно му пресадил и нов мозок. 

4 

Сите на кои животот им скиснал, 

тој ги враќаше во нормални луѓе, 

иако како ѕвезда над нас виснал, 

за жал, Евреин е и за нас туѓ е.  
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7 За ѓаволот 

1 

Од осаменост јас станав пијаница за пример 

и ноќум започна врз мене гласовна пресија: 

слушам еднаш, ме вика некој по татково име 

кога, што ќе видам, ѓавол - ете ти чудесија! 

Ѓаволот си молчи, ни фалба ни прекор, 

а јас се осмелив и тивкичко му реков: 

2 

“Јас, со коњак се изнапив и сум дрво, 

а ти, галиба, си пиеш шпиритус чист! 

Послушај ти, ѓаволченце мое прво, 

седи со мене, брат, ти ко мене си ист! 

Белким не си плашлив, имаш вера цврста, 

слези ми од рамењата, нема да те крстам!“ 

3 

И отвори уста ѓаволот, не му била со резе, 

го знаел Борисов, пијаница што ни е шеф; 

ѓаволот се задавуваше голтајќи леб за мезе 

и пиеше од коњакот, се наливаше со ќеф. 

Сврши коњакот но јас не сум плачна чупа, 

ќе отидеме до танц-салата и нов ќе купам. 

4 

Но уморен сум, па ѓаволот заминува сам... 

Спијам ко заклан, одново ѓавол, се думам, 

дали тој пак мене ми се привидува, не знам, 

или тоа и јас нему привидение му глумам. 

Ѓаволот опцу со една антологиска пцоста 

ме бакна и ме освои со таа тактика проста. 

5 

Му се изнасмеав до задавување и го прашав 

како таму во адот нашите пијаници се држат, 

се зборува дека ги подготвуваат за во каша, 

дека ги фламбираат и на шпиритус ги пржат. 

Ѓаволот пак опцу и рече дека и таму често 

погрешни луѓе ставаат на погрешно место.  
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6 

Се разденило, прозорецот со сонце е китен, 

на ѓаволот чашка за мамурлакот му сипам 

а тој исчезнал, како сламка во речен вител, 

но јас сепак го чекам пред мене да срипа. 

Не оти сум нешто штракнат туку само знам - 

да пиеш со ѓаволот е подобро одошто сам. 

 

8 Печал - вечен снег 

1 

Времето минува и за навредите добар е лек, 

секој човек во заборавот си ги склопил, 

но мојот печал сака да биде како вечен снег, 

станал санта ледена и нејќе да се топи. 

2 

Испрчено блеска, од летото мака си нема, 

пладневните жеги стоички ги трпи, - 

и знам: мојата тага, овој печал се спрема, 

за себе довека силата да ми ја црпи. 

9 Војни и глад 

1 

Војни и глад истрпевме, ни боктиса таа сласт, 

ветувањата нѐ прејадоа, ни станаа бреме, 

го кутнавме царот, патоа Привремената власт, 

затоа што веќе им истече нивното време. 

2 

И ако некој некогаш сеуште негува надеж, 

ова ќе им го кажеме на тие царски ѕверки: 

вашето време обратно нема да се здаде, 

како и да е, ние за тоа презедовме мерки. 

3 

Ние си немаме време за привремена власт 

отсега натаму власта советска е над сите. 

Кој тука беше привремен, доживеал сраз! 

Ајде гитла, царисти, ви завршија дните!  
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10 Тетоважа 

1 

Со другар ми еднаш бевме платонски дует, 

ти беше нашиот копнеж дур бевме млади; 

твојот лик, Вале, во душава ми беше цвет 

а Аљоша те беше вцртал на своите гради. 

2 

На станицата, при збогувањето неизбежно, 

реков дека ти секогаш ќе си ми мил спомен 

а Аљоша рече, погорделиво и многу нежно, 

дека тој за тебе обезбедил изложбен домен. 

3 

И ај сега реши кому од нас потешко му паѓа 

споменот за тебе никогаш да не ни згасне: 

кај Аљоша твојот профил сал насмевки раѓа 

а во мојата душа ти си вкопана и раснеш. 

4 

А кога споменот за тебе почне да ме боли, 

си признавам ама ти не ме сметај за тапа: 

го молам Аљоша да си покаже гради голи 

за во твојот профил со часови да зјапам. 

5 

За болката моја со уметност да ја смирам, 

неодамна еден друг пријател чудо створи: 

откај Аљоша тој кај мене те прекопира 

и сега ти на градиве и однадвор ме гориш! 

6 

Ти поблиска ми стана и морам да кажам, 

иако за пријател не се кажува дума лоша: 

дека мојата, односно, твојата тетоважа 

подобра и поубава е од онаа на Аљоша.  
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11 Каприциозни коњи 

1 

По работ на амбисот, над урва кај восхит се раѓа, 

јас коњите мои со камшик ги загнав и они јурат! 

Но, воздух недостига, пијам ветер, голтам бура, 

во гибелен занес, чувствувам дека паѓам и паѓам! 

2 

Ќе загинам како глуварче дувнато од дланка, 

урагански галоп ме носи кон пустина ледна, 

коњи мои, прикочете ја мојата животна санка, 

подолго нека трае патот до целта последна! 

3 

Успеавме, на гости кај Бога да се доцни не бива! 

А зошто таму пеат ангели ама со гласови злобни? 

Или тоа камбаната од ридања станала колеблива? 

или тоа јас ги одвраќам коњите од местата кобни? 

4 

Ај малку побавно, коњи мои, вие не сте птици, 

не покорувајте се на бичот кој се родил в меана! 

Аман, ми се паднале коњи со тркачки каприци, 

ќе си умрам недоживеан, со песната недопаена! 

5 

Со ладна вода ќе ги појам 

моите коњи за да не дивеат, 

над амбисот сакам да стојам, 

уште еден миг да поживеам.  
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12 Стрелањето на горското ехо 

1 

Во карпи под сртот, каде и ветрот го плаќа цехот, 

на такви височини каде со нога не стапнал никој, 

си живееше среќно и весело едно планинско ехо 

и со одзив ги повторуваше човечките викој, викој. 

2 

Кога самотијата ко грутка во грло ти се вклешти 

а придушениот лелек како глуварче ќе се снове, 

крикот за помош ехото ќе го потсили да трешти 

и ќе го испорача до ушите на твој близок човек. 

3 

Мора да беа тоа нелуѓе, со чај од буника задоени, 

глуви за својот топот, дојдени од бескрајна пуста, 

глас да ѝ задушат на живата стена беа настроени 

и ехото го врзаа, со партал ја затнаа неговата уста. 

4 

Саноќ продолжи мачењето, се играа крвави ора, 

но од ехото ни лелек ни молба за милост се крена; 

а утринта, на разден, го стрелаа ехото на таа гора, 

солзи од камења бликнаа од секоја ранета стена.  

13  Што па со тебе би дискутирал? 

1 

Да развивам дискусија со тебе, немам фајде! 

Ти верглаш за омилените сапуници и тажно! 

Си одам, на пијачка кај момците ќе ме најдеш - 

таму се обмислува она вистинското и важно! 

2 

Кај момците го наоѓам најсериозниот фазон, 

на пример, за доживеани пијански чудесија; 

тематски, кај нив е застапен широк дијапазон - 

од спиење на тезга па до бакалска вересија. 

3 

Со нив дискусијата ми е директна и груба, 

а проблемот го решаваме на екс, со голтка: 

каде да се пронајде недостаточната рубља 

и кој потоа ќе појде по ново шише водка. 

4 

А ти наутро ми даваш презакиселен квас 

и нема шанса за некакво твое оправдание: 

различни интелекти нѐ разделуваат нас - 

мора да стекнеш повисоко образование! 



 226 
 

 

 

14 За нашата средба 

1 

За средбата наша - што има да се каже - 

ја очекував како стихијата што се чека: 

ние заживеавме веднаш ко жена и маже, 

без страв од лош крај, на постела мека. 

2 

Кругот твои пријатели јас на три го сечев, 

те облеков и обув, кал веќе да не те прска, 

но зад тебе долгиот опаш пак ти се влече, 

 опашот на твоите кратки врска-до-врска.  

3 

Потоа, се сеќавам, твоите другари ги биев, 

со нив ептен непријатно времето го минев, 

иако, веројатно, меѓу нив можеби се крие 

и некој што напати и некоја умна ќе скине. 

4 

Било што да посакаше, јас в миг го давав, 

во секој миг брачна ноќ ми беше опсесија, 

за тебе под воз скокнав кога изгубив глава 

но за среќа, се спасив по некаква чудесија. 

5 

И да беше ме чекала како што доликува, 

онојпат кога ме пратија на `службен пат`, 

небосводот за тебе би го фалсификувал, 

и згора на тоа, две ѕвезди од Кремљ злат. 

6 

И се колнам, да пукнам, да не видам ќар, 

не пиј и не лажи, простувам без да жалам, 

Бољшој театар ќе ти го принесам на дар, 

и згора на тоа, и Малечката спортска сала. 

7 

Но засега, јас за средба не сум спремен, 

се плашам и од ноќите во кои те имав, 

како Јапонците, стравувам од она време 

кое ќе ми ја повтори мојата Хирошима.  
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15 И душа и глава боли 

1 

Мислам дека и душа и глава ме боли, 

верувајте, не глумам алкохолни проби, 

двеста евра давам за почисти алвеоли, 

ќе соработувам во спасувачкиот обид. 

2 

Нужна ми е лелеава елковетерна ава, 

нужно ми е воздишките да се лесни, 

дури и сите резерви цигари ги давам, 

а како бонус ги давам и моите песни. 

3 

Друг воздух дајте ми а не овој Полифем, 

роптам, се гушам а желен сум да живнам! 

Ох, мирисот е тука, но да не е парфем? 

Ќе благодарам штом успеам да здивнам. 

4 

И нервите како од калај да се заболени, 

спокојството ми го урнисаа неотерици! 

Ех, вие нерви мои, од лавини соголени, 

и да живнете пак, ќе одите на патерици. 

5 

Не, не глејте ме како усните си ги стегам, 

и зборче да излезе, зло ќе биде, за жал. 

Оттука и по патики во тајгата ми се бега - 

таму во драки би се скрил и би завивал.  

 



 228 
16 Ѓаволскиот рај 

1 

Пространството се преврте од крај до крај 

зашто едни мозоци сред катран зазеленија: 

решија ѓаволите во Пеколот да изградат рај, 

привлечно општество за идните поколенија. 

2 

А агентот Шејтан, што Пеколот го шпионира, 

начу за планот, во Центарот извести срочно; 

“Во Пеколов замислуваат нешто што шокира, 

но Ѓаволот сам не знае како ќе биде точно!“ 

3 

А на Амор, шефот на сите рајски диверзанти, 

Шејтан јави дека западнал во безнадежни беди: 

морал да прими и да носи џи-пи-ес импланти 

за така ѓаволската власт постојано да го следи! 

4 

А во тоа време во Пеколот, лично Велзевул, 

пред построените муви викна со силен глас: 

“Верно е, ни јас ништо подобро не сум чул - 

само рајското општество за Пеколот е спас!“ 

5 

Со солзи радосници ѓаволите си ветија чудо, 

рај да стане царството на подземната банда! 

Мора да се зголеми продуктивноста на трудот, 

секој мора пет грешници да има под команда! 

6 

“Нема пишман“, Ѓаволот рече.“Јас ве водам, 

со Господ напред, и ние ќе бидеме спасени!“ 

Грешниците желно поверуваа во таа згода 

а толпи ангели во Рајот трепереа ужасени!  
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7 

И сите ангели, цели легиони, во таа скука, 

појдоа при Оној Кој е надлежен за повелање. 

А тој им рече дека на сиот страв им плука, 

дури кажа и дека многумина се за стрелање, 

8 

дека Ѓаволот е провокатор и луд кретен, 

неговите викови и сплетки се стара мода, 

дека и ангелите се копилиња сите до еден, 

а агентот Шејтан на Ѓаволот му се продал. 

9 

“Ова не е рај а вистинска умоболница стана! 

Си одам на Земјата, таму не бев толку напнат! 

Бегајќи од Рајов, кај луѓето џенем ќе фанам, 

потеатрално отпорано, пак нека ме распнат!“ 

10 

Се спушти Тој, но каде престојува Тој Вишен? 

Дали е оној што пред црквата пијан остинал 

и на богомолците им кричи со празно шише 

велејќи дека е Бог и да му дадат милостина? 

11 

Жален е крајот, плач за сите, нема мед и млеко! 

Споредено со ова, што е пропаста на Троја? 

Одамна веќе во Рајот нема рај туку само пекол 

и сега Пеколот како ѓаволски рај го бројат.  
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17 Песната на папагалот 

1 

Послушајте ја сите песничкава куса, 

ви ја раскажувам јас, папагалот гусар. 

Роден сум во илјада и некоја година, 

во тропски предели е мојата родина, 

од татко какаду-папагал по име Орел 

ама неписмен а и никогаш не зборел. 

2 

Но наскоро во идилата доживеав стрес, 

ме слови траперот Фернандо Кортес, 

а татко ми не повте да понуди откуп, 

му текна за тоа, не беше до толку глуп, 

ама за зборењето си беше ептен труп. 

3 

И тогаш, поучен од немоќта на тате стар, 

три збора научив од човечкиот репертоар: 

“Карамба!“ Коррида!“ и “Ѓавол да те земе!“, 

ги повторував и така го арчев моето време. 

4 

Послушајте ја сите песничкава куса, 

ви ја раскажувам јас, папагалот гусар. 

Еднаш бура бродот речиси го здроби 

а животот нова јазична насока доби: 

англиски брод нападна за да нѐ плени 

но се браневме од гусарите-џентлмени. 

5 

Со борба гради-в-гради тие се пробија, 

па покрај морнарите и мене ме заробија 

но ме третираа како гулаб од епифанија, 

тоа Англичаните не беа ситна боранија 

оти по цел свет е гусарската Британија.  
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6 

Поткуп ми нудеа, за јас, кралскиот какаду, 

по нивно да ги поздравувам со “хаудујуду“ 

ама за инат верглав, нека им биде бреме: 

“Карамба“ Корида“ и “Ѓавол да те земе!“ 

7 

Послушајте ја сите песничкава куса, 

ви ја раскажувам јас, папагалот гусар. 

Со гусари јас минав цел век и ете беља, 

едно пијано капетаниште, ачик сељак, 

ме продаде за грош оти сум го заморувал, 

а јас тајно веќе неколку јазици зборував! 

8 

Турскиот паша на газ падна кога реков: 

“Селам, сета среќа твоја да е од веков!“ 

И се гордееше кога пред неговата свита 

почнав на арапски да пишувам и читам 

а како капак на сето, и икебана да китам. 

9 

Ебаго, Индија сум ја видел, Иран и Ирак, 

индивидуа сум јас а не папагалски чирак! 

А кој не ми верува, од заостанато е племе: 

Карамба, Корида и ѓаволот нека го земе!  
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18 Лирска 

На Марина 

1 

Тука гранките на елките треперат од тежина, 

цвркотот на птиците така тревожно гргнува - 

живееш во маѓепсаност од шумска свежина, 

забораваш на домот, оттука не ти се тргнува. 

2 

Како што цветот црешов ветрот усвет го тера 

а дождовите свои јоргованите ќе ги смират, 

така и јас, оттаму ко сноп китки ќе те зберам, 

ќе те однесам во дворец каде флејти свират! 

3 

Занавек, за мене и за целиот љубопитен свет, 

од маѓосниците твојата судбина е жигосана - 

ти си уверена дека тука ти тече млеко и мед, 

дека најдоброто место е таа шума маѓосана! 

4 

И нека лисјата никогаш не се искапат в роса, 

облак месечината нека не ја остава на мир, 

сѐ ми е рамно, ќе те грабнам и ќе те носам, 

на балкон-кула со поглед на морската шир! 

5 

Во која седмица, кој ден, во кој час, 

ќе го чујам твоето претпазливо `ајде`, 

за на раце веднаш да те понесам јас 

онаму каде никој нема да нѐ најде? 

6 

А ако се тегавиш, ќе те грабнам и крај - 

потрошив енергија како за живот цел! 

Спреми се и во колиба да е нашиот рај 

ако кулата и дворецот некој веќе ги зел!  
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19 Марш на физичарите 

1 

Анти-светот е замрсен и сеуште е кадрав, 

како на фронт сме, нема патишта разгазени, 

затоа ние со протони бомбардираме јадра - 

ние антилерци сме и нема да сме поразени. 

(рефрен) 

Време ни е неоткриени тајни да соголиме, 

они во касичка-прасичка бесполезно лежат, 

да ги откинеме од јадрото ние се соколиме 

и џинот да излезе од шишето на ава свежа. 

2 

Подли се атомите, ептен се сплотиле они, 

ај раздвој ги да видиш дали сите се исти! 

Но, ние ги камшикуваме квантните коњи 

ние сме и кавалеристи и квантолеристи! 

(рефрен) 

3 

Не можело неутрино да фатиш за брада, 

не можело ни да го пикнеш во епрувета! 

Би било супер од Понтекорво да страда - 

кога, фатено за уво, пред нас ќе го шета! 

(рефрен) 

4 

За течно, тврдо, гасовито - дилеми немаш, 

тоа е едноставно, разбирливо и достижно! 

А тоа плазмата на сите апатија ни спрема 

ама сепак изгледаме доволно престижно! 

(рефрен) 

5 

Младост-лудост! Антиката оди во историја, 

нека збира прашина во архиви мнестички! 

Да се устремиме кон една поопшта теорија, 

теоријата за нашите елементарни честички! 

(рефрен)  
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20 Сребрените струни 

1 

Штом сум со гитарата, секој Јерихон ќе падне! 

Век на слобода да не видам од зли фортуни! 

Нека крвта ми ја исцица Дракула на пладне, 

само да не ми ги скине сребрените струни! 

2 

Ќе загинам в час, ќе пропаднам в земја, 

надгробен камен напишете ми со руни. 

Во душата ми влегле и ѓавол и темјан, 

само да не ги скинат сребрените струни! 

3 

Но гитарата ја зедоа, а со неа и слободата. 

Се противев и врескав против тие Хуни! 

Во кал закопајте ме, удавете ме во водата, 

само не ми ги кинете сребрените струни! 

4 

Браќа, зарем сега моите денови свршија, 

зарем мојот Рим го победија подли Пуни? 

Да, душа ми столчија, волја ми скршија 

и почнаа да ги кинат сребрените струни! 

21 Ако 

1 

Ако физички би бил кршлив ко тенка срча, 

морално ќе бидам настојчив и стабил: 

ништо не ќе ме прелаже по жени да трчам, 

од алкохолот ни капка не би се напил. 

2 

Ако физички би бил силен, ќе сум кроток, 

ама кога само ќе помислам, страв ме гони: 

вода би пиел многу, една-голтка-цел-поток, 

но по жени, се колнам, ни чекорче по нив! 

3 

Но, ако сум во фаза од кондиција средна, 

сешто ќе биде, не ќе можам да скријам: 

ќе трчам по жени, секоја ќе биде вредна, 

а и нема да можам алкохол да не пијам.  
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22 Цунами 

1 

Пословицата звучи китнесто и со стил: 

не му се восхитувај на ланскиот снег, 

не враќај се кајшто некогаш рајот бил, 

туку освои го далекуисточниот брег. 

2 

Дека е сурова, природата не се срами, 

да се стаса таму е приказно и за слава. 

Таму секоја средба со неа е ко цунами, 

со бури во душата и бара бистра глава. 

3 

Не може да се купи овдешниот спокој, 

но таму да се вратиш мисла ќе те гони, 

така на поговорката ќе ѝ брцнеш в око 

а момците се среќни што пак си со нив! 

4 

Ете како природата ти приредува драми, 

па тука деновите и потешки ти се чинат! 

Во тебе се родило носталгично цунами 

и чезнееш по животот на истокот минат! 

5 

Морето е мирно, но низ светот нема мир, 

радарот и без облак опасности предвидува: 

тамам сал гулаб да лета на небесната шир - 

дига тревога дека токму цунами наидува! 

6 

За војниците наздравете дружно па и сами! 

Цунамито е само пискот од дрвена обоа! 

Бидуваат несреќи и пострашни од цунами 

но и радости има посилни одошто е тоа!  
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23 Повратник 

1 

Во неделниот ден во туѓи џебови не брцам, 

одмарам, тоа ми е едно од правилата златни. 

Но, тогаш не одмараат милициските срца 

и ме приведоа, велат сум бил Повратник. 

2 

“Аман, не се пали, другар милицај, 

па во лична карта Сергеев ми стои! 

И нема Повратник во нашиов крај, 

а и кој воопшто е тој, немам поим!“ 

3 

Иако беше неделен ден, цајканите не дремат, 

си сакаат високо место на списоците платни: 

ако го натфрлат планот, награда им се спрема 

ама највредно било ако го фатат Повратник! 

4 

Со уважување ми пресекоа мисли матни, 

љубезно цигара нудат, ме галат по глава, 

ме убедуваат дека јас сум тој Повратник 

и тоа презиме на записникот да го ставам! 

5 

Недела беше, сонцето зјаеше како безделник, 

и сите луѓе - кој со другари, кој со фамилија; 

а јас притеснет како во најтажен понеделник 

при цајкански мајор чии амбиции се осилија. 

6 

Се напиња, му набрекнале жили вратни 

зашто колку пати сум суден не сум броел! 

Ме заговара дека сепак сум Повратник 

иако реков дека Сергеев е презимето мое! 

7 

Беше топла недела, пот лиеше од нашите кожи, 

а мајорот беше вешт и за математика се фати: 

нешто пролистува, го собира а потоа и множи - 

испадна дека досега сум бил суден десет пати!  
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Ме победи началникот, задоволно се смее, 

му се исплатија напорите многукратни: 

пишав дека иако презимето ми е Сергеев, 

во струката сум познат како Повратник! 

9 

Недела беше и иако најникаков ми беше алот 

на тој ден сепак секогаш ќе се сеќавам радо: 

државниот план за борба против криминалот 

го поддржав и мој скромен придонес дадов! 

 

 

24 Песна за кодошот 

1 

Во дружината не може да влезе секој, 

и јас еднаш, на еден проклет датум, 

го приведов човекот со мене и реков: 

“Налејте му, тој е во мојот фатум“. 

2 

Тој пиеше со нас, личеше дека ужива, 

и ние го прифативме како да ни е брат... 

А утринта, тој ја предаде сета дружина - 

утнав работа, сите ги носам на врат. 

3 

Судењето не го помнам, саштисан бев, 

како да сум паднал во ледена бездна - 

а потоа барака в логор, станав за грев, 

зашто и реално положбата беше бедна.  
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Штедам сила за времето по оваа беда, 

тој си мисли - смртен покров ни скроил, 

но рано нѐ отпиша, наивен ми се гледа, 

ќе одмаздиме, верувајте, другари мои. 

5 

И ќе дојде ден, ќе сврши ноќта тешка, 

со вас и јас слободата ќе си ја вратам: 

и бидејќи гниевме заради моја грешка, 

оставете на кодошот јас да му платам. 

 

 

25 Братски гробници 

1 

На братски гробници крст не ставаат веќе, 

тука вдовички ридања нема да се чујат. 

Нив некои некогаш ги украсуваат со цвеќе 

а Вечниот пламен сега работи на струја. 

2 

Порано беа ниви, на нозе ги креваше плуг, 

денес тие со гранитни плочи се покриени. 

Под нив нема личен усуд, инаков од друг, 

сите судбини во една приказна се слиени. 

3 

Во Вечниот пламен лелее: тенк на врагот, 

изгорени селски куќи и пеплосан којник, 

Смоленск изгорен а изгорен и рајхстагот, 

изгореното срце на секој одделен војник. 

4 

На братски гробници вдовици не ридаат, 

да пријде во посета никој не се стеснува. 

На тие гробници крстови не се издигаат - 

белким затоа на роднините им олеснува?  
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26 Маски 

1 

Се смеам горко, како во огледало искривено, 

изгледа, со вешта шега некои ме почестиле: 

носот ми е кукест, сум се оклештил здивено, 

ко во венецијански карневал да ме сместиле! 

2 

Крај мене во див танц толпата се тресе 

и мене ме вовлекуваат со нив да каскам 

а моето нормално лице на човек чесен 

сите го третираат како да е моја маска. 

3 

Петардите и конфетите во огнометен акт 

не кријат дека на мене се гледа со прекор: 

ме опоменуваат дека сум во грешен такт 

и дека соиграчите ги газам на секој чекор. 

4 

Да се бега оттука желба силна ми се јави 

но и порив во танцот со нив да се слијам 

со надеж дека маските на ѕверски глави, 

сепак, во себе многу човечки лица кријат. 

5 

Во перики и маски толпата лица си скрила, 

некој си зел лик од сказна како принц клет, 

соседот е арлекин што тешка тага го свила, 

некој е паликуќа а дворски шут е секој трет. 

6 

Едни со маските лице сакаат да си обелат, 

со веселост својот ѓон-образ да го скријат; 

а некој не ни сетил дека маската го кобела 

за да му се вреже како доживотна стрија. 

7 

На орото се фатив, и мене крвта ми е врела, 

но сетики неспокојство ме лади кон млако: 

а што ќе биде ако оној со маската на џелат 

толку си ја бендиса па ќе живее како таков?  
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А што ако арлекинот занавек остане тажен, 

па лицето секој ден во тој стил си го гримне? 

Ами што ако дворскиот шут се осети важен 

и гордо одбие глупавата маска да ја симне? 

9 

И како добро лице незабележано да не мине, 

како чесниот да го погодиш кога нема знаме? 

Секој се научил да стави маска штом ќе зине, 

небаре без неа, со лицето ќе удри во камен! 

10 

Во тајната на маските јас веќе сум вникнал, 

и уверен сум дека мојата теорија држи вода: 

секој човек на спасоносната маска свикнал - 

го штити од шлаканици и од плукачка мода. 

11 

Против сите маски јас водам потерата ладна, 

но не барам од ниту една да си открие глава 

зашто што ќе правам ако сите маски паднат 

а таму саде полулица и полумаски се јават? 

12 

А ако подлецот без маска не може да оди, 

нека ја носи а ти држ`се за мислата добра: 

не криј се зад туѓо лице ни во лоши згоди, 

за секогаш пред сите да имаш чист образ. 

13 

Со потсмев ме трупаат мене маските зли, 

дури и забавно е, надигаат лути викови, 

а зад маски се кријат, како зад дебел ѕид, 

обични и исплашени вистински ликови.  
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27 Мене невестата ќе ме отплаче чесно 

1 

Мене невестичката ќе ме отплаче со солзи чесни, 

другарите долговите ќе ги платат, иако без полза, 

едино што они а и други ќе ги пеат моите песни, 

а може и ѓаволот за мене ќе пророни чесна солза. 

2 

Не ми даваат веќе интересни книги кои ги сакам, 

и мојата гитара ја осакатија, без жици ја затурија, 

радост нема горе за мене а долу нема ниту мака, 

нема сонце ниту месечина долж небесната јурија. 

3 

Јас немам слобода и права, збутан сум на тесно, 

само во круг од врата до ѕидови може да стапам, 

за мене е невозможно на лево а исто и на десно, 

само да мечтаам и во парченцето небо да зјапам. 

4 

Мечтата ми е: како оттаму излегувам, неме резе, 

како со гитарата ми ја враќаат и мојата смеа, 

кој надвор ќе ме пречека и ќе ме гушне со лезет, 

и какви ли убави песни другарите ќе ми пеат? 

 

 

28 Бравар 

1 

Јас работев како бравар, класа шеста, 

во главава ме буцкаше некаква хемија: 

платата ја арчев на чадлосани места, 

а згора на тоа и кварталната премија. 

2 

Кога пиеш, вие секако знаете и сами, 

треба да си ко добро наполнет казан: 

во Москва имав две жени, ѓоа-дами, 

покрај мојата венчана жена од Рјазан.  
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За Рјазан праќав троа пари и пакети, 

но ѓоа-дамите беа главното арчење, 

со нив секоја вечер беше тури-гнети, 

пијанство, мамурлак, едно мачење. 

4 

Гледам јас дека здравјето не го бива, 

за бракот скандал, угледот мој партал, 

силите копнат, сум станал сува слива, 

едино премијата крепи секој квартал. 

5 

Модар, брчкосан, лице ми се сломило, 

им кажав без зборови, гестикуларно: 

шипинки за вас, здравјето ми е помило, 

барајте други фраери за да ви е арно. 

6 

Ах, кога тие би знаеле колку ми е ќеф, 

па јас сум ја извлекол добитната карта! 

Платата сам си ја испивам, и не е грев, 

исто правам со премијата секој квартал! 

 

29 Помпезна љубовна песна 

1 

Беше така, ја сакав и страдав, 

тајно в сон јас по неа бладав, 

со мечти за неа имав полна глава, 

Амазонката моја на бел коњ јава. 

2 

Каква корист од мудроста на досадните книги, 

кога јас со усните паднав на најзините траги? 

Што со вас биднало, кралице моја, моја Твиги, 

што се случило, среќо моја на привиди драги? 

3 

Нашите души во пролетта се капеа, 

во нашите глави огнот песна запеа. 

Со неа бев далеку од болка и печал, 

помисла за мака не можев да речам.  
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А сега, како смртен покров да си спремила, 

се смеам низ солзи и без причина плачам. 

Со мраз крвта нејзина е окована и немила, 

страв и претчувство на крајот неа ја мачат. 

5 

Сфатив, поарно да замолкнат моите песни, 

сфатив, поарно да немам веќе мечти бесни. 

Деновите со неа беа проткаени со лаги диви, 

животот со неа беше само привид до привид. 

6 

Остатоците на празничните облеки ги палам, 

се ослободувам од опојката па и жици кинам, 

за призрачните надежи со неа веќе не жалам, 

моето робување на измамничкиот идол мина. 

 

30 За новото време 

1 

Ко камбански ѕвон тежок чекор екна в ноќта бурна, 

значи, и ние молкома да заминеме дојде време. 

По патеки незнајни секој од коњите неуморно јурна, 

кон крајот неизвесен што за јавачите е спремен. 

2 

Нашето време е инакво зло, но среќата ја љубиме, 

во потрага по бегалката, ние летаме безобразно: 

втренчени во тој галоп другарите си ги губиме, 

не гледаме дека нивното место до нас е празно. 

3 

И уште долго огнови ќе се чинат пожарна чигра, 

зловестно ќе се чини крцањето на секоја чизма, 

на децата пак војната ќе им биде омилена игра, 

луѓето поделени на наши и оние кои нѐ пизмат. 

4 

А кога ќе одгрми, догори и доплаче воената пена, 

коњите ќе се смират и молкнат јуришните труби, 

и кога девојките шинелите со сукњи ќе ги сменат - 

во заборавот и опростот тоа време да не се губи.  
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31 Апел до Врховниот суд 

1 

Пред мене секој факир ко џуџе е силен, 

ситно итроманче со триковите трошни, - 

за до Монте Карло обезбедете ми билет 

да им покажам на измамниците тамошни! 

2 

За рулетот јас сум законот, море и устав! 

нема јас по нивните убавици да се траќам, 

секој крупие ќе остане со подзината уста 

а јас на возот и со печалбата се враќам! 

3 

Ќе вложувам вешто на црвено и на црно 

во казината на Монте Карло разгалени 

и не ќе им остане ни од прашинка зрно, 

ќе зјаат обрани зелените маси фалени. 

4 

Ќе соберам впечатоци за куп репортажи, 

ќе пијам коктели, ќе слушам џез и фанки, 

со валута ќе се преполнети моите багажи 

и неа ќе ја подарам на советските банки. 

5 

Ова е сериозно, не сум палјачо на парада, 

од казна смртна вака мислам да се вадам, 

за полза на буџетот и татковинската зграда 

и јас сакам судбински придонес да дадам.  
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32 Кораби 

1 

Корабите одмораат малку и потоа дигаат сидра, 

по непогодите, пак се во пристанишната родина. 

Не мине полугодие, јас се појавувам како видра, 

но пак заминувам бранови морски да бодинам. 

2 

Сите се враќаат во пристан низ циклуси кружни- 

сите освен добрите пријатели и преданата жена. 

Се враќаат сите, освен оние кои ни се најнужни - 

судбина ли е тоа ил`можев тоа јас да го сменам? 

3 

Но, ми се сака да верувам, ќе се смени таа фела, 

дека палењето на бродовите ќе излезе од мода; 

да се вратам, целиот закитен со другари и дела, 

и, конечно, едно полугодие да испеам една ода. 

33 Песна за Јосиф столарот 

1 

Се враќам дома, предвреме дојде смена, 

столарскиот алат го закачувам на ѕидот - 

и оп, некој од постелата на мојата жена, 

низ прозорецот, ми пролета пред видот ! 

2 

И веднаш од неа одговор барам, 

ја прашувам кој ни беше гостин, 

а таа ко запната пушка одговара: 

“Светиот Дух, Боже ме прости!“ 

3 

Демек, вистината за него била проста - 

штом е свет, во Марето нека сврши! 

Море, тој дух јас треба да го гостам - 

со тупаница што заби ќе му скрши!  
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Може неговата крв ептен да е сина 

и коските да му се од злато чисто, 

но по смртта и јас кај Бог ќе минам 

и знам: нема да ѝ прости Христос. 

5 

Маре моја е еден штеточин табиет, 

почна да ја врти работата накај скандал: 

демек, сум го спречил да ѝ го набие, 

при светообљубие сум испаднал вандал! 

6 

Првин со кротко почнав, 

ја замолив да ме слуша, 

но таа се покажа безочна - 

речиси ме фати за гуша! 

7 

Е па секна тогаш мојата љубов, 

конечно, и јас почнав со грубо: 

8 

“Тој може да е и многу древен, 

илјада и шест години да тежи, 

а во секое село го чека кревет, 

тој со по неколку жени лежи.“ 

9 

Мене за досетките ептен ме бива, 

на Марија моја предлог ѝ дадов: 

идната недела - контраофанзива, 

проверка на светоста на гадот: 

10 

Уште наутро јас ѓоа ќе заминам, 

ѓоа на работа да ме викнале итно , 

а она да го прими, ѓоа потамина, 

тој да не се посомнева е битно:  
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да го позавитка во јорган свилен 

да го напои салам, дремка да го фане - 

а јас ќе рипнам со колец шилест, 

па он нека проба со псалми да стане! 

12 

И навистина, тој токму така се здаде, 

си реков: успех! работите се местат, 

зашто за Мара моја мислата ме јаде 

дека Сатана-Ангел ѝ брца во честа! 

13 

Влетувам со крик, за удар се спремам, 

со надеж дека ќе го претепам до брух, 

но Марето плаче, гледам, сатана нема, 

Марето вика одлетал љубениот дух! 

14 

Јас се чудам како успеа тоа да го стори, 

та нели прозорците ги заковав салам, 

но Марето за него медено ми збори, 

ја галел со крилја, прочитал и псалм. 

15 

“Така значи, го будалкаш мажот свој!“ 

ѝ реков на мојата итра и гадна дона. 

Со колецот напишав нов домострој, 

врз Марето - оти Сатаната беше она.  
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34 Песна за судбината 

1 

Каде и да се денам, каде и да втиснам душа, 

зад мене е пес, Судбата моја, беспомошна лази. 

Ја бркам со камења, но таа колена ми гушка 

со очи ококорени, ме лигави со исплазен јазик. 

2 

Со неа е мачна врева, 

јас стресен темнеам 

и со устата немеам 

но ми кркорат црева. 

Станав слеп при очи, 

утробата ми се кочи, 

да живеам не умеам, 

не сакам ни да пеам. 

Зар сум старечка фела 

па дошол ред да платам? 

Нека дојде мојот џелат, 

на бесилка да се клатам. 

3 

Сто пати се зареков, Судбата ќе ја буткам в кал, 

а таа, гладната, ми се умилкува и тивко вие; 

започнав да ја прихранувам Фортуната, од жал, 

оти, кога ќе се насити, секогаш подолго спие. 

4 

Тогаш јас лумпувам и арчам, 

на дрвени кукли се радувам, 

кривулкам, ко прч се перчам 

и небото дури го зачадувам. 

Но пазам песот да нема мака 

и сам завивам за да ми лекне, 

за било што кое душа ми сака 

и секогаш кога ќе ми текне. 

А како стар, глава ќе сведнам 

ќе чукнам на џелатовата врата, 

ќе молам да ме обеси веднаш, 

за сѐ погрешно јас да платам.  
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Но има дни кога главава пеколно ќе си ја збунам, 

та и Судбата, исплашена, бледа, гледа како зјаам - 

откако, за кураж, вино налеав во мојата Фортуна, 

не ни мине ден без чашка а стално мрмори таа: 

6 

“А закуски нема ниту залак! 

А во Њујорк сѐ ќе беше гала! 

Со кавијар таму си се крмат, 

ќе одев во крзно и во срма!“ 

А јас, опинци од свинска кожа, 

Судбата на кркач си ја носам, 

ридови и долови ни се ложа, 

таа е пијаница со кој просам. 

Иако не остарев, глава веднам 

тропнувам на џелатовата врата, 

го молам да ме обеси веднаш, 

за сѐ погрешно јас да платам. 

7 

Еднаш, случајно на Судбата и преналив вино, 

и милата таа, препи, се преобрази, бес сјари, 

Фатум стана, проста и безобразна, ко од кино, 

ми се нафрли одзади и заби в шија ми зари. 

8 

Бегајќи од неа постојно викам, 

“Немој за шија, немој за шија!“ 

Пребледен , сакам да се скријам, 

во ѓаволска дупка да се спикам. 

Ми претежнало веќе од неа, 

така веќе не можам да пеам, 

морам да барам некое чаре 

за без неа пак да бидам арен. 

Смислив излез од случката бедна 

ќе чукнам на џелатовата врата, 

ќе го молам да ја обеси веднаш, 

а за тоа јас двојно ќе му платам.  
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35 Збогување со планините 

1 

Се враќаме, зашто поинаку и не нѐ бива, 

во суетата на градовите, во реките од коли! 

Слегуваме од висови на природата дива, 

оставајќи си го срцето за таму да нѐ боли! 

(рефрен) 

На ненужните дискусии турете им крај, 

јас животот го растолкував уште откога: 

подобар може да е сал планинскиот рај 

на чии врвови не стапнала мојата нога. 

2 

Зар има таков што сака неволја да е сам, 

кој си оди оставајќи го срцето во снегот? 

Но, од освоен врв се спуштаме без срам - 

та нели и Господ лично на земја слегол! 

(рефрен) 

3 

Со надеж и збор, со песни и теми, понекогаш 

планините будат во нас порив за орлов полет! 

Но слегуваме ние, кој за година, кој засекогаш, 

бидејќи сите сме должни да се вратиме доле. 

(рефрен)  

 



 251 
36 Мојот сосед 

1 

Мојот сосед по цела држава снова, 

што тоа точно бара, јас не гледам. 

Туѓи гајлиња јас не сакам да ловам 

ама тој факт ми носи болка и беда. 

2 

Кај него кадифе и свила, накит од опал, 

и во бањарка се кипри жена му Клава. 

Во Москва со казма јас уран би копал 

некој мене неговата плата да ми ја дава. 

3 

И ми се чини дека луѓето се лажат, 

тој ништо особено не истражува. 

Што ќе му, си има дебела апанажа, 

а тоа мене многу ме растажува. 

4 

Вчера в кујна кај нас син му падна, 

со чело ни ја скрши глинената црепна! 

Ете прилика за моја одмазда ладна, 

ќе им наплатам тројно без да трепнам! 

5 

Нему цела рубља а мене сал пет пари, 

е па оштета мрсна сега нека ми плати! 

Не ми е до завист ил`нешто да се ќари, 

туку праведноста кај нас да се врати! 

6 

Ништо, притисок стално ќе му правам, 

станот ќе го смени како желка кротка. 

Кај него пари се натрупуваат до таван 

а ние не можеме да си купиме ни водка.  
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37 Романса 

1 

Таа беше чиста ко снегот в зима, и нежна. 

А стана бисер в кал, но нема да ја колнам! 

Рацеве писмото нејно со отказ ги жежна, 

во него е вистината, мачителна и болна. 

2 

Јас не знаев, страдањето ѝ било маска 

но маскарадата нема да ми скрши врат! 

Да, ова беше едно од моите фијаска, 

се надевам дека беше за последен пат. 

3 

Си помислив: деновите мои свршија, 

зла крв низ моите вени почна да тече, 

го стиснав писмото ко глава на змија, 

а отровот на измамата прсти ми пече. 

4 

Агонија и страдање, но очајание ич, 

солзите ќе ми ги брише ветрец благ, 

за коњите мои таа навреда не е бич, 

меќава нема да го покрие мојот траг. 

5 

И така, го оставам овој јад и скреж, 

по матно небо мирот ми е разнесен: 

карамфилов и невенов опој свеж 

во снег ступкан, од солзи размесен. 

6 

Москва не им верува на плачни китки, 

и јас немам оправдание да ѝ замерам! 

Се стегнувам и брзам кон нови битки, 

и по обичај, да победам имам намера.  
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38 Мостовите изгореа 

1 

Мостовите изгореа, премините задлабочија, 

гледаме толку черепи, ние сме во тесно, 

влезот и излезот ги збриша небесната кочија, 

единствено во толпа патувањето е лесно. 

2 

И чифтосаните коњи, свикнати на впрегање, 

нагледно докажуваат колку светот е тесен. 

Толпата оди по затворен круг и нема бегање, 

голем е кругот, патоказот на небо е однесен. 

3 

Четката на дождот колорната палета ја рита, 

пијаниот галоп сега ко полонеза се отрезнува, 

нема мириси ни цветови, ни тонови ни ритам, 

па дури и кислородот од воздухот исчезнува. 

4 

И ничие безумие, вдахновение или грижа 

нема рингишпилното кружење да го запре. 

Нештата во светот така вечно ќе се движат, 

тоа е нашиот бесконечен пат, само напред. 

39 Луѓето роптаа 

1 

А луѓето роптаа во нашата комуна, 

справедливост бараа да им се даде: 

тие во ред први стоеја, без збор буна, 

а оној зад нив веќе почнува да јаде. 

2 

А им објаснија, мирно и без пцости - 

нашите им се драги, од нив не се гадат, 

но работите угостителски се прости - 

зашто странци се оние кои веќе јадат!  
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3 

А луѓето пак роптаа во нашата комуна, 

справедливост бараа да им се даде: 

тие во ред први стоеја, без збор буна, 

а оној зад нив веќе почнува да јаде. 

4 

А админот објасни, полесно да се сфати - 

за денес е готово, ги замоли да си одат, 

тие кои јадат се комунистички делегати 

а нашите, да извинат, само се гола вода! 

40 Бања до бел жар 

1 

Наложи ми ја бањата, усвити до бел жар, 

од бел свет сум одвикнат вечност цела, 

да се угорам, и јас страден да имам ќар, 

да ми го разврзе јазикот пареата врела. 

2 

Наложи ми ја бањата, стопанке мила, 

да се вивнам, да ја стопам оваа ганѕа, 

на дрвената клупа, до последна сила, 

да истребам секое сомнение и јанѕа. 

3 

Го разбирам срамот и неприличноста, 

црпалка ладна вода на грб ќе си сипам, 

ќе се види знак од култот на личноста, 

заради вождот тетовиран не ќе липам. 

4 

Наложи ми ја бањата, усвити до бел жар, 

од бел свет се одвикнав има вечност цела, 

да се угорам, и јас страден да имам ќар, 

да ми го разврзе јазикот пареата врела. 

5 

Колку маки и патеки се поминати од нас, 

колку вери и кории се исечени до корен, 

а над десната града Маринка е во анфас, 

над левата, профил на Сталин истопорен!  
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6 

Ех, за мојата пожртвувана вера и служба 

колку ли години јас во рајот ќе се шетав! 

Но, се променив, ја растурив таа дружба, 

штом пуштив глупоста во мене да влета. 

7 

Наложи ми ја бањата, усвити до бел жар, 

од бел свет се одвикнав, има вечност цела, 

да се угорам, и јас страден да имам ќар, 

да ми го разврзе јазикот пареата врела. 

8 

Си спомувам, на брат ми тоа утро рано 

успеав да му кажам моите да ги чува, 

а двајца преубави стражари, по планот, 

ме поведоа во Сибирската тајга глува. 

9 

Потоа, в каменолом ил`каде и да било, 

голтајќи солзи мешани со горка слина, 

до срце го дупчевме Сталин-профилот, 

да може да чуе како срцата ни се кинат. 

10 

Наложи ми ја бањата, усвити до бел жар, 

од бел свет се одвикнав, има вечност цела, 

да се угорам, и јас страден да имам ќар, 

да ми го разврзе јазикот пареата врела. 

11 

Ох, ме тресе помислата на времето гадно, 

но пареата ми ги брка мислите за тие дела. 

Од маглата на минатото кое беше ладно, 

нурнувам во магла на сегашноста врела. 

12 

Ми затропаа мислите под голото теме, 

изгледа напразно го носам јас тој жиг. 

И за да си го олеснам малку тоа бреме, 

со метличка брезова млатам по тој лик.  
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41 Можеби е чудно 

1 

Може некој се чуди а можеби и се лути 

што не ја забележуваме попатната красота 

но на патување ние губиме сал минути 

а по станици со часови секој од нас се мота. 

2 

Ја засилуваме машината дур`до галоп, 

летаме, не ни треба Јахве ни Азазел! 

За едни, под тркалата е нивниот гроб, 

за други - само пат кон нивната цел. 

3 

Што чума се луѓето, на ветерот се вејки: 

рака на воланот, и засекогаш во прав! 

Но на постојките ние губиме сал копејки, 

а на патување, рубли губиме без страв. 

4 

Ја засилуваме машината дури до галоп, 

летаме, не ни треба Јахве ни Азазел! 

За едни, под тркалата е нивниот гроб, 

за други - само пат кон нивната цел. 

42 Височинка 

1 

Во височинката, они во окопи беа спремени. 

Минофрлачки оган блуеше вражјата ала. 

А ние, во лазечка толпа кон неа устремени, 

како да беше гага бифе во танцова хала. 

2 

Нашите јуришни извици си земаа починка, 

за шрапнели да голтаме, во крв да се давиме. 

Седум пати ја зазедовме ние таа височинка 

и седум пати моравме пак да им ја оставиме.  
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3 

И одново во напад, сакам-нејќум нема, 

земјата се вжешти како загорена каша. 

Осмиот пат висот го освоивме сосема, 

своето го ослободивме со крвта наша. 

4 

А можеше таа точка да ја заобиколиме, 

зошто кон неа бевме толку цврсти? 

Но, ете, Судбината и без да ја молиме, 

нашите патишта на тој вис ги вкрсти. 

 

43 Ние сме древни 

1 

Ние сме древни коњи, сорта добра, 

победоносци јавале на нас без параноја. 

И не еден велик мајстор-зограф 

копитата ни ги насликал со златна боја. 

2 

И најдолен рицар и рицарот благороден 

рбети ни свива со оклоп ко тешка стена. 

Еден од нашите за почести бил роден, 

царот Калигула го стори член на сенат. 

 

44 На реки ли, на езера 

1 

На реки ли, на езера, здравје си срутив, 

работев на булдожер со силен порив, 

во комбинезон, голтав прашини лути, 

неуморно ринтав јас од зори до зори, 

како да сметав дека црвците се адути, 

како рубли да беа и најмалите спори. 

2 

Судбината мене не ме тераше со сила, 

ниту пак таму пронајдов златна жила, - 

туку кон коцкање си бев многу склон, 

природно бев алчен како гладен слон.  
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Ти мене напорки немој да ме гледаш, 

не сме ние ангели ами сплавари вешти 

и нам никој не може да ни заповеда. 

Ти може си богот кој може да трешти 

а јас сум факман за трупци да се редат 

и весело шетам по депото кое блешти. 

4 

Судбината мене не ме тераше со сила, 

ниту пак таму пронајдов златна жила, - 

туку кон коцкање си бев многу склон, 

природно бев алчен како гладен слон. 

 

45 Глупоста на послужавник 

1 

Глупоста на послужавник: ја фрлам оти е грда. 

Гледајте, луѓе, смело носам протестна лента! 

Иако икам, сепак, како и Спасителот, тврдам, 

и страдам за идејата во отрезнувачки центар. 

2 

Еве, засвирела музика за секого соодветна, 

се подига и стар и млад, на поредок свикнат, 

танцува секој развеселен, во лицето светнат,- 

но јас си ѕенѕам, во некое ќоше сум пикнат, 

кога е танго, јас нога врз нога ќе си метнам. 

3 

Прогласен е рибен ден но не спуштај го носот! 

Кркај риба од конзерва и да молчиме ко риби - 

и ефтиниот хак е побратим на скапиот лосос! 

За да летнеме, птичјиот ден ќе ни биде алиби, 

а кога ќе паднеме – на раните ракија и просо!  

 



 259 
46 За преселбата на душите 

1 

Некој верува во Мухамед и Алах, некој во Бог Исус, 

некој во ништо не верува, дури ни во ѓаволска шема; 

многу добра религија измислил некој бистар Индус, - 

дека ние не умираме туку друг живот ни се спрема. 

2 

Се стремела душата твоја кон виножито, 

мечтата твоја ти била спасоносен јатак,- 

но ако како свиња во кал си барал жито, 

ќе останеш да се валкаш пак во батак. 

3 

Не грижи се ако те тпчат и те држат на прагот, 

наеткан си но ќе се родиш како вешт за злоба. 

И ако во овој живот ја виде смртта на врагот, 

во другиот око милостиво ќе имаш за проба. 

4 

Живеј си најнормално, од поуките учи, 

од приликите за веселба ти не се дели: 

та нели многу веројатно е да се случи 

душата твоја во началник да се всели. 

5 

Какви ситуации! Ширпростор за вообразни! 

Се раѓаш како будала а си бил горд и учен. 

А ако тоа не те радува та дури и те дразни, 

кажи си фала што не си се родил како куче. 

6 

Па и поарно веднаш од збор на дело, 

зошто навредите свои да ги ѕидаш? 

Зашто, ако за ситници делуваш смело, 

веројатно ќе се дотркалаш до гнида. 

7 

Домар си бил ама судба на роб ти се згоди, 

а после од роб ти министер може да станеш! 

Но, ако си тупав, како баобаб ќе се родиш 

и ќе чекаш со векови друг циклус да фанеш.  
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8 

Непријатно е да бидеш папагал, 

или како отровна змија да лазиш. 

Зар не е подобро, макар и в кал, 

како човек ти гордо да газиш? 

9 

Сега, кој е кој и што ли бил, ништо не се знае 

а од гени и хромозоми генетиката се збрка. 

Можеби тој оќелавен мачор подлец бил таен, 

а тој миличок човек порано бил пес за трка. 

10 

Од возбуда јас сеуште скокам 

но есејов треба да се скуси. 

Многу добра религиозна стока 

измислиле браќата Индуси. 

 

47 Дресура 

1 

Кај домашни и грабливи ѕверки има знаци 

дека кон човечки вкус и мирис се склони. 

А цел живот да се оди на задните краци - 

тоа е жална судба на човечките милиони. 

2 

Публиката денес одбегнува да се препотува, 

скротителите кај неа веќе не се на цена. 

А ако некој има желба некого да скротува, 

нека работи в полиција, во ноќна смена. 

3 

На многу мал број луѓе среќата им се згоди 

со човечки вкус и мирис да се благословени; 

а секој ден на задни краци да мора да се оди - 

тоа е жална судбина на зверовите уловени. 

4 

Веќе преку глава им е на денешните жители, 

одбиваат дресура од партиските скротители. 

А кој сака на други врат да им искривува - 

ене го циркусот па таму нека се изживува.  
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48 Арамиска судбина 

1 

Судбината на арамиите ја следи модата, 

во нашите животи така бидува често: 

кога ние ќе се збогуваме со слободата, 

наш брат весело доаѓа на наше место. 

2 

Животот умирачка можеби ми спрема, 

ретко на небото блеснува сончев зрак. 

Знаеш, љубена, ловци на гаврани нема, 

сал ние славејчињата во кафези сме пак. 

 

49 Кривичниот законик 

1 

Што ќе ни е нам некакво сиже со интрига, 

кога сѐ си знаеме, од јабана до абраш. 

Еве пример: на светов за најдобра книга 

јас го сметам кривичниот законик наш. 

2 

И ако сум растревожен, ме мачи несоница, 

или сум мамурлија и од киселина ждригам, 

го вртам законикот на омилената страница 

и со ќеф дури до крајот ја читам таа книга. 

3 

Јас на другарите совети не им давав, траев, 

грабежите им се прашање на чест и лезет; 

но еве што е битно за тие дела да се знае - 

затвор три години ама не повеќе од десет. 

4 

Глејте, тоа се прости редови, како окови, 

што ќе ни се романи од целиот свет! 

Во нив е сѐ, логор, бараки, долг, рокови, 

скандали и карти - измамата комплет!  
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5 

Во тие ретчиња гледам ал-време и место, 

во секое од нив нечија судбина се скрила! 

Се радувам ако ни се случи, не баш често, 

парче среќа да ни донесе добрата вила! 

6 

И срцето ми бие како на ранета птица 

кога својот член го читам во книгата добра: 

крвта в глава ми се крши како штица, 

баш како кога полицијата за в апс ме собра. 

 

50 Погрешни теории 

1 

Според картаџиските правила нема забуна, 

секоја друга боја на срцето-херц плаќа цех ,- 

така и дваесеттиот, на вековите што е круна, 

ко курва легнува под дваесет и првиот век. 

2 

Мислам дека учените имаат грешка, не мала, 

со дупки им се теориите, нема да ги купам: 

светов не се развива како елегантна спирала 

ами накриво, накосо, стресно и прекутрупа. 

 

51 Антисемит 

1 

А зошто како хулиган и апаш да носам вина, 

како антисемит може подобро ќе си минам: 

таа сорта иако без корен во законското поле 

милиони ја поддржуваат за орловски полет. 

2 

Да, ќе се види чија мајка црна волна прела 

но да видиме семитите какви прават дела: 

они да ти биле многу пристоен народ стар, 

покрај нив, и за мене ќе испадне некој ќар!  
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3 

Но, еден учен пријател, пијан в кооперација, 

рече дека семити се простата еврејска нација. 

Па штом е така, ќе има за мене вкусна каша, 

сега се успокоив, нема од што да се плашам! 

4 

Долго време негував дури и стравопочитание, 

Алберт Ајнштајн ми беше најумствено здание. 

Нека ми прости народот, ама сепак да си прашам: 

да се брои ли Абрахам Линколн во шемава наша? 

5 

Во неа е Сталиновата жртва Кеплер, режисер, 

во неа е Чарли Чаплин, филмотворен бисер, 

писателот Рабинович и жртвите на фашизмот 

па дури и основополжникот на марксизмот. 

6 

Но истиот тој пијаница пак почна да се бреца, 

семитите крв им пиеле на христијански деца; 

а во меана другар рече нешто што ме трасна - 

дека многу одамна од нив и господ е распнат. 

7 

Ним крв им е неопходна шуга да си лечат, 

во зоопарк и од слонот со цевче ја влечат! 

Се знае, они на народот од нашата родина 

реколтата жито ја украдоа минатата година! 

8 

Долж Курската и Казанската пруга дивеат, 

изградиле викендици, како богови живеат! 

На сѐ сум јас спремен, ги чекам во пусија, 

ќе ги тепам Евреите и ќе ја спасам Русија!  
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52 Пустец 

1 

Ние живееме во пустецот на мртовечки след,- 

пробај да стиснеш - веднаш бликнува гној,- 

и стравот мртовечки го заглушуваме со вој - 

и тој што е прв и луѓето во растегнатиот ред. 

2 

И со задолжителното принесување на жртви 

нашите предци не еднаш му оддадоа почит; 

на нашето поколение жиг удрија тие мртви, 

во пустецов сме без разум, сеќавања и очи. 

 

 

 

 

53 Не се предавај 

1 

Наредбата `не се предавај` беше извршена, 

иако власта ниту еден не го закити со медал. 

Само врани кружат во литургија совршена 

над мртвите борци што почнале да се цедат. 

2 

Богот на војната, со мршојадци на двоколката, 

врши смотра над војниците што тонат во тлото. 

Од каде се појавија тие бели птици на болката 

што труповите ги красат како ордени на злото? 

3 

Секој има свои птици штом живот му сврши, 

бели птици врз наши борци макаат од шлагот, 

ама враните се вијат, небаре како врз мрши, 

над црните колони живи војници на врагот.  
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54 Балада за омразата 

1 

Брзај - по небо кружи и дебне мршојадец белоглав! 

Шума - домот твој на пролетен грев го наведува! 

Почуј - шуплива ли земја под нас се тресе од страв? 

Гледаш - снопја магла врз полето ко небесен врав? 

Тоа росата зоврива зашто омразата ја заведува. 

2 

Омразата - во потечените бубрези е камен, 

омразата - ја криеме но не се намалува, 

омразата - од кожата исцедок е таа срамен, 

омразата - главите наши ги потпалува! 

3 

Погледни - во реката лисести петна пловат, 

во државата нов ред злото ни прокламира. 

Истинале рацете, за меч нема топлина нова, 

а очајот во слепоочницата како птица колва 

и, обземено од омразата, срцето ни замира. 

4 

Омразата - на младите им осакатува лица, 

омразата - тера од амбис да не се плашиш, 

омразата - жеднее и сака лакомо да цица 

од црните крвја на непријателите наши. 

5 

Да, омразата и нас не слови во своите окови, 

но злобата од ропството не ќе не избави нас. 

Не е слепа омразата наша, нема црни сокови, 

вистинита е и орна за справедливи скокови, 

а свежо ветре ќе исуши солзи, ќе донесе спас. 

6 

Омразата - пијалок во преполнета чаша! 

Омразата - чека да избликне и да дивее! 

Но, од благородност рти омразата наша 

бидејќи во симбиоза со љубовта живее!  
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55 Бодајбо 

1 

Ти плачно замина на краток рок, 

пак да се видиме да не даде бог, 

а јас, во сточен вагон и на исток, 

на ископ во рудникот во Бодајбо. 

2 

Не ќе заплачеш ти, не ќе чекаш, 

не ќе наминеш кај некој роднина, 

но, плукни на мене, јас со чекан, 

ќе копам злато за мојата родина. 

3 

Тропотот на тркалата одмор си зема, 

нема пруга, зинала пустелија-ламја. 

Би ридал сега, но за жал, солзи нема, 

и солзите завршија во оваа земја. 

4 

Ти мене не ме чекај, биди цврста, 

не бери гајле за мојата беда и тага, 

но глеј патиштата да не се вкрстат 

повторно во наша средба драга. 

5 

Ќе мине рокот, ќе сврши оваа казна, 

слободен ќе сум и за пијачка гладен; 

и дури со дрога умот ќе го дразнам, 

ќе туркам сѐ за во заборав да падне. 

6 

Овде наоколу дрвјата ветрот ги свива, 

небесен круг за плачење и тага невина: 

зад мене - илјада километри тајга дива 

а пред мене - седум години синевина.  
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56 На почетокот беше зборот 

1 

На почетокот беше Зборот, и печален и корав, 

се раѓаше во творечка мака на планетата наша,- 

се отцепија огромни делови од земјината кора, 

и острови станаа некаде сред океанската каша. 

2 

И плутаа по светот без товарен лист и знаме, 

цели милионлетијата и векови без опонент, 

острови-пустиници го менуваа својот камен 

но ја чуваа природата и духот на континент. 

3 

На почетокот беше Зборот но го смени друга фела, 

Земјата ја населија морнари, чеда господови, 

според теркот на островот создадоа пловечки дела 

и зарад нивната убавина ги нарекоа бродови. 

4 

Но непопустливо брегот ги држи со надежен фат, 

се враќа островот назад како негов експонент, 

на него морските правила ги спроведува автократ 

но го одржуваат законите и честа на континент. 

5 

Науката за оваа компарација нека ми прости, 

јас за слободоумни толкување сум орен,- 

и ако на Земјата зборот ѝ бил првиот гостин, 

теоретски тоа несомнено бил зборот `море`.  
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57 Пишете ми писмо 

1 

Мојата прва пресуда не ја издржав мирно, 

ќе ми качат една година а можеби и пет. 

Момци, напишете ми писмо, поопширно, 

како е таму кај вас во слободниот свет. 

2 

Пијачката како ви е? Ние речиси ни капка. 

Тука натрупува снег и при сончево време. 

Момци, пишете за сѐ, оти во оваа длапка 

ништо не се случува, животот овде дреме. 

3 

Многу ми недостигате, копнеж ме стега, 

сакам вашите сурати мили да ги гледам. 

Како е таму Надето? Со кого оди сега? 

Или сама е? Нека ми пише неколку реда. 

4 

Пострашен е само судот во Божјата зграда. 

Писмото нека ми биде талисман лековит. 

Оно, најверојатно нема ни да ми го дадат 

но сеедно, момци, сторете себап вековит.  
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58 Сит до грло 

1 

Сит сум до грло, уште од зорница, 

дури и за песните душава не е склона. 

Би легнал на дното, ко подморница, 

та да не ме најде ни компас ни сонар. 

2 

Другар принесува водка до мојата муцка, 

друг со утехата дека ќе ми мине ме теши, 

трет ме запозна со Верчето, пијана цуцка, 

за со водка и жена проблемот да се реши. 

3 

Не ми помогна мене ни Верка а ни водка, 

од водката мамурлак а од Верка никаков лезет. 

Би легнал на дното, како подводна лотка, 

та ни компас ни сонар во трага да не ми влезе. 

4 

Сит сум до грло, нема место ни за голтка, 

ми здодеало веќе да пеам и свирам. 

Би залегнал на дното како подводна лотка, 

та без сигнал да пуштам, да се смирам. 

 

 

59 Кон врвот 

(За спомен на Михаил Хергиани, алпинист) 

 

1 

Ти си на работ на стрмен ледник, 

гледаш кон врвови што се извишуваат. 

Планините спијат, за здив жедни, 

облаци вдишуваат, лавини издишуваат. 

2 

Но нивното око тебе втренчено те пази, 

бидејќи мирна нагорница ти беше ветена: 

секогаш те предупредуваат дур се јазиш, 

со стркалан камен и цепнатина оклештена.  
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3 

Планините знаеја, кај нив дошла беда, 

премините ги проголта димна ерозија. 

Ти тогаш не умееше да читаш следа, 

не разликуваше одрон од експлозија. 

4 

Карпата за громко ехо се подесува 

ако ти за помош гласот си го дигнал, 

ветерот по клисурите го разнесува 

планинското ехо како радио-сигнал. 

5 

И кога се бориш да освоиш премини лити, 

за да не те види врагот, те кријат камења, 

секој од нив задишаните гради ти ги штити 

и карпите ги подметнуваат своите рамења. 

6 

Лажат дека умните во планини не скитаат! 

Ти појде таму, гласини пренебрегнуваш. 

Мекнее гранит, да се топат мразови итаат 

и како перје на шатка маглата легнува! 

7 

А ако во вечниот снег занавек ти си легнал, 

над тебе, како над пријател близок и светол, 

планинските сртови во купола ќе се стегнат 

да бидат твој уникатен споменик во светов.  
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60    За мене говорат 

1 

За мене говорат: конечно, тој па не е гениј! 

Да, со мене не ќе се погордее нашиот век, 

со интегрални пресметки не би ве пленил, 

не ги сфаќам - немам таков тип интелект. 

2 

Еднаш бев кажал: `Океанот е како базен` 

и за тоа другар ми не еднаш ми триеше сол, 

но и прочуениот Ајншатајн не бил мазен, 

и тој како мене се одразувал релативно гол. 

3 

Пишувам стихови за сешто, и за кралот Крез, 

не си ласкам и фалбаџија не сакам да бидам, 

но неколку пати човекот од соседниот влез 

ми кажа дека читајќи ги моите песни ридал. 

4 

Јас пишувам за животни и за разни нешта, 

и за луѓе а потајно и женска љубов барав; 

а редакциски џелати ме черечеа со клешта - 

дека јас со Музата одамна сум се скарал! 

5 

Говорат, досаден сум! Е да, не сум бил во Ница, 

за стихови за вода и пареа сили сум смогнал. 

За жал, другар мој умре од препив во болница, 

инаку ќе кажеше колку многу сум го трогнал. 

6 

Еве, се разбудив од долгата кошмарна смеска, 

сновиденијата ме ослободија и одново дишам. 

Излегов читав од беложарната пијанска треска, 

и дур следната ја чекам, пак стихови ќе пишам.  

 



 272 
61 Ние ја тркаламе Земјата 

1 

Од граница ние Земјата ја свртевме назад, 

неразбрано делувавме како пијан плурал, 

за среќа, имаме команданти кои нѐ пазат, 

ја управија, со нозе опнувајќи се на Урал. 

2 

На крај, да се тргне дојде наредба машка, 

дошло време да се пресметаме на чисто, 

запомнивме како сонцето почна да се ашка 

и малку недостигаше та да зајде на исток. 

3 

Не ја мериме Земјата со нашите чекори, 

безгрижно по цвеќиња газејќи, без пизми, 

нема основа да ни се упатуваат прекори, 

просто, ние ја тркаламе со нашите чизми. 

4 

Од источниот ветар се ведне стогот сено, 

во карпест завет овчари на стада им гудат, 

земјината оска ја поместивме постепено, 

за да го одбегнеме непријателскиот удар. 

5 

Не плашете се ако залезот не се трефне, 

не е Суден ден и Земјата не се побркала, 

туку просто, во марш, како ќе ѝ ќефне, 

тоа нашата дивизија Земјата ја тркала. 

6 

Ползиме, секој од нас брегот го гушка, 

грутките ги гмечиме бесно, без љубов, 

Земјата ја туркаме со колена и пушка, 

и тоа е делотворно иако изгледа грубо.  
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7 

Тука ни најтемелната истрага не ќе најде 

пред непријателот нечии раце дигнати. 

Сите живи од телата имаат големо фајде, 

ко бедем ни служат другарите загинати. 

8 

Фала на глупавото олово што не се фали 

на кого својот смртен удар го намени. 

Ете таму, погодениот на бункер се навали 

и под него Земјата в миг се скамени. 

9 

Стопалата ми останаа во минска сопка, 

продолжувам, мртвите другари ги жалам, 

сал со лакти ја тркалам земјината топка, 

ја буткам од себе за крв ненаситната ала. 

10 

Другар еден, простум пред огнениот напад, 

се поклони до земја зашто куршум вдиши. 

Но, по крвој баталјонот наш ползи на запад, 

за сонцето крваво пак на исток да се виши. 

11 

Во тиња сведнати глави влечеме како црви, 

смрдеата нѐ дави и калта во чизми шлапа, 

но, важно, по небо сонцето нормално врви 

зашто нашата дивизија напредува на запад. 

12 

Со раце и нозе, или без нив, еве ќе легнеме, 

ко на свадба со роса од тревата се опиваме, 

за стебленцата, со заби Земјата ја тегнеме 

и, со нејзиното тло врз нас, се покриваме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 274 
 

 

 

Шести дел:  препеви на песни од Томас Транстромер 

 

1 Осаменост (1) 

 

Една февруарска вечер, речиси смртно ми сврши дента: 

моето авто се затетерави, на мразот се сврте со бокот 

па попреку се истопори на спротивната патна лента 

небаре на сообраќајната река сака да ú го сопре токот. 

 

Моето име, моите ќеркички, мојата работа, сето мое, 

истекуваше незапирливо и ме оставаше мал и помал, 

пооддалечен и заминат, бев за никаде и скован стоев 

како некој ученик што не го пуштаат да си оди дома. 

 

Ме заслепуваа огромни светла на наидувачките возила, 

ко белка од јајце беше воланот, се борев со полни гради, 

неговата пијана шантавост секундите ги размножила 

и тие се ширеа како големи соби во болничките згради. 

 

Јас речиси почувствував дека ми дошол смртниот час, 

и здив последен зедов да се простам со сé мое земно 

но фрлениот песок или налет на ветрот донесоа спас: 

автото прекина да се рита, го победило својот фрас, 

елегантно се престрои за правилно возење спремно 

и само го акна знакот кој со протест одлета в темно. 

 

Останав прегрнат од мојот појас, од спокој пленет. 

Чекав некој да наиде и види што останало од мене. 

 

2  Април и тишина 

 

Пролетта како напуштена жена етка. 

Црносомотен ендек ползи покрај мене. 

Единственото нешто коешто светка - 

покосен куп жолти китки е што вене. 

Јас сум улулкан во сомотот на мојата сенка, 

како виолината во нејзината црна футрола: 

во неа е она недофатното од кое кенкам - 

среброто на спомените кои почнаа да болат. 
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3   По Смртта 

 

Еднаш кај нас имаше тресок над блискиот брег 

што зад себе ни остави кометна опашка од спици. 

Тоа нé закова дома, на Те-вето му правеше снег 

и заседна во ладните капки на телефонските жици. 

На зимското сонце некој сепак оди на скии лимени, 

преку џбуновите каде по неколку листови висат 

ко покинати страници на стар телефонски именик 

а имињата ги проголтал студот како неук писар. 

Сеуште е убаво срцевиот ритам да го сетиш 

но често сенката е пореална од телесниот склоп. 

Самурајот ни изгледа како безначаен фетиш 

покрај неговиот од крлушки на црн змеј оклоп. 

 

 

 

 

4   Полуготовиот Рај 

 

На неговиот пат, кукавучлукот се сопна 

и ко мршојадец го зграпчи својот олтар. 

Набрекнатиот пламен нанадвор се опна 

со гргор како сениште пијалак да голта. 

Нашите слики дочекаа за показ да бидат, 

маката престана, се отвори огромна соба: 

сите се буткаат за поодблизу да ги видат 

ѕверовите од ателјеата на леденото доба. 

Илјадници излегуваме под сонце-вршник 

и секој од нас личи на полуотворена врата 

што секого кани во собата наша да сврши. 

А бескрајот се распослал како црвен тепих 

и меѓу дрвјата во вода блескоти се златат: 

на земјата, езерото е прозорецот за слепи. 
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5  Како кога си дете 

 

 

Како божем пак да си дете и некој те мами, 

преку глава ти навлекол лага како вреќа; 

низ процепите од сонцето фаќаш сал намиг 

и слушаш како црешата брмчи од среќа. 

Но тоа ништо не помага, навредата е вешта, 

од главата прудолу до колената те прегрнала 

па и да се поместиш, сопнат си како клешта, 

скраја од цвеќето што пролетта го наврнала. 

Да, галејќи го лицето, топли светкавата волна 

и низ нејзиното ткаење да се ѕирка овозможува. 

Беззвучно, водните прстени заливот го полнат. 

Зеленото лисје црн тепих на земјата положува. 

 

 

6  Од Јули `90 

 

 

Наидов на погреб, престанав да итам, 

минуваше мртовецот во цвеќе сложен: 

и одеднаш осетив дека тој ги чита 

мојте мисли подобро одошто јас можев. 

Музиката престана, запејаа птици. 

Вжареното сонце ги измеша азимутите. 

Замреа пријателовите гласни жици 

во подалечната страна на минутите. 

Возев накај дома како во треска, 

час низ дожд што ја кине тишината 

час низ летниот ден што блеска 

а најпосле и загледан во месечината. 
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Седми дел: американски и англиски поети 

 

 

1  Таму кајшто никогаш не сум бил а радо би одел 

е.е.cummings 

 

Таму кајшто никогаш не сум бил а радо би одел, 

зад било кое искуството, каде звуците ќе сопрат, 

во очите ти и гестовите нежни што ми се модел 

за нешто така блиско што ме страв да го допрам; 

со прсти срце сум си стегнал, во тупаница тупка, 

но ти со твојта вита става ќе ми разбиеш поза - 

ме отвараш таинствено и вешто, пупка по пупка, 

исто ко Пролетта што ја допира својта прва роза. 

Или,ако посакаш што пoблиску и во мене да си, 

јас и мојот живот ќе се затвориме брзо и нежно - 

како кога срцето на тој цвет поитува да се спаси 

од гладното јато мразулци на невремето снежно. 

Постојана и без соперник е кршливоста наша 

и со знамиња татковински животот го стиска 

па на човека му доаѓа реторички да се праша - 

зар смртта во секој наш здив не ни е блиска? 

Јас не знам ниту еден отвори/затвори метод 

но длабоко од гласот на твојте очи бев бацен, 

тој е помил и од хорот на сите рози на светот 

и никој, дури ни дождот, нема толку мали раце.  

 

2  Ако треба од Е.Е.Камингс 

1 

Ако треба, ќе спијам со госпоѓата викана Смрт 

за да бидам со суштество со усни цврсти, 

да ја зграпчам твојата нова уста со заби на крт 

(колк пумпа ќеф во колкот со кој се вкрстил). 

2 

Гледајќи како насмевката ти постана струна, 

бакнежливо впиена врз нејзиното змиско тело, 

решив секоја пролет да те овенчам со круна 

од грст буњиштарски црвци од блиското село. 
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3 

Облечи го вешто твоето месо во глупа леа, 

изрази го моќното оружје на твојата коса. 

Откако разбрав зошто очите нејни се смеат, 

јас секоја година нешто вредно ќе ти носам, 

4 

за секој мој подарок надалеку ќе се слуша 

а ни педа не ќе доближам до твојата душа. 

 

3  Срце во срце 

е.е.cummings 

1 

Твоето срце со моето го споив, ми стана аорта, 

 секогаш и секаде без тебе ни одам ни правам,  

што и да е сторено, неизбежно ти си ми ортак  

кој само преку мене милост на светот му дава. 

2 

Од судбина не се плашам оти ти тоа ми стана  

и од светот не чекам ништо оти ти си мој свет –  

месечина чиј намиг на крај успеав да го сфанам  

и сонце со кое ти отсекогаш си пеела во дует. 

3 

Еве нé во најдлабоката тајна што никој не ја знае:  

на коренот сме корен и на пупката пупка сме ние,  

небесно сме небо додека дрвото на животот трае, 

повишно одошто душата можела и да се надева,  

поневидливо одошто умот можел од себе да скрие  

и чудесно настрана за ни една ѕвезда да нé задева. 
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4   Фала Богу 

е.е.cummings 

 

За овој најчудесен ден фала му на Бога: 

духови зелени скокаат од дрво на дрво, 

мечта сина шета по небо нога пред нога 

и сé тоа е природно и бескрајно и прво. 

(јас што умрен бев, пак сум момче младо, 

со Сонцето се родив како негов близнак, 

во ден за живот и љубов, за лет и радост 

за од земјиниот бескрај залак да гризнам.) 

Што да вкуси, чуе, допре, како да диши 

суштество кренато од ништожни гниди 

за сигурно од сомнежот да се лиши 

дека Бога може да го замисли и види? 

( сега со ушите на моите уши слушам 

а очите на моите очи се мојата душа)  

 

 

5   Отров-дрво 

Вилием Блејк  

 

Му бев лут на пријателот, со гнев, 

но му кажав за него и тој спласна. 

На непријателот исто лут му бев 

но молчев и гневот ми порасна. 

Па со моите стравови го поливав, 

и со солзи во мугри неискажливи, 

а го греев со насмевка неодолива 

и со лукавства лесно залажливи. 

И го растев така и дење и ноќе 

сé дури не стана јаболко сјајно 

па непријателот се осети моќен - 

дека меѓу нас нема ништо тајно. 

И една ноќ во мојта градина скришна 

некој маскиран дух со него се дружел 

та утрето се видов и ич не бев пишман - 

непријателот под дрвото беше спружен. 
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6 Огин и мраз 

Роберт Фрост 

 

Некој вели светов огној ќе го цркнат 

друг пак на мразот влогот го става. 

Од она што јас од сладоста сркнав - 

претпочитам да изгориме во лава. 

 

Но,и од омразата вкусив доволно 

па ако испадне шанса за реприза 

мислам дека не ќе да е поболно 

и ако мразот коските ни ги гриза. 

 

7   Јазикот на птиците од Вистан Хју Одн 

1 

За птиците многумина се уверени но не и јас, 

дека бесно и гордо се петелат заради страст, 

дека токму тоа им е главна работа и сладост 

и дека они неизбежно се синоним за радост. 

2 

Јас пробувам да го разберам нивниот јазик 

и чувствувам како студена трпка ме лази 

бидејќи во џагорот што од нив се слуша 

го распознавам стравот на птичјата душа. 

 

8  Илјада бакнежи длабок  

Леонард Коен 

. 

Ждребиња трчаат,чупиња пупат, 

предизвик за ќарот те пецка; 

добиваш понекогаш, и на клупа - 

длабиш мала победничка рецка. 

Непобедлив пораз те кани - 

и пак делењето ти е слабо; 

од јавето амбис те брани 

илјада бакнежи длабок. 
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За вадење и измама се стегнав, 

си се вратив во Буги селото; 

но, изгубив стис и си легнав 

во прегратката на Ремекделото. 

Предолга трка мене ме чека 

и ал завети дадени на Бог 

но уште зорле за живот пекам 

илјада бакнежи длабок.  

И некогаш ноќе, јас тегаво итам 

беден и кроток, турнат на работ, 

со стегнато срце ловам ритам - 

илјада бакнежи длабок. 

Од сите страни сме сардисани 

границата морска за сите е иста; 

мршојадци сме шашардисани 

во потрага по мирен пристан. 

На бродска палуба еве ѕвонам 

ја славам цврстината на дабот; 

но,кандисувам во него да тонам 

илјада бакнежи длабок. 

За вадење и измама спремен 

во улицата Буги пак се мувам; 

да се менат зар дојде време 

даројте што сакав да ги чувам? 

И тиха е мислата што чека 

мур да удри на времето забот; 

освен што заборавив дека - 

илјада бакнежи е длабок. 

И некогаш ноќе, јас тегаво итам 

беден и кроток, турнат на работ, 

со стегнато срце ловам ритам - 

илјада бакнежи длабок. 

Ждребиња трчаат,чупиња пупат, 

предизвик за ќарот те пецка; 

добиваш понекогаш, и на клупа - 

длабиш мала победничка рецка. 

Непобедлив пораз те кани - 

и пак делењето ти е слабо; 

од јавето амбис те брани 

илјада бакнежи длабок.  
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9 Сонет  

Edna St. Vincent Millay  

 

Така измамнички гневот на животот е скроен 

што го чисти пулсот а го замаглува умот 

па мене, родена како женско и така јадосана 

од сите нужди и дребноста на мојата сорта, 

блискоста со тебе ме убедува да заклучам 

дека е фер и дека треба да рипам од среќа 

што ти со сета тежина клапна врз моите гради 

оставајќи ме уште еднаш несвршена а искористена. 

Меѓутоа, не мисли за ова како за бедно предавство 

на мојата силна крв спроти мојот запрепастен ум: 

јас ќе те запомнам со љубов, или ќе го зачинам 

мојот презир со сожалување.Дај да бидеме начисто: 

јас го открив овој бесен и недоволен повод 

за конверзација кога ние ќе се сретнеме повторно.  

 

 

 

 

10  Сонет  14 

Елизабета Берет Браунинг 

 

Ако мора, на причината да ме сакаш, 

да ја најдеш квадратурата на кругот, 

гледај да не надваса било што друго 

туку Љубовта сама што нé спои вака. 

Оти, мил мој, може изгледот те мами 

кога ти се смеам на милозлив начин 

па мислиш меѓу нас сал жар ќе зрачи 

и без пепел ќе векува нашиот камин. 

Од утехата твоја жалта ми е свената, 

на образиве речните корита се суви 

но и сабјата на заборавот е крената. 

Та затоа, мил мој, да бидеме глуви 

за сé друго што ја мати вселената - 

освен за танцот на љубовните муви.  
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11  Сама  

Сара Тревор Тиздејл 

 

Сама сум, на љубовта ù терам инат, 

на сето она што го примам и давам, 

сите твои нежности крај мене минат 

а напати и на мисла за смрт јавам. 

Иако сама, сеуште на врв сум стража 

највисока на светов уморен во сивост; 

околу мене снежните вејавици тажат 

а над мене бескрај распартален диво. 

При земјата скриена и рајот е скриен 

а мојата горда душа принесува жртви 

за да ме заштитува од мирот на оние 

што не се оставени – бидејќи се мртви. 

 

 

 

12   Пустински барички 

Сара Тревор Тиздејл 

 

Јас љубам толку многу; јас сум ко река 

заитана скоковито во море да се влие; 

дарежлива сум, за љубовта да не чека, 

да не мора да клекне за од мене да пие. 

Но таа кон пустински места е склона, 

без дожд, без роса и од сенки скраја, 

каде ѕвездите се со лица ко Горгона 

а небото за немилосрдноста е маја. 

И таму, во морбидна полноќ ќе клекне, 

растечката жед во барички да ја гаси, 

со надеж дека токму тогаш ќе ù лекне - 

ако устојаната вода огнот ми го спаси. 
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13   Меко место за паѓање 

Алисон Мурер 

 

Еве, пак крај тебе ме затече зора рујна 

да се послужиш со мојата љубовна кујна; 

но,значајните нешта одбегнуваат раѓање 

кога стално бараш меко место за паѓање. 

Молам, бејби, немој погрешно да ме сфатиш, 

со враќање на филмот не сакам да платиш, 

но ти треба добро да знаеш зошто реков 

дека и јас за паѓање барав место меко.  

Барав меко место, не ти го барав тронот, 

туку сал мало ќошенце со твоја склоност 

за трошка љубов, како во детска басна, 

со порака божем скриена а секому јасна: 

не бев јас со умисла и за одмазда гладна 

само топол кревет барав во ноќта ладна! 

А кога ќе се разбудиш и ме побараш надвор 

јас ќе бидам далеку од љубовниот затвор - 

ти си оној што ми покажуваше често 

како се наоѓа за паѓање меко место. 

 

 

14    Погребален блуз 

 Вистан Хју Оден 

 

Запрете ги саатите, телефонот исклучен да е, 

спречете кучето лигаво по сочна коска да лае, 

клавирите и тапанот тишината да не ја кршат - 

изнесете го ковчегот за тажачките да свршат. 

Нека пуштат авиони, по Небото да Му нишанат 

за веста дека Тој е Мртов да биде испишана. 

Беловратните гулаби нека си врзат црна пафта 

а сообраќаецот со црни ракавици нека мафта. 

Кон сите страни на светот Тој ми беше очи, 

моја секојдневна надница но и ден за почин, 

пладне и полноќ ми беше и мој омилен чешит, 

но дека во љубов ќе сме довека – тоа згрешив. 

Ѕвездите не се веќе пожелни, секоја да згасне, 

Месечината на шестка – и без Сонце сум јасен, 

иссипете го океанот а ветрот шуми нека смете - 

нешто добро засекогаш веќе нема да ме сретне.  
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15  Смртно опожарениот град 

 Derek Walcott 

 

Откако огнениот евангелист срамни сé што стои и ползи 

ко по лој мазно, за смртно опожарениот град склепав скица; 

сакав да раскажам, пред свеќите чии очи чадеа со солзи, 

повеќе одошто восокот, за верите што беа извлечени ко жица. 

Цел ден по улиците се шокирав од приказни во партали 

и секој ѕид стоеше ко измамник што чека комарџии смели; 

во грактавото, од птици разлулано небо, облаците беа бали, 

распарани од лешинари, и наспроти огнот, беа памук-бели . 

Кај чадосаното море по кое Христос одеше нога пред нога, 

се прашав чуму восочни солзи кога светот е мртво око? 

Во градот, лисјата се хартија, но ридовите се од вери стадо; 

за талкач како мене, секој лист беше зелен здив од радост 

за возобнова на љубовта што ја мислев мртва како нокот - 

јас, момчето, ја благословив смртта и покрстувањето во оган. 

 

 

16   Една строфа од поемата ENDYMION 

од Џон Китнс 

 

Радост засекогаш е убавото нешто: 

вљубеноста ни ја зголемува вешто 

додворувањето од очај да не се цепи 

ами анкер да е буден сон што крепи, 

здрав, полн со мечти да ни е здивот 

та секое утре закитен да ни е живот 

со цветен синџир за земја што нé врзува 

за пизмата пред милоста да не избрзува. 

А при мрачни денови и во племенит табиет 

нездравата мисла итро дебне да се забие 

и како кртот лево-десно да истражува 

фрлајќи зад себе сомнеж што растажува; 

но некои глетки на убавото, нему за инат, 

темниот покров на духот наш го кинат: 

златна Месечина; или – силно Сонце огреало 

но за сенка на овци стебло крошна развеало 

а бистриот поток, за од жешкото да се лади, 

нарцисите на брегот изгледа сам си ги сади; 

саем од рози наврнал сред шумскиот честар 
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ко за ние да си ги замислиме кобните места 

кај великите јунаци спроти смртта итале 

во приказните што сме ги чуле или читале; 

Од секој небесен раб нé засипува наврапито 

неисцрпната фонтана на бесмртниот напиток.  

 

17   Господарката на Шалот 

Alfred Lord Tennyson 

1 

На речните брегој спружени 

долги ниви јачмени и `ржени 

рамница-невеста за небото китат, 

а преку полето патот скита 

кон кулите на Камелот. 

Од обете насоки луѓе зјапат 

по јоргованите што се капат 

во ветрот кој во нежен напад 

го милува островот Шалот. 

2 

Треперат врбјаци бели и јасики мали 

дур` самрачен ветрец нежно ги гали 

преку бранот што таман ќе се опне 

удира во островот, замира и копне 

пловејќи удолу кон Камелот. 

Обраснати со ползници китки диви 

четири ѕидови и четири кули сиви 

во тишина ама како да се живи 

ја гушкаат Господарката на Шалот. 

3 

Под врбовите велови свечени 

тешки баржи од коњи влечени 

без поздрав или бар миг со око 

ги одминува едреник скоком 

залетан надолу кон Камелот. 

Или сепак некој на прозорот виде 

мафтање од рака за поздрав да иде - 

најпознатата рака зар тоа ќе биде 

раката на Господарката на Шалот?  
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В мугри, дур` јачмени снопја се носат, 

тукушто жетварите почнаа да косат, 

наздравувачки весела песна чуја, 

поздрав трепетен од речната струја, 

долу таму кај вишниот Камелот. 

А Месечината саноќ се измачила 

па со српот сал ехото го закачила 

шепот да пронесе до ридските бачила: 

“Самовила е Господарката на Шалот!“ 

5 

Таму таа саноќ и катаден ткае 

волшебен килим во бои да сјае. 

И таа беше чула шепот да се гласи 

дека од клетва нема да се спаси 

ако му се перчи на Камелот. 

Но, не знаеше таа клетвата што е 

па така мирно и со елан двоен 

да ткае вредно во замок строен 

си продолжи Господарката на Шалот! 

6 

На севидно огледало пред неа закачено 

преку цела година пролетуваа измачено 

сенките на светот по друмот што вјасаат 

стравопочитно за навреме да стасаат 

долу таму во Камелот. 

И речните вртежи и сулини така ги гледа 

и селаните намрштени пцости кога редат 

ако пазарските девојки мадро не си седат 

заминувајќи крај Шалот. 

7 

Понекогаш толпа моми раскрекано каска, 

или задреман в седло поп јава на маска, 

напати кадраво овчарче кавал свири 

или паж во скерлетно ко паун се шири - 

патувајќи сите кон Камелот. 

А кога минат витези во бојна спрема- 

жалта во срцето здивот ù го зема 

зашто вистински и верен витез нема 

Господарката на Шалот!  
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А огледалото сеуште од светот лови 

и таа ноќе дури Месечината плови 

волшебно ги ткае во својот килим 

и глетките кои не се баш мили 

од патот кон Камелот. 

Музички погреб на брачна двојка млади, 

со перјаниот раскош еднаш и` се згади: 

“Па ова веќе наполу од тактот ме вади!“ 

- си рече Господарката на Шалот. 

9 

На стреломет од нејзиниот чардак 

сред снопја јачмен построени ко гарда 

во жолтото поле на коњ јавнат езди 

оној кој многу дами остава без здив - 

храбриот Сер Ланселот. 

Крстоносец витез, за душманот треска, 

во оклоп искован од најтврда смеска, 

на сонцето гордо, ослепувачки блеска 

недалеку од зафрлениот Шалот. 

10 

Дизгините пуштени летаат врз патот 

како сјајни гранки на ѕвездено јато 

а прапорците весело шират ритам, 

поздрав за жетвари од оној што ита 

удолу кон Камелот. 

На ременик раскошен со грб рисан 

меч и сребрена бојна труба висат, 

ѕвонат на оклопот ко пијан клисар 

недалеку од зафрлениот Шалот. 

11 

Во денот син што безоблачен трае, 

кожното седло со богат накит сјае 

под огнот на перјаницата и шлемот 

кои заедно заштитнички и немо 

го следат дур` јава кон Камелот. 

А често под звездениот сјај вечен 

пурпурот на ноќта метеор го сече 

со огнената опашка што ја влече 

преку мирниот Шалот.  
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Неговите пијавици-веѓи строго мрчат 

на коњот поткован што в галоп трча, 

а ќумур-црни кадрици од таа глава 

се веат под шлемот додека тој јава 

удолу кон Камелот. 

Жива слика во огледалото пулсира 

слеана со екот од песната “Тира Лира“ 

што реката и брегот сложно ја свират 

а ја пее Сер Ланселот. 

13 

Се оттргна таа од својот ткаен декор 

а в душата немир ја клука во чекор : 

се виде со цветот на водниот лилјан 

погледот негов ù потсече крилја, 

загледана удолу кон Камелот. 

Одлета килимот и стана само мрша 

огледалото пукна - парчиња се кршат, 

“Зар дојде часот деној да ми свршат!“ 

извика Господарката на Шалот. 

14 

Буроносни ветри од исток ко волци 

оглодаа дрвја, ги сторија колци, 

матицата речна врз брегови ползи 

а плачното небо од крбли солзи 

врз утврдениот Камелот. 

Се стрча таа кон чамецот спремен 

за случај ваков во спас да ја земе 

но потонат в кал ја пречека бремен 

Господарката на Шалот! 

15 

И во транс, ко гатачки шаман, 

без гнев или протест ил` аман, 

дур` в поглед ù гаснеше жарта 

се помири со својта зла карта 

гледајќу удолу кон Камелот. 

А кога денот ноќ се стори ладна 

во матица речна - аждаја гладна, 

истоштена и бледа полека падна 

Господарката на Шалот.  
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Како снегулка од виориште бесно 

маткана безмилосно лево и десно, 

откинат лист што браној го газат 

во ноќен виеж без надеж за назад 

отплови таа кон Камелот. 

На врби скршените чамци обесени, 

и житните снопја во калта замесени 

последната песна ја чуја потресени 

од Господарката на Шалот. 

17 

Од неа ечи божиќна песна мила 

понизно пејана со последна сила 

на крвотокот што веќе се кочи 

во последен залез на нејните очи 

свртени кон Камелот. 

И пред да допре до куќата прва 

приливот ја сопре врз едни дрва 

за иако мртва живи да се стрват 

на Господарката на Шалот. 

18 

Веста за телото се беше чула 

дека плови под балкони и кула 

и мртво бледо меѓу куќи вишни 

блеска пред погледи скришни 

молкум во Камелот. 

Витез и граѓанин, лорд па и дама, 

сеират ама по малку и се срамат 

оти мртва слика в ум ќе си врамат 

од Господарката на Шалот! 

19 

Која е таа? Што всушност се случи? 

Во кралската палата кај танц се учи 

и без наредба замре звукот весел 

па се крстат оти страв ги тресе 

витезите на Камелот. 

А Ланселот, што вистината ја љуби, 

рече “Ах, клетви незнајни и груби! 

Со мојот уроклив поглед јас ја убив 

Господарката на Шалот!  
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Витезот покајнички, од очај шекнат, 

со молитва кон Бога здушно клекна. 

А Бог милостив во својата сила 

го вознесе телото на нашата вила 

угоре високо над Камелот. 

И оттогаш секоја пролет или лето 

на разбој од цреши ширум светот 

раскошен килим ткае со цветот 

Господарката на Шалот. 

 

 

 

18   За Валентин-денот 

 Едгар Алан По 

Фабула е ова, за љубопитен читател четиво скрито, 

сРед кое едно име најмило ко пиленце го вгнездив, 

таА што го носи има очи кои блештат ко во митот 

за оНаа Леда чии јуначки близнаци постанаа ѕвезди. 

ПринЦ сум на овие рими, тие дар ми се од боговите, 

земи гИ ти како амајлија што срцето ќе ти го глочка. 

ПретреСи ги и измери ми ги зборовите и слоговите, 

не се стеСнувај, анализирај ја секоја запирка и точка. 

Ако макатА твоја можеби испадне и бесмислен скеч, 

не бидувај Разбеснет како да си пред Гордиев јазол; 

загаткава е Џам кон сите и немој да потегнуваш меч, 

доволно е ако Еден од вас успее да го скрши мразот! 

Врз ливчево се Напишани три збора во кос редослед, 

очи се на духовиТата душа, ѕиркаат низ секој стих; 

често спомнуванО од поети е тоа име и име е на поет, 

восхит за него сврЗав, копнежлив, оддалечен и тих. 

Тие зборови се како Галежните прикаски за деца 

што во Минхаузен барОнот дамна ги раскажувал, 

ама ниту Вистината ни Умот во нив не се штреца 

па и ти никогаш не се преДавај и не се натажувај. 
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19  Доверскиот брег  

Метју Арнолд 

 

Ноќва морето е мирно и кроти, 

месечина на дебела плима легнала, 

меѓу француските светла спроти 

и стените што Англија ги стегнала, 

мирниот залив да ни го чува 

дур` низ прозор сладок ветер дува. 

Месечината брегот го светнува 

додека морето во гргорлив рев 

пенлив ѓердан му наметнува 

и ко љубовник го мами на грев. 

Но само чакалот морето го валка 

до брегот и назад без престан го мазни 

во такт диригиран од Божја палка - 

пијана нота што и вечноста ја дразни! 

Софокле умен, во Егејот вгледан, 

во драми наслика плима и одлив 

нишалка кревка на човечка беда, 

од мисла матна кон дела подли. 

И кај нас, еве, во северно море, 

таквата мисла пуштила корен. 

Ги гушкаше еднаш, со сета полнотија, 

Морето на Вербата земните брегови, 

што наборите светли му ги скротија 

та чипкан мидер беа бранојте негови. 

Но, сал ехо од тагата му слушам сега 

низ ноќниот ветар што стенка од мака 

и со грмечки здив тоа поразено бега 

оставајќи му го на светот голиот чакал. 

 

Ах, игро загубена, светов пред нас лежи 

и личи како земја од слатките сништа, 

толку шарени, така прекрасни и свежи - 

а всушност мнозина од болка пиштат 

без радост и љубов, ни во себе верба, 

туку немир само и темнини ни тежат - 

непосеани и несакани, тие ни се берба 

додека како риби фатени во мрежа 

во смутните тревоги за борба или бег 

збревтаме за воздух на Доверскиот брег.  
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20  Ако утре ме снема 

Ronan Kiting 

 

Понекогаш, во ноќи доцни,слепи, 

крај неа буден, гледам како спие, 

како мирен сон нејна снага крепи 

па излегувам и в мракот, свиен, 

на разни мисли умот ми се цепи: 

што ако утрето осамнам ладен, 

дали неа сомнеж ќе ја јаде 

дека љубовта ù ја крадев? 

 

Ако утрето веќе не ме зрачи - 

ќе знае ли колку многу ја сакав? 

Умеев ли на секој можен начин 

да покажам колку многу ми значи 

и дека ми е најслатката мака? 

И ако мојот земен живот свене 

со светот таа ќе се бори без мене 

и дали љубовта што за неа ја гаев 

ќе биде доволна сама да истрае 

ако утре мојот крај е? 

 

Зашто, блиски во животот веќе губев 

а не дознаа колку многу ги љубев 

и сега живеам со тешко каење – 

зошто за моите чувства не трубев 

па и тие починаа во вечно таење? 

И така се заветував самиот на себе 

колку ми значи секој ден да и` кажам 

за веќе никогаш да не морам да тажам 

дека неа сомнеж некогаш ќе ја гребе 

дека со молчењето може и лажам.  
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Ако утрето веќе не ме зрачи - 

ќе знае ли колку многу ја сакав? 

Умеев ли на секој можен начин 

да покажам колку многу ми значи 

и дека ми е најслатката мака? 

(рефрен) 

И ако мојот земен живот свене 

со светот таа ќе се бори без мене 

и дали љубовта што за неа ја гаев 

ќе биде доволна сама да истрае 

ако утре мојот крај е? 

И ти, секој ден кажи ù колку ти значи 

таман и да рече “на глава ми се качи“ - 

не срами се дека ќе изгледаш бедно - 

оти ова утро може да ти е последно. 

 

 

21   Звук на тишината 

 Сајмон и Гарфанкел 

 

1 

Еј, здраво, пријателе Мрак 

ти дојдов еве, на муабет пак, 

бидејќи гроза ми пресече гради, 

дур` спиев семе нејно ми всади, 

и призрак во умот немо ми пека 

во заседа подла уште ме чека - 

Звукот на тишината. 
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Со немир сништата ги облеков во срмата, 

во тесните сокаци вткаена во калдрмата 

под бандерата како ореол на тагата, 

дигнав јака против студот и влагата, 

дур` светилката со својот блесок 

ми фрли грстови неонски песок 

па очите ми станаа слепи 

додека ноќта ја цепи 

Звукот на тишината.  

3 

И видов со очите свои скршени 

илјаден народ ко ангели совршени, 

секој од нив без говор и слух, 

глувонема толпа ко маѓосан дух 

што со гласови никогаш чуени 

песни пее со немир затруени 

од Звукот на тишината. 

4 

“Будали,- им реков вџасен - 

тишината ко тумор расте, 

зборовите мои ги впива ко суша 

раце ми врзува да не ве гушнам!“ 

Ама и тие зборови ко дождец тивок 

потонаа во новиот живот 

како ехо на Тишината. 

5 

А пред неонскиот бог клекнати 

му се молеа луѓето шекнати 

па знак за опомена им блесна 

во зборовите што станаа песна: 

Подземјето на ѕидовите свои 

новите закони сега ги крои, 

Пророк синајски никој не брои, 

уката негова одамна е мината - 

шепотат звуците на тишината.  
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22    Мајкин градинар 

Sinead O’Connor 

 

Се скаменија седум часа и петнаесет дена 

откако со неповрат љубовта твоја ми плати 

дење спијам и сал ноќе можам да се кренам 

со луда надеж дека мракот ќе ми те врати. 

 

Откако те нема јас сенешто можам, 

да се забавувам со кој ќе ми текне, 

да лудувам отмено на софи од кожа 

но знам од тоа нема да ми лекне – 

зашто споредба нема под ова небе 

што бар малку ќе потсеќа на тебе. 

 

Толку самувам без тебе, ко птица нéма, 

за солзиве не можам да изградам брана, 

се судам дека од моја грешка те снема 

и секоја мисла со очај си ја хранам. 

 

А видам момче ми иде да го гушнам 

и знам дека твојот лик ќе ми блесне; 

бев на доктор и знаеш што слушнав? 

Хоби да сум нашла што ќе ме тресне, 

будалата смета дека сум вон од себе 

оти знам дека нема споредба за тебе. 

 

Мајкин градинар што двор ми личоса – 

сé помре без твојте раце да го пазат! 

Со тебе животот напати ме ничкоса 

но сé би дала да ми се вратиш назад 

зашто споредба нема под ова небе 

што бар малку ќе потсеќа на тебе.      
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23    Верноста на жената 

 Џон Дон 

 

Машала, па ти веќе си ме сакала цел ден еден! 

Утре ко`ќе заминеш, имаш ли изговор вреден? 

Или тогаш ќе извадиш некој завет новопечен 

според кој под стар датум ќе може да се рече 

дека денес во тебе нашето вчера веќе не тече? 

Или, од страв силен се роди љубовниот ќеф 

па затоа заветот може да се раскине од гнев? 

Или, како што умирачки браковите ги ништат 

така и љубовните завети врзувачки нé тиштат 

сал дур`не ги заборавиме во нашите сништа? 

Или, ти сал за измамна промена со мене се фати, 

за егленџе да ме гушкаш и блудно да се клатиш 

а сега немаш друг начин туку со лага да платиш? 

Суетна алапачо, јас твоите изговори, ако сакам, 

ќе ги победам со малото прсте на мојата рака, 

ама се воздржувам зашто може утре ќе морам 

ова твоето на некоја друга и јас да ú го сторам. 

 

24 Душата ми е мрачна 

  Лорд Бајрон 

Душата ми е мрачна ама сеуште трпи, 

бар свирка на харфа неа не ја гуши; 

од нежниот твој прстомет таа ќе црпи 

жубор-капки за лек на моите уши. 

Ако во срцево надежта уште ползи 

тие звуци треба напред да го бутнат: 

во очиве дебнат олеснувачки солзи 

што во умот мој огнот ќе го кутнат. 

Минстрелу, ти одредив јасна задача, 

радосната нота последна нека букне: 

јас длабоко и диво мора да плачам 

зашто поинаку срцево ќе ми пукне; 

оно само тагата како доилка си ја позна 

а пеплосана несоница него го тресна: 

и сега, штом за најлоша пресуда дозна, 

ќе пукне - или ќе се прероди во песна. 
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25  Превртена ракавица 

(од непознат автор) 

 

Кога работите кон лошо одат, терајќи свој ќеф, 

кога патот по кој се тетеравиш станал жив грев, 

кога приходот ти е мал а долгови на врат тежат, 

кога сакаш да се смееш ама воздишки те жежат, 

кога грижа те стиска и срцето ти го растажува, 

одмори, ако мораш, но никогаш не се откажувај! 

 

 

Како што речиси секој од нас понекогаш научува, 

животот е опачен,во виори и пресврти се случува, 

и кога бељите ги блокираме со јаремското жегле, 

пак победата ни бега оти во ќорсокак сме влегле; 

но не се предавај, иако за бавен чекор те судат - 

ти можеш брзо да победиш со некој нокаут-удар. 

Честопати навидум задачата не може да се згреши, 

та и секој слабак или тетерав човек би ја решил; 

честопати борецот потклекнал и од очај се предал 

кога секој гледач веќе како победник го гледал, 

па така предоцна научил дека ноќните штурци ѕунат 

за тоа колку тој блиску бил до победничката круна. 

 

Успехот е како ракавица, превртена на опачината, 

тој сребрена сенка е на сомнежот на облачињата; 

и никогаш не треба да кажеш дека те сопиња грижа 

зашто и кога си далеку може радости ти се ближат - 

затоа, запни во борбата кога надеж никој не дава, 

таман нештата и да се најлоши, ти не се предавај!             
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26      Ноќен пазар во Маракеш 

Loreena McKennitt 

Тие таму се поредени во кружна свита 

со ламби в лица што им светат; 

дур` месечевиот срп небото го жнее 

поетите-тапанџии наоколу шетат 

и нежно го запираат срцевиот ритам 

а умира чадот ветрец што го вее. 

Од ќулавката сенка-човек вика: 

“Мојта маска – лична ли е слика? 

Мојто огледало дали ти го сакаш? 

Погледни си сам во твојата мака 

или еднододруго, заедно, во слога, 

да му ѕирнеме во лицето на Бога! 

Приказните се исткаени, трасиран е патот, 

а судбините ни се проречени; 

вистината е измерена со твоето злато 

и магичните лаги се пресечени, 

расфрлани како глисти по земја лазат 

дур` верата зазвучува во ноќниот пазар. 

Од ќулавката сенка-човек вика: 

“Мојта маска – лична ли е слика? 

Мојто огледало дали ти го сакаш? 

Погледни си сам во твојата мака 

или еднододруго, заедно, во слога, 

да му ѕирнеме во лицето на Бога!“ 94 

А друг глас нуди сред пазарски сенки 

лекции напишани на папируси тенки, 

на коњ донесени откај реката Нил 

за урок што секому ќе биде мил: 

се извива и пишти во оган кобра 

приказнава за да ни биде добра. 

Од ќулавката сенка-човек вика: 

“Мојта маска – лична ли е слика? 

Мојто огледало дали ти го сакаш? 

Погледни си сам во твојата мака 

или еднододруго, заедно, во слога, 

да му ѕирнеме во лицето на Бога! 
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27     Џеси (локализирано Гоца) 

 Joshua Kadison 

 

Во пет наутро од Прилеп, Гоца ѕрна плачно, 

да ми каже дека сама ù е многу мачно - 

па рече:“ Бубе, баш си фраер и те сакам 

да одиме по плажите во Охрид фатени за рака 

да пивкаме ж`та и мачорот со нас да шета - 

да се пропушти тоа зарем не е штета?“ 

Ох, дива Гоцо, ти ко учутма ме леташ! 

Гоцо, знам, ме мафташ за тоа како ќе те клатам 

и знам, за таа надеж со скршено срце ќе платам 

ама сепак кажи ми сé за нас двајца сплотени! 

Гоцо, вешта си да продадеш мечти испотени, 

ох, Гоцо, моите сомнежи се веќе скротени! 95 

 

Таа ме праша како е мачорот, ù реков дека дреме 

иако знаев дека за неа размислува цело време, 

а токму кога решивме нејзината слика да ја скинеме 

ни се јави Гоца за со неа убаво да си поминеме! 

Таа рече спакувајте се со мачорот и брзо вози, 

ти ветувам дека сега на број ми се сите кози! 

Гоцо, знам, ме мафташ за тоа како ќе те клатам 

и знам, за таа надеж со скршено срце ќе платам 

ама сепак кажи ми сé за нас двајца сплотени! 

Гоцо, вешта си да продадеш мечти испотени, 

те љубам и сакам да ми бидеш сончев блесок 

ете, дошло време да те легнам во врелиот песок! 

Гоцо, знам, ме мафташ за тоа како ќе те клатам 

и знам, за таа надеж со скршено срце ќе платам 

ама сепак кажи ми сé за нас двајца сплотени! 

Гоцо, вешта си да продадеш мечти испотени, 

ох, Гоцо, моите сомнежи се веќе скротени! 
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28  Сопствен Хеликон  

Шејмас Хини 

 

 

(Ha Мајкл Лонгли) 

1 

Кога бев дете, бунарите ми беа најдрага опсесија, 

се палев на нивните стари чекрци и кофи дрвени: 

на темна позадина беше уловена небесна чудесија, 

на мовта и тињата носниците ми беа настрвени. 

2 

Кај еден во цигланата, со натстрешница растурена, 

се насладував неизмерно и од задоволство писнав 

кога на крајот од јажето кофата што беше сјурена 

долж недогледната дупка со тресок во вода плисна. 

3 

А кај еден друг, плиток и под сувоѕидан шанец, 

што беше речиси како аквариум во темен потон, 

кога ќе потегнев некој корен од тревниот танец 

ќе се забелееше едно кловновско лице по дното. 

4 

Други имаа ехо, повиците ваши немаше да запрат, 

ви се враќаа дополнети со музика игрива и бодра. 

А кај еден добив уплав: од високата трева и папрат, 

залетан збунет стаорец се плесна врз мојот одраз! 

5 

Сега, нема веќе тегнење корења и чепкање в кал, 

под честа ми е како Нарцис врз извори да зјапам: 

за да си се восхитам, на римите им бидувам крал 

и така темнината ми возвраќа со најнежен напад. 
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29     Јагуарот  

Тед Хјуз 

 

 

1 

На припек, мајмуни зјаат и со восхит болви си поштат. 

Папагалите крескаат како штотуку од оган да побегнале 

или ко евтини курви намигаат да ќарат орев или коштан. 

Мирни како и сонцето, тигар и лав мрзеливо залегнале. 

2 

Како на ѕид од забавиште да се насликани тие сцени: 

змијата боа-удав, ко фосил да е, неподвижна се свила 

и би се рекло, празни се кафезите, нема волци и хиени, 

ако не базди смрдеата од заспаните во сламата гнила. 

3 

Но, оној што се брза, го остава досадното што смрди, 

оди до кафез каде ко дете зјапа со толпа што се тиска 

пред јагуар кој бесен јури, длабејќи со очните сврдли, 

затворскиот мрак да го урне со кратка фитилна искра. 

4 

Не му е досадно, кабил е окото во оган да му тлее, 

увото да му оглуве од ударите што в крвта ѕвонат - 

тој се одбива од решетките но кафезот за него не е 

нешто помалку од испосничката ќелија на монах: 

5 

неговите крупни чекори се слободата на дивината, 

под замавите на неговите шепи светот се тркала 

додека врз подот на кафезот, ко завеса испокината, 

го гази хоризонтот и ловната хајка што го бркала. 
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30    Времето јаде  

 Кеит Даглас 

1 

Лакомото Време цветови има на своето мени, 

во есента, мајсторски е оплодена секоја пупка: 

ги гнете животните, гнете мажишта и жени 

но десет создава за десет што отишле в дупка. 

2 

Ако се прашуваш за тајната како ти се роди 

толку крупен, како да си исечен од карст, 

ќе се покаже дека Неговата вештина те води 

токму така како што треба за твојот раст. 

3 

Но, додека Времето создава, Тоа лукаво и јаде: 

она кое го започнало, не го ставило во пресол 

туку на својот преживарски јазик му го даде 

за така полека во сок да го соџвака сето месо. 

4 

Материјалите и изработките се во долг попис 

во наборите на тоа непостојано огромно црево: 

мислите, амбициите и напорите Тоа ги топи 

па и цел свет за Него е само еден залак кревок. 

5 

Тоа создава нова змиска кожа и опаш на гуштер, 

Тоа клопоти како да е мисир на парење пуштен, 

и иако мене од дете постојано ме воздига и расте, 

за едно нешто од него јас подобро сум спастрен: 

о, Време, Ти што љубовта моја сега ја подјадуваш, 

друга таква Ти нема да родиш за да ѝ се радуваш. 
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31  Времето не олеснува 

Една Сент Винсент Милеј 

1 

Времето не олеснува: ти излезе најлажлив примат 

кога рече дека времето ќе ја олесни мојата болка! 

И во плачот на дождот копнежот по него ме колка, 

го барам дури и во пената на секоја осека и плима! 

2 

Старите снегови се топат на секој планински срт, 

оваа година на горските патеки лисјето зачадува; 

но последната година горка љубов ќе ме радува, 

во срцево на неспокојот стар да му донесе смрт. 

3 

Сто места овде има кајшто се плашам да одам, 

зашто се преполни со спомени за неговиот лик; 

а кога ќе ми лекне ако наидам на тивок честар 

си велам, овде е празно и токму е жива згода, 

од него нема трага и ќе можам да се сместам - 

но пак спомен за него ме прободува како штик. 

 

32  Литургија без музика од Една Сент Винсент Милеј 

1 

Помирена сум со заклучувањето на љубените срца во тврдата земја. 

Така е тоа и така ќе биде, за да биде како што било, одмор на умот: 

во темнина одат, мудри и обожувани, закадени со мирис на темјан, 

крунисани со ловор и лилјани тие одат и бесповратен им е друмот. 

2 

Љубовници и мислители, ја исполнивте земјата со вас, 

соединети со тупавата и неразликувачка правлива шема: 

ронки чувства, пеплосано знаење, ехо од вашиот глас, 

формула, остатоци од реченици - но најдоброто го нема. 

3 

Нема одговори брзи и умни, чесен став, љубов, смеа - сѐ стана храна, 

знам дека од тоа китките растат, дека елегантен и кадрав им е цветот, 

ама сиот тој раскош јас не го одобрувам оти не можам да го сфанам: 

подрагоцен беше сјајот во вашите очи одошто се сите рози во светот. 

4 

Долу, таму долу тие кротко заминаа, во гробот темен, 

убавите, нежните, љубезните - сорта луѓе најбарана, 

интелигентни, духовити и храбри во животот земен. 

Знам.Но тоа не го одобрувам. И не сум разочарана. 
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33   Музеј на убавите уметности 

 Вистан Хју Одн 

 

1 

Ах, колку добро сликарите – Мајстори умееја да ја дадат 

положбата на херојот или обичниот човек додека страда! 

Дур`некој јаде, или отвора прозорец, или тромо заминува, 

или дур`старец чудотворно раѓање чека за да го аминува, 

секогаш мора да има насликани некакви деца отспротива 

кои се лизгаат до шумата и на чудото со викот се противат! 

2 

Да, мајсторите и за најстрашното мачеништво си имаа стил: 

страдалникот како намерно на забаталено место да се скрил, 

таму кајшто куче рани си лиже или, навидум како да е грешка, 

таму кајшто коњот на мачителот од дрвото газот си го чешка! 

3 

Во “Икар“ на Бројгел, на пример, сѐ ви одвлекува внимание, 

сосем лежерно може да не го забележите неговото страдание: 

орачот може и го чул водниот плискот и испуштениот крик 

ама за него било поважно дека убаво го грее сончевиот лик; 

а луксузниот кораб мора да го видел вчудовидувачкиот пад, 

како од небо во зелената вода со ужас нурнал летачот млад, 

ама капетанот секако бил во со злато платена мисија и итал, 

во градот да однесе некој поднапиен принц и неговата свита. 

 

 

 

34   Мојата ноемвриска гостинка од Роберт Фрост 

1 

Мојата Тага, кога во срцево ќе ми се вѕида, 

овие мрачни денови за најубави ги смета: 

нема шанса некои други поубави да бидат, 

прекрасно е дрвја голи и свенати да се видат 

и по оќелавени пасишта весело да се шета! 

2 

Нејзиниот ќеф таа не го споделува со друг, 

таа зборува а јас расположено ја слушам: 

дека ѝ е мило што птиците заминаа на југ 

и дека нејзиниот прост благороднички круг 

е сребрен од маглата околу нејзината гуша. 
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3 

Иако со голите гранки дрвјата се жива беда 

а земјата се стемнила и небото над неа тежи, 

Тагата во сето тоа само убавините ги гледа 

а мене ме мисли дека не умеам да ја следам 

па ме обвинува дека од тоа кожата ѝ се ежи. 

4 

Не сум јас од вчера, тој табиет ми е познат, 

љубовта за ноемвриските дни вместо жалба 

пред доаѓањето на снегот ни изгледа грозна 

но добро е што Тагата за него сега не дозна 

оти подоцна ќе ѝ користи за нејзината фалба. 

 

 

35   Љубовната песна на Алфред Пруфрок 

 Т.С. Елиот 

Мото 

“Да бев оној кој да му се врати на светот брза, 

ќе сметав дека одговорот веќе сум ви го дал 

и пламеноблујавиов јазик ќе ми беше врзан. 

Ама, бидејќи амбисов нема ни врата ни џам 

и никој жив не отишол од овој подземен бал, 

за сѐ што чув ќе ви дрдорам без страв и срам.“ 

Данте, Пеколот, XXVII, 61-66 

1 

Да појдеме додека вечерта тоне спроти ова небо 

како под опојка да е пациент на операциона маса; 

да појдеме по улицата каде сиромавиот во џебот 

до тивко ноќно засолниште во ефтин хотел стасал, 

во ресторан послан со струготини служат школки, 

таму тој ќе ги ублажи многуте свои бессони болки; 

по полупусти улици водич ни е измамната химера, 

до здодевниот доказ нѐ води со подмолна намера, 

до надмоќното прашање од филозофската стоа... 

Ох, немој да прашуваш волку рано `Што е тоа?`! 

Ај да се правиме дека воопшто не ни се ита 

и да уживаме во нашата откривачка визита! 

Ко насретсело во собата жените се сноваат 

и премудри тиради за Микеланѓело коваат. 
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Од прозорските рамови жолта магла грб си чеша, 

на нив и жолтиот дим муцка трие ко да бара храна, 

ги лиже аглите на вечерта што е четвртеста цреша 

заглавена во бари заостанати во одводниот канал; 

а кога од оџаците грбот на маглата го оросат саѓи 

таа потскокнува изненадена, преку терасата ползи, 

гледа дека октомвриската ноќ се истенчила бааѓи, 

врти задкуќа и легнува да спие како небесни солзи. 

3 

И верно, ќе има доволно време за жолтестиот чад 

сладострасно врз колковите на улицата да светне; 

ќе има доволно време за сеуште да се остане млад 

и да спремиш гард пред лицата кои ќе ги сретнеш; 

твое ќе е времето во сите денови и за сите нешта, 

ќе има доволно време да создаваш и да ништиш, 

ќе има дигалка со која нечија рака, долга и вешта, 

ти го сервира во чинија прашањето што те тишти. 

4 

И верно, и за мене и за тебе ќе има доволно време 

за стотици колебања за возможен почеток или крај, 

за стотици замисли и премисли да бидам спремен 

пред да го лапнам колачето и го испијам мојот чај. 

Ко насретсело во собата жените се сноваат 

и премудри тиради за Микеланѓело коваат. 

5 

И верно, доста време ќе имам, за дилеми и теза, 

да се прашам`Дали смелост во срцево носам?`. 

Време кога ќе се свртам за по скали да слезам, 

закитен со ќелавото теме насреде мојата коса, 

(тие ќе речат:`Супер, косата не ќе му се дига`) 

цврсто стегнат во мојот фрак, но не како позер, 

со кравата модерна и скапа но со проста игла 

(тие ќе речат `Бре, што има тенки раце и нозе!`), 

дали тогаш доволно ќе бидам смел и со стис 

да ја вознемирам вселената и саатното клатно? 

Во минутата има доста време за настап на бис, 

за одлука и за пишман што неа ја врти обратно. 
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А јас веќе ги знам сите нив, ги имам проверено, 

знам вечери, утра, попладниња, знам жега и лад, 

со кафени лажичиња животот го имам измерено: 

ги знам умирачките гласови во умирачкиот пад, 

придружувани со музиката од далечната соба. 

Ни претпоставка ми треба, ни генерална проба! 

7 

А јас веќе ги знам сите очи чиј поглед е свиснат, 

сите тие очи кои те втеруваат во шаблон и фраза: 

а кога сум шаблонизиран и со топуската стиснат 

ко еден од инсектите кои навидум и мртви лазат, 

како тогаш јас би требало да почнам без горчина 

од моите денови да ги исплукам сите догорчиња 

и да претпоставам дека уживам а не дека мразам? 

8 

А јас веќе ги знам и рацете, сите ми се стиснати, 

тие бели и разголени раце со бразлетни украсени, 

(но, осветлени од ламбата, влакносани и виснати!) 

Дали мирисите од фустанот ги сторија огнасени 

моите денови што минат оддалечени и вџасени? 

Раце спружени на маса, или затскриени со шал. 

Па така, треба ли да претпоставам, без ронка жал, 

дека за да тргнам ми треба само еден чекор мал? 

9 

Дека на самрак по улици лутав да кажам дали треба, 

дека сетив тутунски чадја и мириси на тешки манџи 

кои рееја откај осамените луѓе желни за поарни неба. 

А можев да бидам сал еден чифт парталосани канџи 

кои на дното на некое тивко море талогот го гребат. 

10 

И вечерта тивко залегнала во попладневна дремка! 

Долгите прсти на саатниот бројчаник ја измазниле, 

таа заспива, преуморна, или можеби само се фемка 

испружена на подот, како јас и ти да сме ја казниле. 
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11 

По чајот, колачите и сладоледот, по таа слатка низа, 

треба ли јас насила моментот да го втерам во криза? 

Иако постев и плачев, со солзи се молев пред Ѕидот, 

иако на дискусот мојата оќелавена глава си ја видов, 

јас пророк не сум, немам големо прашање или став; 

видов дека моето време на величие е само секунда, 

видов како вечниот лакеј ја придржува мојата бунда, 

кратко речено, јас поминав низ секој трепет и страв. 

12 

И по толку кафиња, мармалад, по толку испиен чај, 

среде тој порцелан, среде муабет меѓу тебе и мене, 

дали воопшто може да има вредност и некаков сјај, 

дали е толку драгоцено за на престолот да се крене, 

јунаштвото дека со насмев го оставаш зад себе сето, 

дека сета вселена ја сплескуваш во сал едно ќофте, 

дека се вртиш кон некое надмоќно прашање клето - 

за потоа да видиш дека промашување е тој повтеж 

зашто токму кога ќе разгласиш дека си оној Лазар 

што од мртвите е вратен, дека ти на сето си сума, 

домашниот есап не ти го признаваат на овој пазар - 

залегнатиот в кревет вели: `за тоа не станува дума`. 

13 

И по тие зајдисонца в градини пред влезни врати 

во улици извалкани, по толку романи и шољи чај 

и предолги сукњи и толку плати и долгови и рати, 

по многу други нешта, вреди ли тоа како за крај? 

Невозможно е да се каже што точно јас мислам, 

зашто како магична ламба по нерви да ми шета, 

ме турка во обрасците на некој екран да киснам 

и да се прашам вреден ли е тоа ќар или е штета, 

бидејќи секогаш има некој што ќе ти дупне гума: 

удобно залегнат в кревет, тој џитка мисла клета - 

дека ти врска немаш, за тоа не станувало дума. 
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14 

Јас не сум принц Хамлет и не мислам да бидам, 

само прислужник сум за напредокот да брекне, 

да почнат една или две сцени меѓу четири ѕида, 

да го советувам принцот кога нема да му текне, 

почитуван, сигурен алат сум, лесен за ракување, 

политичар, претпазлив, педантен но малку глуп 

оти напати сум високоумен па ми треба чување; 

верно, некогаш сум и смешен па испаѓам труп, 

во мене Будалата и Џокерот најчесто се на куп. 

15 

Стареам, од она кое вредеше останаа само талони, 

веќе ги подвиткав ногавиците на мојте панталони. 

На плажа спружени сирени си пеат една на друга, 

смеам ли праска да загризам а патецот на тилот? 

Не ни помислувам некоја со мене да сподели шуга, 

си седам мадро, се правам како ништо да не било. 

А гледав, они похотно на морето му се подаваат, 

седите коси му ги мрсат дури на таласите јаваат. 

И ние долго се сновеме низ тој морски харем, 

и ние би сакале така да ни прават и да правиме, 

тие сирени да нѐ впрегнат во љубовниот јарем - 

но човечките гласови нѐ будат и ние се давиме. 

 

 

 

36   До Народот на Англија 

 Перси Биш Шели 

1 

Поданици на Англија, зошто сте се спрегнале 

во плугот на лордовите што од ќеф залегнале? 

Зарем не се со вашата мака и грижа фатирани 

богатите облеки што ги красат вашите тирани? 
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Зошто штом пркнете од лулка па сé до гроб 

секој од вас на неблагодарни трутови е роб? 

Ги храните и заштитувате спокојно да спијат 

оние што пот ви цедат и крвта ви ја пијат! 

3 

О, Пчели на Англија,зар секој вреден човек 

камшици, синџири и мноштво оружје не кове 

за тие килави трутови да имаат силна рака 

со изнудените производи на вашата мака? 

4 

За раат, удопства и спокојство си желен, 

да имаш стан, храна и од љубовта мелем! 

И да можеш да купиш, ќе го кркаш стапот, 

со стравот и болката сé ќе платиш скапо! 

5 

Семе ти сееш а за друг жетвата е добра; 

сé вредно што најдеш друг си го собра; 

со облеки што ти ги ткаеш друг се кити; 

оружје што ти го ковеш другиот го штити. 

6 

Сеј семе за жетвата да е твоја, макар и слаба; 

најди азно но не давај измамник да ти го граба; 

ткај облека но не давај мрзливецот да се краси; 

ковај оружје за со него сопствен бранител да си. 

7 

Набутани сте во дупки, подруми и колиби мали, 

за туѓи уживања работите во фабричките хали. 

Зошто носиш синџири што самиот си ги скова? 

Глејте, челикот што го калите нишани во вас 

8 

Со плуг и разбој ил` со токмак во каменолом, 

ти го бележуваш плацот на твојот вечен дом; 

исткај си ја својата ликвидациона зобница - 

и убавата Англија ќе биде твоја гробница! 
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37    Сомнежот за идните непријатели 

од Кралицата  Елизабета Прва 

 

1 

Сомнежот за идните непријатели сегашната радост ми ја брка, 

мудрува да внимавам на заканувачки клопки од кои јад се срка; 

во измама, и кога осека бидува, раја верува дека плимата иде, 

што, ако разум управува или мудроста ткае, не треба да биде. 

2 

Само славољубив а неискусен ум, под облак на радоста квачи, 

а кога ќе се смени ветрот и заврне, во доцното каење се мачи. 

Навидум, врв на надежта е дека коренот ќе биде крунисан 

но подмачканата измама наскоро со јаловост ќе го урниса. 

3 

За очите што од гордост и од голема амбиција се заќориле, 

лек се само предвидливи луѓе што измамата ја раствориле. 

Ќерката на расправата што секогаш семе на разидување сее, 

со мир и знаење на поранешни правила, плод нема да жнее. 

4 

Странец или отфрлен човек не ќе се закотви во овој пристан, 

потоците наши нема да ги бунат секти, другаде нека се чистат. 

Иако мечот мој заборавен одмора, наострен е да одбие напад, 

да ги праша нивните глави за каква промена секој од нив зјапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 313 
38  Долу, кај жалните врби 

William Butler Yeats 

 

На средбата долу, кај жални врби си капеа коси, 

дошетаа снежно белите љубени стапала боси, 

со понуда за дрворастечка љубов, како подбив, 

лист по лист да сме си чекале, па затоа ја одбив. 

 

И пак шетав со љубената во полето покрај река 

а таа преку рамо ме галеше со својта рака мека, 

нудејќи ми живот смирен, ко во јазот бавна трева, 

но пак одбив и сега јас будалата со солзи вревам.  

 

39  Ако 

 Радјард Киплинг 

1 

Ако присебно си ладен кога сите други 

паниката ја пишат на делата твои 

а разбирачка имаш за сомнежни слуги 

ама држиш до себе и ич не ги броиш; 

ако, кога чекаш, не туфкаш и пцуеш 

и не плукаш ни кога плукнат ти си; 

и кога те мразат - злоба не те труе 

ама сепак не се петелиш ко мисир; 

2 

Ако сон сонуваш - без роб да му станеш; 

ако мисла товиш - ама само како алат; 

ако победа и пораз умееш да сфанеш - 

дека измамата иста во тебе ја палат; 

ако истрпиш кога подлец глупак лови 

со вистина твоја во измамно руво; 

ил` кога животот кон бездна ти плови 

а ти почнеш нов ко да си на суво; 

3 

Ако на куп собрано сé што си имаш 

го ставиш под ножот на фрлен зар, 

па, мртов ладен, загубата ја примаш 

без протест и завист за туѓиот ќар; 

ако папсале срце, жила, нерв и маде 

а умееш да ги стиснеш пак да дивеат 

па наспроти билансот што ти е јаден 

ќе можеш да викнеш:“Ќе преживеам!“; 
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Ако зла толпа смируваш без да ја молиш 

а кај кралот си држиш смисол за хумор; 

ако за душман ни другар уво не те боли 

а сепак те сакаат да си бидете кумој; 

ако полниш минута што без милост тропа 

со шеесет мига долг пат што си минел - 

твоја ќе е Земјата и без да си ú стопан - 

и што е побитно - ќе станеш човек, ти сине! 

 

40  Љубовта господарка 

 John Wilmot 

 

Цела епоха во нејзините прегратки мина 

со луда желба да изгледа ко зимски ден, 

кога животот и светлината, со итен инат, 

се расцепија и на виорот му станаа плен. 

Но, бавно минутите се тркалаат и тушат! 

Кога се вон погледот на нејзините очи, 

што љубовта ми ја хранат и моја се душа, 

тие чемерно ползат до смртниот почин. 

Тогаш нема веќе душа туку сенка ме лади 

која без тој поглед чекори со таговен здив 

и изнемоштена се населува во моите гради 

за така да ги направи на љубовта гроб жив. 

Човеку, не презирај ме, оти и Небото знае 

дека заради љубовта болни илузии тежат 

врз сенките на душите додека животот трае 

а прекратки возрасти во гробовите лежат. 

А и ти, кога тие ранувачки очи ќе те галат 

и од нивната милина и ти ќе бидеш пленет, 

не ќе сметаш дека си некој затупкан будала 

туку ќе се почувствуваш токму како мене. 

Ниту ќе нé осудуваш мене и мојата драга 

кога ќе видиш дека си подметнуваме нога, 

со плач и лелек се валкаме во жал и тага, 

ниту ќе се посомневаш во нашата слога. 

Аман, таа света љубомора, тој долен акт, 

љубовта ја компликува до граница крајна 

та кај нас единствено сигурен е овој факт: 

дека не е мечта дека љубовта ни е трајна. 
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Со фантастични илузии отвораме секое резе, 

веруваме дека кршливата радост сé ќе каже, 

ко права љубов примаме измамнички лезет 

но болката никогаш нема да научи да лаже. 

Но, кога страдните стравови, љубоморни сили, 

и трепетните грижи ќе ни бидат обеснажени, 

нашите срца ќе воскреснат излекувани и мили 

и ќе направат конечно и ние да сме блажени. 

 

41    Штрковото цвеќе“  

 William Wordsworth 

 

Осамен, како облак почнав да си скитам, 

преку долови и ридови си лебдев среќен, 

но одеднаш една толпа ми смени ритам - 

здогледав рој од златесто штрково цвеќе; 

крај езерото, се гушкаше под голи гранки, 

со ветерот опијанет од неговото *фанки. 

. 

Еднододруго стиснати како неделиво јато 

како Млечниот пат со своите ѕвезди мали, 

китките беа трепетлив срп од живо злато 

закачен долж брегот на езерскиот залив: 

во еден мој поглед илјадници китки собра 

дури секоја се маткаше ко замајана кобра. 

 

И брановите го кршеа огледалото модро 

танцувајќи крај китките со својата пена, 

без да ги надвишат во нивната бодрост; 

има ли поет што тие нема да го пленат - 

богатата глетка беше племенит напад 

а јас само бесмислено зјапав и зјапав! 

 

И сега често кога на каучот ќе клапнам 

безделнично мрзлив со мисла празна 

во третото око тие глетки ќе ми стапнат 

и самотијата со блаженство ја мазнат: 

тогаш срцето срипува, не е жално веќе, 

оти милно танцува со штрковото цвеќе. 

 

*фанки – јак мирис на збајатено сирење 
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42        Во сонот – сон 

 Едгар Алан По 

 

Штом меѓу нас почна да израснува меѓа, 

бакнежов го вгнездувам во твојата веѓа 

со чесноста од мојата исповедна преѓа: 

да, ти не грешиш и вистината ја кажа 

дека само како сон моите дни важат; 

сепак, ако надежта гине со крај беден 

во само една ноќ или сал во ден еден, 

во некој призрак или ништожна шема, 

велиш ли дека затоа помалку ја нема? 

 

Сé што гледаме или ни се присторува 

само сон е што во сонот се повторува. 

 

Исправен сред рик, само стојам и молчам, 

слушам како брановите брегот го толчат, 

во раката ми танцува со волшебен блесок 

дружина од прегрнати зрнца златен песок! 

 

Колку малку се, малечко оро на мала бина, 

па и они низ прсти едно по едно ми гинат 

дур`со мојте лелеци длабочината ја кинат! 

Боже, зошто не можам доволно да стегам 

за од загработ мој ни едно да не ми бега? 

 

Зар сè што гледаме или ни се присторува 

само сон е кој во сонот ни се повторува? 
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43     Осаменко 

 Едгар Алан По 

 

Уште од дете јас не бев како сите други, 

очите ми се стремеа кон најдален долет, 

мислите не беа врзани вагони на пруги, 

страстите не ги раѓаше општата пролет. 

 

Од општ извор не беше ни мојата тага, 

а срцето се опираше, како да е камено, 

да биде мускулче за заедничката снага; 

и сé што посакував, го сакав осамено. 

 

Тогаш во детството – тој изгрев кроток 

на мојот честопати буроносен живот, - 

од секоја длабочина на доброто и злото 

никна загатка што уште ме мачи диво: 

 

од гргорливоста ли на планински вруток, 

од црвените клисури каде орли се ведат, 

од сонцето ли што ме завиткувало круто 

со златотилак од неговата есенска следа, 

 

од блескотноста ли на небесната гуња 

што летајќи ненамерно ме одминала, 

 

од грмотевица ли што во суровата луња 

панталоните на облакот* му ги скинала, 

 

од Небото ли што како сино се вреднува - 

дојде демонот што мене ме опседнува. 
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44  Непокорлив 

William Ernest Henley 

 

 

Покриен со длабочината на мракот, 

во бездна од пол до пол ококорена, 

им благодарам на боговите за акот - 

што ми доделиле душа непокорена. 

 

 

Судбата ме заапа со вилица бесна, 

но не трепнав, не пуштив солза една. 

Злата среќа со топузот ме тресна 

но главата крвава јас не ја сведнав. 

 

 

Вон од овој свет со гнев и солзи, 

на сенката на Стравот сум ù цел 

но заканата што во времето ползи 

ќе ме затече бестрашен и смел. 

 

 

Неважно е колку тесно ми го кројат 

и за тешката пресуда дал`се слуша: 

јас сум господар на судбината моја, 

јас сум капетанот на мојата душа. 
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45  Вие, докторе Мартин 

Ен Сакстон 

 

1 

Вие докторе Мартин, си имате лежерна црта, 

шеткате од вашиот појадок до нечие лудило. 

А јас сум заитана низ антисептичкиот тунел 

во кој жив мртовец напинал коски, се бунел, 

против принудната терапија, одвратна и дрта.  

Јас тука сум кралица, а не би ве ни зачудило 

ако сум засмеана пчела врз цветот на смртта. 

2 

Ние построени чекаме на испрекинатите линии  

дур врата да ни отворат и да нѐ пребројат добро 

за влез во уштирканите манири на главниот оброк.  

Во костуми од насмевки, одобрение ни е речено, 

во хорски редови седнуваме пред нашите чинии 

кои ѕивкаат ко школска креда или бесни еринии 

додека макаме и гребеме сок од месото печено. 

3 

За да се заколам ножови нема, целта е да се смирам 

затоа цело претпладне еден куп мокасини шнирам. 

За изработката, на почетокот бев како да сум фатена, 

се потресував за животите со кои таа кожа е платена. 

Сега научив како прстите да ги повратам од скукот: 

на оној што со гневен протест ми го пара слухот 

му велам `на друг прст утре ќе му го кршам духот.` 

4 

О, јас ве сакам; на пластелинското небо на нашиот блок, 

вие сте надвиснале озгора и знам дека немаме друг бог, 

вие на сите итреци сте им кнезот и џокер во секој шпил. 

Нашите џумкосани чела се нови а не како во `Џек и Џил`, 

таа детска песничка вие наредивте да се пее во џез-стил. 

Во нашите ќелии каде спиеме или плачеме барајќи спокој, 

врз нас осветлувачки и грижливо бдее вашето трето око. 
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5 

Овде, како големи деца сме ние, посебна каста. 

Во најдобрата клиника, и јас највисоко растам. 

Ваш бизнис се луѓе, за најулавите нудите азил 

кој е пророчкото око кое гнездото ни го пази. 

Ходничкиот разглас ве сврте накај нова станица - 

свлечиштето од итри дечиња преминало граница: 

како поплави на живот си играат сува лизганица. 

6 

А ние сме магионичари за зборување сам со себе, 

викотно јавно или осаменички спикани под ќебе. 

Јас сум кралица на сите мои заборавени гревови. 

Сеуште ли сум загубена, со испопукани шевови? 

Порано им бев убава на сите, сега сум си само моја, 

и дури ред по ред изработените мокасини ги бројам 

ги чекам дните кога безработна но здрава ќе стојам. 

46  Од тој сој 

 Ен Сакстон 

1 

Заборавена, шестопрстна, парталка, снеможена, 

опседната од црно небо а како ноќ храбра и брза, 

јас морав да првнам како ас-вештерка сталожена, 

мечтаев за зло, морав во мојот јазол да ги врзам, 

светло по светло, сите тие куќи со безличен крој. 

Таква жена не е жена, таквата не се брои. 

Јас морав да бидам од тој сој.  

2 

Топли пештери во шумите да најдам бев скроена, 

да ги полнам со тави, ѕидни резби, кожни врвци, 

рафтови, долапи, свиленина и куп стока неброена, 

да им сервирам вечери на пијани џуџиња и црвци,  

иако цимолејќи, да го подредам нередот по број. 

Со таква жена нема разбирачка туку бој.  

Јас морав да бидам од тој сој. 

3 

Преживеан возачу, јас се изнајавав на твојата чеза, 

разголена мафтајќи им на крајпатните села и липи; 

последните светли патишта ги учев од една бреза, 

додека твоите огнови сеуште ги гризаа моите ципи 

а моите ребра испопукаа под тркалата твои. 

Нема срам на таква жена смрт да се скрои. 

Јас морав да бидам од тој сој. 
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47   Реч на поетот кон аналитичарот 

Ен Сакстон 

1 

Зборовите се мојот занает, мислата од нив е водена. 

Тие се етикети, парички, или подобро, пчели во рој. 

Од изворите на нештата исклучително сум погодена: 

зборовите како да ги вадам од пчели паднати во бој, 

од жолтите очи и сувите крилца песната ми е родена.     

Секогаш мора да заборавам колку еден збор е корав, 

подбуцнува друг и го учи овега на занаетот да се лаже,  

додека јас имав нешто за кажување, и можев и морав - 

ама перото смогна доволно сили за тоа да не го каже. 

2 

Твој занает е да шпионираш зборови и да си свиркаш, 

но најдобрата во мене твори, не ти допуштам ни ѕирка! 

Како, на пример, кога можев да ја напишам мојата ода  

за коцкарската машина во Невада и лудата ноќна згода 

во која на екранот трите ѕвончиња во ред се спремија 

и со клопотарење ми ја прогласија магичната премија. 

Ти треба да кажеш дека тое е ништо, восхит не ќари, 

но јас снеможувам сеќавајќи се како рацете ги зарив,  

среќни и раскикотени, во тоа неверојатно купче пари.  
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Осми дел: руски поети 

 

 

1  Томас Транстромер на клавир 

 Јосиф Бродски 

 

Град, никнат како диво месо врз полето, се вкопал во тлото. 

Кралот, во штембилот на месната пошта, го штити од злото. 

Пладневни камбаани. Од школото, рој џагорливи врапчиња 

се иссипуваат од неизвесната иднина како нејзини апчиња. 

Воспитаници на Лине, автомобилска `рѓа го храни брестот, 

му го зеленее листот за пополека да го практикува тестот 

во кој ја открива смислата и го учи умеењето не така често - 

еден ден да се откорне и летајќи да го напушти ова место. 

Плоштадот разрастува со секој нов чекор, 

нема жива душа за пофалба или прекор: 

околу споменикот нема ништо што е тајно, 

судбината му препишала тука да е трајно. 

И раката постепено од телото се одвојува, 

небаре решила преку клавирот да завојува, 

да ја раскине завесата на мракот што царува 

и нов живот на мозочните клетки да дарува; 

а прстите, во страв којшто ледено ги стега 

замисленото богатство да не почне да бега, 

трескавично јурат низ пештерата матна, 

заколнати дека сите дупки ќе ги затнат. 

 

2  Едро 

Михаил. Ј.Лермонтов 

 

Осамено едро со боја млечна 

на синото море му додава сјај! 

Што ли бара во земја далечна? 

Што ли остави во родниот крај? 

Брановите скокаат, ветрот рика, 

јарболот да не пукне се стега! 

Не,не бара тоа среќна прилика 

ниту од неа по морето бега! 

Под него сините води јурат 

над него сонце – огнен вир! 

Едрото метежно моли за бура 

како само во неа да има мир! 
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3   Писмото на Татјана до Онегин 

Александар Сергеевич Пушкин 

 

Ви пишувам, зар за нешто поарно знам? 

И што повеќе можам да Ви кажам? 

Сега од Вашата волја зависи мојот срам, 

и дал`зарад презирот Ваш ќе тажам. 

Но, ако мојата судбина Вас ве трогне 

и срцето Ваше за сожал сила смогне 

Вашите мисли ќе ми бидат стража. 

 

Да си молчам и трпам првин сакав 

за срамотата која лакомо ме јаде 

па ни сега не би знаеле за ваа мака, 

оти, бар да смеев да имам надеж, 

дека пак ќе дојдете во нашиот крај 

и дека, макар и ретко, пак ќе можам 

да Ве видам во нашиов селски рај, 

гласот мој со Вашиот да го сложам, 

нешто малку потајно да Ви речам 

а потоа да се каам во јад и мрак, 

со денови раните да си ги лечам - 

сѐ додека Вие не ни дојдете пак. 

 

Но, табиетлија сте вие, тоа се знае, 

тешко поднесувате селска апатија; 

но, за Вас имаме радост која сјае 

и тоа не е придворна дипломатија. 

 

А зошто дојдовте во идилава цветна? 

Во степата, кајшто животот ми мине, 

јас сигурно Вас немаше да Ве сретнам 

и не ќе знаев за страдов што ме кине. 

 

Со мирни чувства, во душевен спокој, 

може некогаш ќе му заскокоткав око 

на некој што припросто пие од стомна, 

ќе му станев сопруга тивка и скромна 

за ко мајка нашите деца да ме помнат. 
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На друг! Но не, на друг не би го дала 

срцево што копнежот луд ми го јаде! 

Од пишаното не бегам, велам фала, 

на Небото што мене на тебе ме даде; 

та, целиот мој живот беше жирант 

дека сред луѓето тебе ќе те сретам; 

тебе Бог ми те прати да се смирам, 

да ме штитиш до патот преку Лета. 

 

Ти ми доаѓаше во соништата често 

за они љубов за тебе да ми внушат; 

од погледот твој не ме држи место 

оти гласот твој одамна го слушам. 

 

Не, мене не ме подлажа сон-гамен 

зашто штом кај нас влезе јас знаев: 

премрена во копнежниот пламен 

јас овој човек во срцево го таев! 

 

Зар не е верно дека веќе те слушав 

кога помагав на една бедна душа: 

во тишина ти умен совет ми кажа 

како јад да лечам без шарена лажа, 

со молитви чемерот да го блажам? 

 

Зар не беше ти во оној час среќен 

драго мигновение на мојата мечта, 

што помина во ноќта како сенка 

и ме погали како шепотно цвеќе, 

вкоренувајќи ја на љубовта речта: 

од надеж до очај нишката е тенка? 

 

Кој си ти? Дали си мој ангел-чувар, 

ил`дух кобен на искушение што тера? 

Стивни ги сомнежите што ме гушат. 

Може судбината сосем друго мува, 

може утрето да е само мртво вчера 

и заблуда сал на мојата млада душа. 
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Па, така нека биде, што да кријам? 

На милоста твоја се предавам себе 

и солзи на болката пред тебе лијам, 

заштита молам од добриот во тебе. 

 

Јас овде сум во осаменички помин, 

немам никој што може да ме свати; 

снеможувам и духот мој се сломи, 

со страдање моето срце ќе плати. 

 

Те чекам, гласот на надежта во мене 

оживеј го со поглед, направи чекор, 

ил`од тешкиот сон тој нека ме крене 

со горчлив ама справедлив прекор! 

 

Завршив! Ред е малку да се смирам, 

иако срамот страв в срце втерува. 

Но Вашата чест убаво ми гарантира 

и нејзе без страв ѝ се доверувам! 

 

4   На поетот  

Александар Сергеевич Пушкин 

 

Поету! љубовта народна веќе е гнила круша. 

Возвишените фалби пројдоа како минутен шум; 

глупавиот ти суди и смеа на толпата слушаш 

но ти остани си тврд, спокоен и со ладен ум. 

 

Ти цар си, живеј си сам. По твоја волја оди 

каде слободниот ум те влече, стани порој; 

усовршувај ги плодовите на љубените зборој, 

не барај ти награда за благородниот подвиг 

. 

Тие се во тебе.Ти самиот си си врховен суд; 

од сите построго ти го оценуваш својот труд. 

Дали барањата со оствареното се сложни? 

Штом на олтарот огнот твој задоволно пука, 

пушти ја толпата детински нека пцуе и плука 

и палаво нека го расклатува твојот триножник. 
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5  Ќеф ми е  

Марина Цветаева 

 

Ќеф ми е што од мене не сте болен 

а ни јас за вас од земја не се траќам, 

па така, мирно е гравитационото поле 

и планетава гувее како кротка сваќа. 

 

Ќеф ми е што можам да сум забавна - 

иако развратните алузии ги сопрев 

и да не црвенеам со трема задавна 

од што бегло со ракавот ве допрев. 

 

И пак ќеф ми е што при мене жива 

мирно друга гушкате иако е груба 

и во адскиот катран не ќе пливам 

зашто вместо неа јас не ве љубам. 

 

А ни името нежно мое нема спомен, 

од ваште усни моите уши не го чуја - 

а и што ако црковниот камен ломен 

не ќе одекнува над нас со Алелуја! 

 

Фала ви многу, и од срце и од рака, 

за тоа што вие самиот немате поим 

колку вашето срце моето го сака 

и мојот ноќен мир со мечти го пои - 

за ретки средби кога сонце се крене, 

за непрошетки при месечев одраз, 

за жалта што сте болен но не од мене, 

за жалта што сум болна но не од вас!  
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6     Подмосковските вечери 

(непознат автор) 

 

Заспала дури и самовилата, 

ќе сонува до утре глечери - 

јас се дружам со најмилата 

во подмосковските вечери. 

 

Реката божем тече но и не, 

избањата во сребрена месечина; 

глас од песна ќе не` одмине 

погалувајќи не` од далечина. 

 

Мила моја зашто гледаш вземи 

со поглед скиснат и тажен? 

Тешко може срце да се спреми 

за се` она што има да ти каже. 

 

7     Со кнки, ко сокол 

 Даниил Хармс 

 

На Галина Николаевна Леман-Соколова 

 

За да ме стоплиш, ти ладна Галина, 

во центарот на малечката зима, 

на к`нки денот со тебе ќе го минам, 

на лизгалиштето и нас ќе нé има. 

 

Ти Галина, многу лекичко лизгаш 

при кревање сал тежок е срамот: 

затоа поседи си, немој да го дигаш - 

твоето главче од моето рамо. 

 

Јас пак, се лизгам безобразно, 

сринувам муцка, ми отекува око; 

а ти, мила, лебдиш така мазно 

гордо и прекрасно - како сокол. 
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8   Пролог од поемата  “Облак во панталони“ 

 од Владимир В. Мајаковски 

 

Мислата ваша, на смекнатиот ви мозок, 

лакеј што на мрсна софа драпа скут - 

со срцево во партали искрвено грозно, 

ја дразнам подбивно, безочен и лут. 

 

Не е дом за бели влакна мојата душа 

ниту нежност има од старечки крој! 

Затнал уши светот, не може да слуша 

дваесетдвегодишник, убавец - свој! 

 

Нежни! Кај вас виолини љубов гудат, 

на барабани сте ја растропале груби, 

а јас - кожата превртено си ја нудам 

па сета е само усна желна да љуби. 

 

Елате в кафеана, научете наука чиста 

за службеничка на ангелската лига 

која усните спокојно ќе си ги листа 

ко готвачка страните на својта книга. 

 

Ако сакате, од месо ќе `ржам бесен , 

на небото ќе му поништувам талони 

ако сакате, ќе бидам нежен и чесен, 

не човек - туку облак во панталони! 

 

Не верувам дека ќе е славна Ница - 

ако вместо крст мене не ме кренат, 

луѓето - закоровени како болница - 

и ко пословица на изветвена жена. 
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9  Мисли 

 Сергеј Александрович Есенин 

 

Тажни и длабоки, со тајна што стегате, 

вие, мисли, тешки и горчливи ко пелин, 

мисли, што на вечната среќа ѝ бегате, 

сопатнички мои, тагата во вас се всели! 

Мисли, родителки на страдања и маки, 

вие сте мразни и ме болите како спици, 

на солзи вие сте извор што пои драки 

но и слободни сте да летате како птици. 

Зошто од уморниве гради вадите дага 

кога по свој пат сакам мирно да одам? 

Та, викот ваш ќе разбуди сал лита снага 

за в темница да се борам за нова згода! 

Догорен оган не може да се распалува, 

и последната искра в пепел нашла гроб! 

Нема лек за моето срце пак да кралува 

оти со болни мисли на смртта сум роб. 

 

10  Љубовна песна 

 Јосиф Бродски 

 

Кога би се давела, јас би ти бил спасот, 

во ќебе би те завиткал и чајче би ти дал. 

Кога би бил шериф, би те турил во апсот 

и во ќелија би те држел без да ми е жал. 

Ако птица би била, звучките би ги мутирал 

за саноќ да го слушам сал гласот твој мил. 

Да сум офицер, веднаш би те регрутирал, 

и сигурно е дека ќе уживаш во мојот дрил. 

Кинескиња ако си, јазикот ќе го учам со полет, 

ќе се облечам како мандарин и ќе гледам косо. 

Огледало ако си, ќе јурнам во женскиот тоалет 

и ќе те карминисам а и ќе ти го исекнам носот. 

Ако вулкани обожуваш, ќе еруптирам без мана, 

како лава радосно пред тебе ќе се разголувам. 

Ако си ми сопруга, јас љубовник ќе ти станам 

бидејќи нашата Црква развод не ни дозволува. 
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Деветти дел: француски поети 

 

1 Сети се! 

Alfred de MUSSET 

 

Сети се кога со срамежлива роса рујна зора 

му го отвора на сонцето својот волшебен кревет; 

сети се кога ноќта задумана, со поглед корав 

заминува соблекувајќи го својот сребрен превез; 

на повикот за лезет кога со леко задишани гради 

те кани вечерта со звуци на сенки да се сладиш, 

на дрвото да му чуеш корен 

кога мрмори со глас морен: 

сети се! 

 

Сети се, кога животите ни судба клета 

засекогаш ги одвои со амбис длабок 

го попари моето срце за да не лета, 

да биде безнадежно, очајно и слабо; 

но иако прогонство луто го толчи 

тоа љуби и никогаш нема да молчи; 

иако крв од него блика 

засекогаш тебе ти вика: 

сети се! 

 

Сети се кога земја студна конечно ќе ме викне 

срцето мое скршено во неа да најде почин; 

сети се кога на гробот цвет самичок ќе никне 

дека нема ги веќе да те милуваат мојте очи; 

но од него ќе излезе мојата бесмртна душа 

ко верна сестра ќе те потсетува да слушаш 

како во ноќта мојата сенка 

клечи изгладнета и стенка: 

сети се!  
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2  Тага 

Alfred de MUSSET 

 

 

Силата моја и сета бодрост, 

смеата, милите мажи и жени - 

ги загубив со мојата гордост 

што ме убеди дека сум гениј. 

 

Вистината другар ми стана , 

и` верував ко на седа брада 

но штом ја осетив и сфанав 

започнав од неа да се гадам 

! 

А сепак таа вечна ме следи, 

да се игнорира ич не вреди 

колку и товарот да е мачен! 

Секогаш Бог одзив ми бара 

а јас со него многу се карав 

па затоа и често си плачев! 

 

3 Вкусот на ништожноста 

Шарл Бодлер 

 

Духу столчен – некогаш за борба трубеше, 

мамузата на надежта ти распалуваше жар; 

но не ќе ја јавнеш веќе неа, ти коњу стар, 

што на сека препрека потковата ја губеше! 

Легни си, срце мое, што дремливо љубеше! 

 

Духу поразен, и труба и флејта веќе свири 

за фајронт на љубовта што загубила вкус! 

Збогум стар разбојнику, обидот ти беше кус 

да го заведеш срцево што во мрак се смири 

оти пролетта мила го загуби својот мирис. 

 

И од минута во минута ме стега ова време, 

фатен како кочан сред цврста зимска зелка - 

па си думам, се` на светов се врти и прпелка, 

и не барам веќе растовар на моето бреме, 

во падот свој лавината и мене ќе ме земе. 
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4   Месечев сјај 

 Пол Верлен 

1 

Одбран пејсаж станува твојата душа, 

во Бергамо, каде привлечните маски, 

со танц и звук на лира ќе ти ги внушат, 

нивните тажни и каприциозни скаски. 

2 

За љубовта да победи, надежи да живнат, 

тие сепак пеат таговно, во молски манир, 

како да не си веруваат во среќата нивна, 

дур песната со месечев сјај им се храни, 

3 

од кротката, убава и тажна месечева оаза 

која на птиците дремливи соништа им шитка, 

а фонтаните липаат во млазовна екстаза 

со вода која врз мермерните статуи се џитка. 

 

5  Заспаниот во долот 

Артур Рембо 

Тоа е зелена клисура со река во пијана треска 

која со сребрени партали кити брежни треви; 

таму сонцето од планината горделиво блеска 

и долот, наскокоткан, раскокодакано вреви. 

 

Со уста разјапната таму млад војник спие, 

како перница свежа трева поточарка трне; 

а тој побледен, гологлав и фетусно свиен 

не забележува дека светлост на него врне 

. 

Со нозе во китки, тој стегнато се смешка, 

како дете кое во сон бега од болест тешка: 

Природо, со огин стопи ја мразната слана. 

Со мириси неговиот нос веќе не се слади, 

на сонце спие, со рака положена на гради, 

до двете црвени дупки на десната страна. 
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6   Жената од сонот 

 Пол Верлен 

 

Еден чуден и настојчив сон ме заробува често, 

со жената безимена, што ме љуби и ја љубам, 

не секогаш е истата но нема ни разлика груба - 

ме разбира сосема и пристанишно ми е место. 

 

Сама продира низ мене, ништо не ù стежува, 

срцето ми го светна, да не биде веќе глотно; 

напати, кога од мóра челото ми стане потно, 

таа со своите осаменички солзи ме освежува. 

 

Дали косата ù е руса ил`црна, долга ил`кратка? 

Не знам, но име има со нота ѕвонлива и слатка, 

ко кај оние што посакуваат да живеет во прогон. 

Нејзиниот поглед како на статуа е втренчен 

и гласот ù е далечен, па иако тих, звучи строго - 

ко на онаа што мирува под надгробно венче. 

 

7   Злото 

 Артур Рембо 

 

Додека свирежно црвени балгами од митролези 

цел ден на небото му ја цепат лазурната кожа, 

скерлетни ил`зелени, изложени на кралски презир, 

цели полкови се топат во гладниот воен пожар; 

 

Додека ужасот на лудоста масата ја гмечи 

и од илјадници луѓе прави олтари на сметот, 

о, Природо, зарем тие мртви не беа тукуречи 

како свети родени за радост во зелено лето? 

 

А во китки и темјан и во златен покров свиен 

го има тој Бог што милно од олтарот се смешка 

дури благопојност го замајува со дремка тешка. 

И само мајките што болка во срцата им рие, 

со солзи, во црно забрадени, веднаш го будат - 

кога за покој на душите златникот му го нудат. 
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Десетти дел: италијански поети  

 

1  Сонет  бр.1 

 Франческо Петрарка 

 

Од вас, што в стих лулеан го слушате звукот 

на воздишките кои на срцето му беа храна 

кога во првите лутачки денови беше збрана 

сета желба младешка да заорам со плугот, 

сакам проштевање па и милост да стекнам 

за нов плач и зборовиве со кои ќе се плати 

искуството што проба љубовта да ја сфати 

низ надеж која очајот само малку го смекна. 

Зашто, иако заслепен, сепак добро гледав 

дека народот со мене се потсмева и драпа 

па затоа во себе се јадев зарад мојта беда 

оти боса низ бладањата срамотата ми цапа. 

Сепак, на покајанието мое ореол му е речта: 

на светот да му угодиш само кратка е мечта. 

 

2   Сонет бр.134 

Франческо Петрарка  

Ниту мир најдов ниту за војна се стегнав 

исплашен а со надеж, изгорен а смрзнат, 

ко црв летам кон небото а на земја легнат - 

голтар сум што светов да го мери се дрзна. 

Вратата лажливо мојот занданџија ја клати, 

да ме одврзе од јазлите не ќе да му текне; 

љубовта не ме уби а со синџири ја платив - 

не остава да живеам ни пушта да ми лекне. 

Без јазик сум а викам, слеп сум а гледам, 

чезнеам за пропаст ама за помош молам, 

го љубам другиот ама си се мразам себе. 

Расплакан а се смеам, се гостам со беда, 

и смртта и животот подеднакво ме болат - 

мадам, на ова дереџе сум сé заради тебе. 
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3   Сонет бр.292 

Франческо Петрарка  

 

Еднаш, во огнена реч,ги спомнав нејните очи, 

гушките и рацете, лицето мило и срнестиот ôд 

што ме одвоија и од мене и од човечкиот род 

та во толку простор и време не наоѓав почин; 

кадравата коса што блескаше како чисто злато, 

насмевката што пронижува со ангелски зраци, 

рај да биде земјава беа тоа несомнени знаци - 

но сега зајдоа, издувани ко прашинки од патот. 

И уште сум жив, кон себе сâм со презир и тага, 

оставен кај светлото за мене не ќе има бреме, 

во лушпа-лотка во бурно море и мразна влага. 

Песно моја љубовна, сувост кон нас веќе ползи, 

да ја свртиме дресираната вештина е време - 

со мојта лира да ги наполниме вените со солзи.  

 

4  На Силвија 

Ѓакомо Леопарди 

 

Силвија, ги помниш ли миговите 

од твојот земен живот кога убавината блескаше 

во аглите на твоите насмеани очи а ти, 

озарена и замислена, леташе преку границите на твоето моминство?  

Тивките соби и улиците околу тебе 

одекнуваа од твоите непрестани напеви 

кога седната, среќна и задоволна, 

се втренчуваше во женските работи 

а нејасната иднина живо ти навираше во умот. 

И така ти минуваа деновите во тој миризлив мај. 

Јас милував да го напуштам замајувачкото учење 

и мојот младешки живот, најдоброто од мене, 

го оставав во отфрлените книги 

и од балконот на татковата куќа 

се напрегав да го фатам звукот на твојот глас 

и брзото трчање на твојата рака врз ткајачкиот разбој. 
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Милував да гледам во ведрото небо, 

во златно осветлените градини и патеки 

што спружени наспроти морето се допираа со планините. 

И човечкиот јазик не може да изрази 

што тогаш чувствував јас. 

Колку слатки мисли, 

колку надежи, колку срчаност, Силвијо моја! 

Како се појавува за нас тогаш сиот човечки живот и судбина! 

И ако ја одмислев таа надеж 

такви сурови чувства неутешно ме здоболуваа 

што ѝ се препуштав на мојата судбина! 

Ох, Природо, Природо, 

зошто не ни го даваш сега она кое тогаш ни го вети? 

Зошто ги измамуваш своите деца? 

Нападната и освоена од скришна болест 

ти почина, најмила моја, а не дочека 

да ги видиш твоите цветни години 

или да ти се исполни срцето 

со слатката награда за твојата црна коса, 

за твоите срамежливи заљубени погледи.  

Те нема на празник 

со пријателките за љубов да црцорите. 

Малку по малку 

и моите слатки надежи умреа, 

и мене исто така Судбината 

ми ги поништи тие години. 

Ох, како ли ме одмина, 

драга пријателке на мојот нов живот, 

ти таговна надеж моја! 

Ова ли е светот, соништата, 

љубовта, случките, уживањата 

за кои толку многу зборувавме? 

Ова ли е нашиот човечки живот? 

 

Се соживувам со Вистината 

дека си соборена, несреќна моја, 

и дека оддалеку, преку смртните студенила 

и гробната тишина, 

ме милува твојата рака. 
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5 Адаџо 

песна од непознат италијански автор 

1 

Не знам каде да те најдам, 

да те допрам дали можам; 

ко звукот на плачна гајда 

си ми навлегла под кожа 

за лек на срце и душа 

те чекам додека слушам 

Адаџо. 

2 

Сека ноќ без тебе ми мине, 

животот не ми е баш славен 

но не пуштам надеж да згине 

во секој мој сон ти си ми јаве 

и еден ден ќе те гушнам, 

те чекам додека слушам 

Адаџо.  

3 

Затворам очи и често се губам, 

ни со молитва не наоѓам пат, 

се борам за таа што ја љубам - 

непозната а ми диши во врат, 

и само муза во душа што лежи 

го ништи тоа што ми тежи 

со музика што ме ежи. 

4 

И ти, ако знаеш да ме најдеш, 

лековито само да ме допреш, 

пред светлината да ми зајде 

и вербата во тебе да ја сопре, 

биди таа што срце ми чула, 

ќе те стегнам ко бедем кула, 

да бидеме корени сплетени 

оти еден за друг сме ветени. 
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Единаесетти дел: српски поети 

 
1 Ноќ појака од светот 

Бранко Миљковиќ 

 

О, кој ли час сега во вселенава плута 

врз ѕвездениот руен амбис на цветот - 

се наткрилува со маглата преку светот 

и нема приспивна за росата му лута. 

Појака од светот, ноќта тајни преплетува, 

маѓоса празно тело што исфрлано било 

со ѕвезди кога сон му сади лоза во тилот 

а од длетото во каменот птица слетува. 

Околиски сенки смрт на телото слават 

во срцето едно време е, друго в глава, 

од сите страни невидливост бујна ечи . 

Минатото е поголемо од сé што иде, 

од она што го нема и што нема да биде 

а светот со молба пред празнина клечи. 

 

2 Сонет за птицата 

Бранко Миљковиќ 

 

Од камен џитосан постана пиле 

и зеница на слепо небо живна 

со малку живот ваистину вивнат 

од бескрилни рамења што се свиле. 

О чудна птицо со луда намена: 

на пусто небо земјата да лета, 

како бел копнеж, на ветрот мета - 

чујна и несфатливо пламена! 

Птицо закована на ѕид и во ум, 

невидена а чуена само како шум 

за слухот на просторот да се чуди; 

во моето уво твојта смрт ќе зачне, 

ноќта нарикача по тебе ќе плаче - 

со солзи од ѕвезди, врели и луди.  
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3   Поарни денови љубовта нема 

Душко Трифуновиќ 

 

Поарни денови љубовта нема, 

сé е сега, нема смисол вишен; 

и штогоде потоа да спремаш 

доаѓа за сал неа да ја збрише. 

Љубовта нема џокер пола-пола, 

нема утрешнина и нема вчера; 

таа за лудаци е вечерна школа 

за ум в главите да им се втера. 

Нема љубовта командни плочи 

самата тргнува, самата си кочи 

сама се пали, сама си се гаси. 

Нé ништи нас сама да се спаси 

и затоа не сметај ја ко важна тема 

оти поарни денови љубовта нема.  

 

4  Бесмртна песна 

Мирослав Антиќ 

 

I. 1 

Ако ти јават: не сум веќе жив, 

а сум ти бил личност драга, 

тогаш тебе ќе те јавне тага 

ќе те актиса ударот сив - 

на трепки маглеста влага, 

на усните пепелава трага. 

Дали некогаш мисла ти дивее 

што значи тоа да се живее? 

2 

Како снег во дланката топла 

детските денови твои копнат. 

Таги? Зар воопшто има таги? 

Грижи? Зар од нив има траги? 

Та, мечтата со цврсти скали зрачи 

за храбро во младоста да се качиш. 

Таму ќе те просее најубавото сито - 

лукавото намигнувачко виножито! 
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3 

И живеј! Живеј како ти да си сите! 

Не грицкај си ги како глувче дните! 

Лакомо џвакај го воздухот, нема спици, 

престигнувај го ветерот и сите птици. 

Бидејќи секоја вечност кратко ни трае, 

ако нагло оклештен в огледало зјаеш 

тоа е ко самиот пред себе да трчкаш 

и затоа лицето гарант ќе ти се збрчка. 

4 

Одеднаш, глеј, зад агол некој ползат 

дебначи што в око ти калемат солза. 

На прсти стигнуваат неволјите диви, 

годините губат боја, стануваат сиви. 

Одеднаш, дур` в чекорот си внесен, 

светот сé повеќе ти станува тесен 

а насмевката од молк ти е здивена 

и сé потивка, гувее искривена.  

5 

Затоа живеј, ама сосема, комплетно! 

И јас така живеев и не беше штетно! 

За само половина од еден век 

столетија обиколив, сé на штрек! 

Признавам, напати шекнат станав 

зашто ме водеше опачната страна. 

Ама никогаш не се трткав во место, 

вечно одев, патот ми беше престол. 

6 

Биди мајстор на предачката сорта, 

со позлатен конец од твојата аорта 

сошиј ги местата што се просенати 

оти од нив треперат чудења свенати. 

И, како збогување и плашење диво, 

никогаш не го замислувај овој живот, 

туку будење дека е и почеток свечен 

што ти го примаш со постојан пречек. 
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II. 7 

А тогаш, размисли веќе сериозно, 

што значи тоа мртов да отидеш. 

И каде човекот исчезнува грозно. 

И кој е тој чиј засекогаш ќе бидеш. 

На гробиштата немој да одиш. 

Нема таму нешто да се сфати. 

Гробиштата се панаѓурски згоди, 

ко за тажен театар да си платил. 

8 

Кога го разигруваш својот немир 

за и во безобличја да го слушнеш, 

зар не е тоа ко да си се спремил 

во нов слој на умот да се мушнеш? 

Скришум да повлечеш едно резе 

за преку нова дилема да влезеш 

и во соседната иднина да зајдеш? 

Ќе ти објаснам, ако таму ме најдеш.  

9 

Ако се одважиш на таа крачка 

знаеш ли што ќе ти сторам? 

Ќе ја расипам твојата играчка 

што се вика болка и мòра. 

Не те лажам, само измислувам пат 

до она кое мора да е вистина стара, 

само што сеуште не ти е на дофат 

затоа што досега не си ја ни барал. 

10 

Запомни дека со додаток од мечта 

стварноста пореално се разгорува. 

По молкот познај ме, не по речта. 

Вечниот нема потреба да зборува. 

Да ја надмудриш мудроста и ти, 

нека слушањето цари во тебе. 

Големите одговори, иако скрити, 

ќе ти се отвораат сами од себе. 
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11 

Сфати и нека не ти биде криво 

што по безброј летови и раѓања, 

по дребнави умирања и паѓања, 

тоа што си дишел па и не е живот. 

Навистина, намини докај мене, 

од светлоста да примиш допир, 

во вечноста таа ќе те крене, 

како мисла што ќе нема сопир. 

12 

И во најдалечната иднина се внушува 

корен на нејзината иднина во часот 

кога и таа самата во себе го заслушува 

на својата сопствена иднина гласот. 

И во светов празни светови нема. 

Она, за кое не сме свесни е бездна, 

не е непостоење како наша тема, 

туку реално постоење ама без нас. 

 

III. 13 

Ако ти јават: веќе ме нема 

еве каква ќе видиш шема: 

сто шарени рипки во мојте очи 

ќе впловат за да најдат почин. 

И земјата ко јатак ќе ме скрие 

а пиреј корен во мене ќе свие. 

И во таа доба јас ќе сетам 

дека високо, високо летам. 

14 

А граници нема вишното небе, 

битно е колку моментот има сила. 

Ќе едрам во изгревите над тебе, 

низ ветерот лизгав како свила. 

Со убавината на крилја невидливи 

обзорите ќе ти ги распретувам, 

и скици на времиња предвидливи, 

и глетки што иднината заплетува. 
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15 

И нема тука што многу да се таи, 

вистината надалеку веќе се чула: 

сам на себе висам на златен каиш 

ко нишало што во бескрај се лула. 

Просторот е брзина на мојот разум 

што се одвиткува станувајќи Нова. 

Ќе лебдам во место и без казус, 

во разбојот на времето ќе се сновам. 

16 

За споредното - одмор ќе си земам, 

како галактичките јата после саем, 

што сраснале со пулсирачка шема, 

која во пазувите, скокотлива им трае. 

За споредното - одмор ќе си терам, 

како огромните шуми што дрочат, 

сраснати со гранките од иста вера, 

во густи прегратки ко зелена плоча.  

17 

За споредното - ќе си одморам уста, 

ко огромните птици над подот зелен, 

чии крилја сраснале во преѓа густа 

и со неа на небото ќулавка му сплеле. 

За споредното - одмори ми следуваат, 

како на огромните љубови од бајки, 

што сраснале со усните и медуваат, 

уште кога и немале копнежни мајки. 

18 

Коленото мое, мојата рака, 

главата моја - зар ќе сака 

да биде во некое утре 

за потсмев и пеза 

корен на бреза 

и дувло на слепо кутре? 

Дека некоја мала тајна и трепетлив страв, 

може да станат тишина, темнина и прав? 
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19 

Знаеш, навистина од ѕвездите слетав, 

од светлина целиот сум слиен. 

Ништо во мене нема да претрпи штета, 

да се угаси ниту да се скрие. 

Само што, обично во случајна зора, 

на своето далечно сонце што ме чека, 

да ги вратам моите златни очи мора, 

зашто утеха сум негова и негов лекар. 

20 

За сé што помислувам следи казна 

а камоли пак за она што го правам, 

за нежноста дека не остана празна, 

главна осомничена е мојата глава. 

А и пресуда правосилна ме стаса 

зашто постапувам поинаку и диво; 

никогаш љубов со омраза не гасам 

а и на мртвото му признавам живот. 

21 

Порти има на рабовите на бескрајното 

и побескрајното започнува со нив. 

Кој умее да трае повеќе од потрајното, 

за кратки знаења не ни сонил. 

Прашањето: како да се преживее 

не давај никогаш да те измачува; 

едино е важно да се научи и умее 

после сите умирања да се зачуваш. 

 

IV.22 

Ако ти јават: сум умрел, не се грижи, 

секое столетие случај дари 

кога некој настојува да ме зближи 

со луѓето уморни и стари. 

Никаде толку луѓе и чудна прилика 

во еден човек да блештат. 

Никаде толку поинаквото не блика 

како во еднаквите нешта. 
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23 

Ако на просторот му расчепкаш рамења, 

ќе ме ископаш како темел на ветерот. 

Ме има во водата, во мовлестите камења, 

и во секој самрак и зора јас сум етерот. 

Како човек, да се биде повеќекратен, 

не значи дека ќе се расчовечуваш. 

Јас на сенешто сум делител златен 

а токму тоа пропаста ја спречува. 

24 

А тие чудесни состојби се сите 

мои обновувања за да нема молк, 

и не се друго туку само вител, 

шмукач едноличен, упорен и долг. 

Пророштвата дали знаеш што се? 

Калапи на поранешна сторија дива 

и задуф на истоста, мачно носен, 

што себе самиот во круг се свива.  

25 

Па зошто со збогувања да се фалиме? 

Има ли нешто вредно за да жалиме? 

Дека сум умрел, ако сигурно ти јават, 

ти знаеш - не умеам тоа да го правам! 

Љубовта, за која целиот живот пишував, 

единствениот воздух е што го вдишував. 

А мирот наш насмевката едино го пази, 

на светов единствениот разбирлив јазик. 

26 

На оваа земја толку талкам 

да ти намигнувам вешто, 

по мене смеа да се валка 

и од мене да остане нешто. 

И затоа толку многу сакам 

и толку ти бркам јад и тага 

да ме имаш, но не ко мака 

туку како будалетинка драга. 
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27 

А кога наспроти денот сив 

погледот по небо ти шета 

притаено скроти си здив 

зашто и покрај веста клета 

штом видиш некоја комета 

намигни ù со кикот див - 

јас сеуште ќе бидам жив 

и во неа по небо ќе летам. 

 

5   Сенка 

Мирослав Антиќ 

 

1 

За најубавите наши желби и цели 

ноќва со мене да тргнеш сакам. 

Та световите биле црни или бели 

та патиштата биле ладни или врели 

и да свенеш – нека не ти е мака.  

2 

Исправени и дождој кога лијат 

сред ветер и во мракот зол - 

рака во заграб ќе ти скријам, 

кревкоста твоја да не сети бол. 

3 

На чекорот мој ритам да фатиш 

како лијана тело да ми стегаш. 

со бол и смеа ти цех да платиш 

а пак да не ти текне да бегаш. 

4 

Со мене да си и под црни неба 

да вкусиш  рж ил` погачи бели 

да те топлат мојте сонца врели 

во парче живот со надежи зрели 

па и да цркеш ако така треба - 

за најубавите наши желби и цели. 
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6   Скитник 

 Мирослав Антиќ 

 

Иако по различни патишта бевме разездени 

на незнајни крстопати се среќававме многу пати; 

тлееше вечерното небо во грмушките ѕвездени 

и секогаш облакот жерави со пролетта се врати. 

 

Ние премногу се среќававме а збор не си рековме 

и во летата кадрави, со лица на сонце препечени, 

под капа од зелени бобонки сал за час се затековме 

и одлутавме зашто на свои видици сме заречени. 

 

Во ноември облаците како факли се црвенееја 

и исшлаканото попладне го измиваа од сивилото 

а патиштата се истегнуваа и крстопатите копнееја 

за и тоа кратко во средбата да ни биде најмилото. 

 

Во зима снежна, побелена ко твоите дланки прани, 

долго, долго си чекала под тополата, на сметот, 

за да ме завиеш со ленена шамија што ќе го брани 

мојот гол врат попат од студенилата на светот. 

 

Па сепак, тие средби се само краткотрајни радувања 

оти знам: на некој крстопат веќе нема да те видам, 

ќе подадеш рака некому и ќе нема веќе патувања 

и под покрив нечиј сал матен спомен ќе ти бидам. 

 

Патем, твојата шамија на патоказот ќе ја врзам 

и со ветрот-другар намрштени ќе си заминеме; 

без скитање животот кон крајот веднаш ми брза, 

со торба на грбот и на пат сакаме да скинеме. 
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7   Машкудански верзија на песната 

“Скапана вишна“ што ја пее Цеца 

1 

Од џебот пензијата ми скокна на земја 

од шок кога легната под дедо те видов, 

ми исчури и последното зрно темјан 

на надежта дека гледам слика на ѕидот: 

во злодоба пукна од воспаление 

ластикото на моето трпение. 

Паднав, во зората паднав, 

и нека таа ми биде задна, 

во матичното име нека ми бришат, 

на мојот живот ставам точка, 

ќе останам само мала лочка, 

како некој да згазил скапана вишна. 

2 

Го опцув дедото и го бутнав 

и јас понекогаш робувам на злото, 

но ти со погледот ме кутна 

со омраза ме закова на тлото: 

радувајте се души продадени и ситни, 

од иста рѓа се исковани вашите нитни. 

Паднав, во зората паднав, 

и нека таа ми биде задна, 

во матичното име нека ми бришат, 

на мојот живот ставам точка, 

ќе останам само мала лочка, 

како некој да згазил скапана вишна. 

3 

Тој сум што како ѕвезда сјаев 

оти радоста со тебе ја ткаев 

сега пред тебе и пред него ползам 

со рането срце и последна солза, 

мојот горделив бастун бело знаме крева, 

уживајте со дедото ко преплетени црева. 

Паднав, во зората паднав, 

и нека таа ми биде задна, 

во матичното име нека ми бришат, 

на мојот живот ставам точка, 

ќе останам само мала лочка, 

како некој да згазил скапана вишна. 
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8    

Еве како една песна на Блаже Конески 

ја препеав на српски јазик: 

Повратак 

1 

Вратио се човек у свој родни град 

после много времена, мука и боли. 

Не нађе оно што остави као млад, 

не нађе он ништа да мрзи и воли. 

2 

И прошета по дану кроз сваки сокак 

са надом да ће наићи на забаву неку. 

И заврши шетњу а када пао је мрак 

стаде мрачан, загледан у брзу реку. 

3 

Певао је доле брзотечни речни вал 

о нечему што у неповрат га гони, 

и осети човек у души једак жал, 

доће му да виче и сузе да рони 

 

Еве го оригиналот: 

Враќање 

 

Се поврати човек во родниот град 

по многу време и мака. 

што оставил еднаш тој не најде пак, 

тој не најде ништо 

да мрази и сака. 

 

И прошета дента по сокаци сам 

со надеж за веселба бујна. 

И прошета дента, а штом падна мрак, 

тој застана мрачен 

крај реката струјна. 

 

А пееше долу брзотечен бран 

за нешто што неврат го гони, 

и човекот сети во душата жал, 

му дојде да вика 

и солзи да рони. 
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Дванаесетти дел : еден хрватски поет 
 

 Утеха од косата 

 Антон Густав Матош 

1 

Те гледав ноќеска. Во сон. Тажен. Мртва. 

Во аула, на висок одар, во цветна идила 

каде кобта свеќите во агонија ги свила, 

готов бев живот да ти дадам како жртва. 

2 

Не плачев. О, не! Стаписан простум зјаев 

во аулата кобна,полна со величија земни, 

се сомневав дека живи се тие очи темни 

во кои подобар живот знаеше да ми сјае. 

3 

Сé баш, сé е мртво: очите,здивот и раката, 

сé што со очај посакувам да го оживеам 

во слепиот страв и во страста на маката, 

во аулата кобна со мислите што ми сивеат. 

4 

И сал косата твоја сеуште со живот одѕвонува 

па ми рече: Мирувај! Во смртта само се сонува! 
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Тринаесетти дел: бугарски поети 

 

 

 

1“  Хиената и Лавот 

 Петар Велев Даскалов 

 

1 

На гранката дебела Лавот, огромна мачка, 

со денови сонливо се протега. 

После  гозба тој секогаш кротко заби чачка, 

додека за битки нови се стега. 

2 

Една осамена Хиена, со здив на мрши, 

долу нестрпливо за негов нов лов се спрема. 

Просторот ноќе ечи дур таа глас крши, 

извивајќи лукави стихови во фалбена поема. 

3 

“Каков ловец сум јас,  - таа сопрански се фали,- 

со мојата глутница ние сме како вистински али. 

Зебрички, козички на лавот ние му ловиме, 

сал нам тој ни го должи своето славно име.“ 

4 

А бидејќи и со еден замав рбети крши, 

Лавот се претпазува да не стори грев, 

оти знае дека  радоста бргу ќе ѝ сврши - 

внимание беспари таа купи, но за смев. 
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2  Зимно  

Julia Kashon 

 

1 

Не ми се пишува, гневот ми секнал. 

И среќата од страв ми е наапана. 

На стихот само тишина му текна 

пред публиката стрвно зазјапана. 

2 

Ми се слика. Со немост во сите бои. 

Платното помни со памет на жена. 

Зборот е куршум што крв само рои 

та и лазурот вишен од него свена. 

3 

Сите есенски китки веќе ги мразам - 

какво е тоа цвеќе без нектарно руно? 

До хризантемите ноџиња едни газат - 

самотен гулаб си пишува со клунот. 

4 

Сега сé покри огледалото на првиот снег 

и воздухот смрзнат во бели јуфки се лупи; 

красота снежна ни покрила долина и брег - 

ќе се најде ли јунак јуфките да ги купи? 
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3 Прекрасниот скокот 

 Валери Станков  

1 

Одново, сиромав јас, по кејот скитам. 

И стих ти напишав на пустата плажа - 

ете, низ работа и без напорен ритам, 

доживеав и пензионер да се кажам. 

2 

Но со години тебе сé те нема и нема. 

И бранот од моите рими веќе е скротен. 

Зарем животов намрштено ми спрема 

без тебе да морнарувам до стоте? 

3 

Каде си? Ќе кажеш ли како да терам? 

Мојата гемија веќе се насука на гребен. 

И животот ми мине во вапцаровска вера, 

во прекрасен скокот - жив да сум за тебе.  

 

4  Чудовишна песна  

Валери Станков 

 

Таму чешмите се заветувале на молк 

па нурнувам во старините блажени. 

Стомни не носат момите над колк, 

не ги дебнат ергените навлажени. 

Водата потонува штом ќе бликне - 

по свадби, крштевки или помен. 

И нема птици, сал синевина никне 

и ти во неа како сон и спомен. 

На твојата патека во заседа те чекам 

да станам светулец во твојот прцел, 

за голтка од твојата стомна да пекам, 

на извор, од жед да умре моето срце. 

Пред олтарот со тебе јас не стапив, 

на сончевиот залез другар ќе бидам; 

но во сон светол од сокот ти се напив 

и од овој свет чист ќе си отидам. 
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Четиринаесетти дел: шпански поети 

1 Сонетот за слатката жалба од Федерико Гарсија Лорка 

 

Преплашен сум чудесиите да не сопрат 

од тие очи на статуа но со блесок жив 

што секогаш ноќум образ ќе ми допрат 

со осаменичката роза на твојот здив. 

 

Боледувам кога на другиот брег ќе минам, 

дрво искастрено сум во жално бладање 

кое нема ни китка, ни срцевина ни глина 

да го нахрани црвот на своето страдање. 

 

Ако ти си ми тајна и азно што го кријам, 

ако си ми крст а јас на солза сум лесен, 

ако ко куче по тебе, господарке, вијам, 

не давај да го снема ќарот што е внесен 

и ко украс во твојата река нека се влијат 

потоците лисја на мојата отуѓена есен. 

 

2 Сонет за жената од Лопе де Вега 

 

Најголемо богатство за мажот е жената, 

грев голем е да не се признае тој факт: 

таа живот дава со највеличествен акт 

а често речта и од отров ú е покрената. 

 

Мирното небо во очите нејзини се буди, 

ама и во пекол умее денот да го смени: 

вредноста нејзина светот многу ја цени 

а на мажот таа често страдање му нуди. 

 

Од нејзината крв нашиот живот се раѓа, 

а створ полуд од неа небесата не родија, 

час ангел е а час како змија да те апнала: 

те сака па те мрази, се креваш па паѓаш, 

од милозвучна, станува хорор-мелодија 

та жалиш што во креветот ти стапнала. 
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Петнаесетти дел: еден германски поет   

 

 

1 Лорелај 

Хајнрих Хајне  

 

Јас не знам што може да значи, 

ко казнет сум со поетска глоба 

да ја раскажам на јасен начин 

приказната од древното доба. 

 

Воздух смрзнува, тера на треска 

и самрак паѓа на Рајна што тече; 

од врв-планина боцкаво блеска 

сонцето со “чао“ за новата вечер. 

 

Најубава девица таму ене седи, 

чудесија, неопислива да се каже: 

накитот златен ко сонце ù вреди, 

вистина зрачи, не може да лаже. 

 

Коса таа чешла со златен чешел, 

така зафатена, жална песна пее, 

песна за тој што кон неа грешел 

па таа сега за него таговно бдее. 

 

Минеше таму брод на рибар млад, 

го обзеде песната, тој угоре зјапа; 

и нему му надојде незапирлив јад 

та не виде оти карпа стокмила напад. 

 

Трагична прегратката на реката беше, 

со неа рибарот престана да се бори, 

потона замајан и јас нека сум грешен - 

мислам дека тоа Лорелај му го стори.  
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Волт Витман : Песна за мене 

 

1 

Се прославувам самиот и се опевам самиот себе, 

а она што си го допуштам мора и тебе да ти следува, 

оти секој мој атом едновремено ти припаѓа и тебе, 

а за тоа, песнава можеби и давежно ќе те убедува. 

Роден сум овде, од предци тукашни неколку колена,  

секој мој збор, атом и дамар, од оваа земја се крева. 

Пладнувам со душава, гостинка за восхит осоколена, 

тепаме време гледајќи ги копјестите ливчиња трева. 

Млад и здрав, се надевам до смртта да сум дирек, 

срамлив сум но не заборавам што се вери и школи,  

пристан сум на добро и лошо, во беља сум смирен, 

природата без пречка нека рчка, колку тоа и да боли. 

2  

Куќи и соби со мириси се натрупани од под до таван, 

ми се допаѓа да го вдишувам и мојот сопствен мирис, 

прочистувањето би ме опијанило но јас не му давам, 

атмосферата е чиста но без вкус што би ме смирил, 

ја сакам бидејќи засекогаш за устава е залак нужен, 

но и лудувам за со допирот нејзин да сум здружен - 

ќе појдам до брегот и потполно гол ќе сум спружен.  

корен на љубовта, свилен конец, расчатален чокот,   

моето срце кога од вдахновение пулсот станува див,  

крв и воздух во моите гради во животворен скокот, 

реата на зелените и суви лисја, на сеното во штала,  

на морскиот брег и неговата лигава и темна скала, 

звукот на зборовите што ветрот ги одвеа со вртеж, 

неколку бегли бакнежи, малку гушкање, мал цртеж  

на кој на стеблото многу сенки породил еден блесок, 

насладата од самост, од уличната врева или тресок, 

чувството дека сум здрав додека по рид напредувам, 

песна за мене кај се будам и сонцето го здогледувам.  

Сметаш ли дека петстотини акри е голема површина?  

Или дека не ќе можам планетава пловејќи да ја минам? 

Дали фактот дека описменувачката не ти беше лесна 

те возгордеа дека ја фаќаш смислата на секоја песна? 

Остани со мене, од сонцето и земјата ќе го имаш ќарот, 
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на потеклото на сите милиони песни ти ќе бидеш царот, 

отсега нема да се учиш бегло, од втора или трета рака, 

ниту низ очите на славен мртовец твојот поглед ќе ака,  

не сметај дека мојот поглед е готвачот што ќе те храни, 

а ни некоја сенишна книга нема да биде твоја аргатка:  

биди љубoпитко, врти се и наслушувај на сите страни  

и од самиот себе избистри ја секоја животна загатка. 

3  

Сум ги слушал тие што дрдорат за постанок и крај, 

а знам, никогаш немало повеќе почетоци како сега, 

ни повеќе младост и старост, ни повеќе пекол и рај, 

и, како никогаш досега - совршенството не ни бега! 

Нагон, тој породилен нагон, капка топлина во мразот! 

Од мрак избиваат спротивни парници, плотта израснува, 

секогаш полови, истоветноста и разликата во јазол, 

секогаш лулка на живот што не треба да се разјаснува,  

еднакво ја чувствуваат и неук питач и крал со жезол. 

Сигурни ко очебијна извесност, ко диреци исправени  

под добро вклештени греди, како коњи сме жилави, 

разнежено, безобразно и електрично сме составени 

јас и ова таинство - и ништо не може да нé искилави! 

Јасна и слатка е душава моја, такво е и сé околу неа! 

Без неа и другото го нема, невидливото си сака доказ, 

видливото него го докажува, а штом и оно стане реа, 

стрпливо чека ред за пак да биде изнесено на показ. 

Најдоброто да го издвоиш од најлошото е мака вечна,  

но бидејќи ја знам совршената рамнодушност на сето, 

јас си молчам дури трае расправата проливно течна,  

се бањам и восхитен од себе, му вртам грб на светот.  

Добредојде за секој мој орган и секоја моја особина, 

добредојде од мене и за секој човек срдечен и чист, 

нема пакост ни зло во инчот, ниту во од него дробина, 

и за малото и за големото аршинот треба да биде ист. 

Задоволен сум - гледам, танцувам, се смеам и пеам, 

дур саноќ со милуваната љубена ја делевме страста, 

а на разден, таа станува крадешкум со притаена смеа,  

ми остава кошеви полни чаршави што куќата ја красат, - 

ќе ја одвратам ли мојата наклоност и исполнетост стара  

престанувајќи по неа долж улицата да зјапам како дете 
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и веднаш да ја изпресметам точно, до последната пара, 

вредноста на едното и другото и кое е повредно од двете? 

4 

Излетници и љубопитници што ги среќавам по пат, 

народ, друштва, најнови средби, изуми, откритија, 

влијанието на мојот претходен живот во друг град, 

стари и нови писатели, ручеци, ласкања, собитија, 

рамнодушностa на човек или жена што ја љубам, 

неволја, болест на роднина или моја, јад или спас, 

ужаси на братоубиствена војна, пари што ги губам - 

тоа иде и си оди ама тоа не е моето вистинско Јас. 

Она што сум Јас стои скраја од дрпање и влечење, 

стои и ужива, сомилосно, самодоволно, како легач,  

како да е тука но и како да не е во сето тоа гмечење, 

дебне чудејќи се за минатото кога од кавги не бегав. 

Немам веќе причина со поруга на друг да му врекам, 

не се расправам залудно и само како сведок чекам. 

5  

Јас верувам во тебе, душо моја. Пред она другото јас,  

ти нема да се понижуваш но и ти за него не биди прима. 

Залегни со мене на тревата, пушти го твојот грлен глас, 

не ни треба други зборови, правила, подуки ниту рима, 

твојата приспивна песна ќе е доволна за мој и твој спас.  

Помнам, додека лежевме во проѕирно утро сред лето, 

како ти нежно врз раскопчаното срце ми положи глава  

и со јазикот нурна во залистоците како пчела во цветот, 

и дотера дотаму да си поиграш со брадата моја плава, 

од што под моите нозе како пијан се затетерави светот.  

Мир и наука за доказите на земјата никнат и сфаќам -  

дека сите било кога родени луѓе биле и се мои браќа,  

дека Божјата рака е трасантот а мојата рака е трасат,  

и сознавам дека Духот на Господ на духот мој е брат, 

дека како кобилицата бродот, љубовта светов го крепи, 

и дека безброј лисја свенати и скапани по поле лежат 

и извор на мали кафеави мравки тлото под нив го цепи, 

и врз него крастосани црвливи огради и грамади тежат 

а врз нив царство од грмушки и плевелни треви се лепи.  
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6  

Дете праша “Што е тоа трева?“ Каков одговор да дадеш? 

Нагаѓам дека тоа мора да е знамето на мојата склоност,  

исткаено од зелените клопчиња на неисцрпливата надеж, 

или шамивче Божјо, намерно испуштено далеку од тронот, 

да го најдеш и сознаеш дека Неговите денови ги крадеш.    

Нагаѓам дека тревата и самата е дете на вегетацијата. 

Нагаѓам дека она е еднозначен хиероглиф што кажува: 

“Никнувам и растам насекаде врз земјата на нацијата, 

меѓу белците и црнците, и богати и сиромаси уважувам, 

и кога се дарувам и кога ги примам, исто сум загрижена.“ 

А мислам дека она е на гробовите коса непотстрижена. 

Трево, ќе го пипкам секое твое ливче кадраво устроено,  

ти можеби никнуваш од градите на некој млад човек, 

може да си од некој старец или доенче рано упокоено 

па ти сега си му мајчина прегратка што го топли довек. 

Оваа трева е претемна за да е од старици белокоси, 

цврста и темна е како да доаѓа од непце бледоцрвено. 

Вкрај, гледам толку речити јазици, секој тајна си носи, 

сакам да го одгатнам значењето навек во нив здрвено. 

Сите мртви, млади и стари, негде живеат и се здрави,  

најмалата тревка докажува дека всушност смрт нема, 

а и кога би постоела, за нови животи патеки таа прави,  

и штом тие ќе се појават, таа се одмора во таа шема. 

Сé оди понатаму, на видело, и ништо живо не пропаѓа, 

умирањето е посреќно од она што нам не ни се допаѓа. 

7  

Има ли некој што мисли дека среќно е што се родил? 

Е па исто така среќно е и да се умре, го знам тоа јас. 

Умирачките и смртта ги надминувам со вакви згоди: 

бебе родено бањаат а оно се развикало на цел глас; 

јас не сум само телото меѓу шапката и моите чизми, 

јас сум ум што истражува и разни нешта споредува 

разнообразни предмети низ добро брусени призми,  

од земјата до ѕвездениот рој што не се догледува. 

Не сум земја ами другар на луѓето што не се свесни 

дека се бесмртни и неразгатливи - како моите песни.  

Секој сој е свој, за мене - мојот машко-женски свет 

во кој се оние момци што со жените сакале помин, 



 360 

горд човек што сетил бодеж кога си понижен и клет, 

оние силни мајки и баби, вереници па и стари моми, 

оние усни кои се смешкале и очи што ронеле солзи, 

родител на дете готов за неговата среќа и да ползи. 

Соголете се! За мене вие не сте напуштената скрка,  

неуморно сум околу вас и никој не може да ме брка. 

8  

Малечко в лулка спие, јас бркам муви што се стрват. 

Момчак и две девојки кон грмушките на ридот врват,  

јас од одозгора ѕиркам и лигавам како хиена гладна. 

Во спална соба спружен труп на самоубиец, крвав, 

со коса усирена, а јас гледам каде пиштолот паднал. 

Калдрмата офка под тркалата и чизмите што ја газат, 

ѕвечат потковани коњски копита, клопоти омнибусот, 

бодрења на милиот водач со “Напред, нема назад!“, 

бес на толпа што на животот му го загубила вкусот,  

носилка во која под завеси в болница некого носат,  

средба на непријатели, пцости, тупаници, крв и пад, 

дебели прејадени господа, толпа гладни што просат, 

груб полицаец како симбол на немоќта на овој град; 

излижаните камења ја впиваат и повраќаат таа врева 

од каллив и клокотен говор што постојано ги глода; 

апсења, навреди, прелаги, присилби, кркор на црева, 

немоќ на трудни жени што брзаат дома за да родат - 

јас ги следам тие слики или нивното ехо - и си одам. 

9  

Големата врата на селската плевна е отворена и спремна, 

на бавна запрега ја товарат жетвата од исушената трева, 

конци светлина се ткајат на потка начас зелена, час темна, 

заграбите се пластат на стогот што полека угоре се крева.  

Јас сум качен врз него, притискач сум за стабилна целина, 

и легнат, со неговите затресувања тој ваму-таму ме носи, 

скокам газ преку глава, фаќам мачкини опашки, детелина, 

нивните опојни перчиња ги испреплетувам со моите коси.    

10 

Се чувствувам лефтерно, весело, целосно исполнето, 

додека сам во далечна планинска дивина ловејќи акам, 

а приквечер, за ноќевањето си барам место засолнето,  

палам оган, печам од уловот, долго тегавото го џвакам, 
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а потоа заспивам со кучето крај мене и пушката в рака. 

Брзиот брод со едра напнати сече водни искри и пена, 

јас над водата се веднам, рипам и викам како во борба, 

повикот на бродарите и школкарите одрано ме крена, 

со нив убаво си поминав, фалеше само уште сирена - 

требаше и вие да бидете таму, да вкусите рибја чорба.  

Еден стапичар со девојка црвенокожа се венчаваше,  

роднините крснозе седеа, кружеше лулето со тревка, 

младоженецот, облечен во кожа, гордо се исправаше,  

среќен шеташе по брегот држејќи ја невестата кревка, 

убава, со долги трепки, гологлава, со водопад од коси 

кој врз нејзините сладострастни колкови се подаваше 

за конечно да ги допре трепетно нејните стапала боси. 

Избеганиот роб дојде и седна на ќутук во мојот двор, 

го видов откај кујната, му пријдов со смирувачки збор, 

дома го прибрав, за бањата цела крбла вода згреав,  

телото измачено да го ослободи од несносната реа, 

и соба му дадов до мојата, и облека стара но чиста, 

беше збунет а среќен што наишол во мојот пристан,  

вратот, рачните и ножните зглобови му беа со рани 

му мачкав мелем, цела седмица спремав јаки храни, 

зацели и заличи на човек таа ропска душа измачена 

а ни еден од нас не помисли од другиот да се брани 

иако мојата пушка стално и на дофат беше закачена. 

11  

Дваесет и осум младичи на океанскиот брег се капат, 

дваесет и осум младичи ко карпа цврсти, со крв вруќа! 

Дваесет и осум години таа жена со осаменост ја апат, 

таму, на вишинката од брегот, во нејзината празна куќа! 

Прекрасна, леко облечена зад прозорската ролетна,  

таа ѕирка долу и дума кое момче е најдобро набиено? 

Та и најобичниот младич за неа е аполонски светнат! 

И, дури нејзиното копнежно тело во собата е скриено, 

јавната на својата желба, таа право кон водата летна! 

Таа стана дваесет и деветтиот капач, во танц и смеа,  

ги надлета сите а никој не ја виде но сите се запотија, 

од набрекнатите тела се развеваше копнежната реа 

и младичите со нејзината желба магично се сплотија.  

Легнати на грб, невидливата рака ги милува тие тела, 
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од главите и пазувите до мевовите набрекнати доле,  

не знаат тие кој ги зграбил и ги запотува нивните чела, 

не знаат кој забревтан ги јава со сладострасен полет, 

не знаат кого ќе испрскаат со млазот од пената бела.   

12 

Јас зјапачки по пазарот скитам да му го осетам вкусот, 

и гледам, месарскиот чирак ја соблекува крвавата фута, 

или вешто си го остри ножот завлекувајќи го на брусот,  

или брзо и досетливо одвраќа на некоја забелешка лута. 

Понатаму, на камен праг наросен со пепел застанувам, 

жар од огништето со жештина воздухот го разбранува, 

до наковалната се ковачите со градите рунтави и чадни,  

секој си има свој токмак и нивните движења се складни, 

тие мускулести раце се издигаат над свивливиот струк,  

меко, танцовито, ги препуштаат мавањата еден на друг,  

и на кованицата, полека, сигурно, сите се редат  во круг.  

13  

Од каменоломот излегува коњска четворна теретна кола, 

на неа под врзаниот синџир колебливо грамада се клати, 

но црнецот-возач со уздите убедливо одржува контрола, 

стои висок и стамен, на крстот на рудата потпора фатил, 

откроената кошула го истакнува неговиот мускулест врат, 

со поглед мирен, тој е заповедникот на овој тегобен пат,  

симнува капа, кадравата коса ги впива сончевите зраци, 

они блескаат на црнината на неговите совршени краци.  

Го сакам тој сликовит и набрекнат џин, тука не останувам, 

се качувам на колата, лошиот пат обајцата ќе не бранува.  

Каде и да отидам, јас животот го љубам на сите страни, 

не пропуштам ништо, сите слики во песнава се збрани. 

Волови, во сенка додека одморате во заслужен почин, 

или додека спрегнати во јарем синџири тресете диво, 

која таинствена вистина ми ја изразуваат вашите очи? 

Чинам, повредна е од сé што прочитав во мојот живот!  

Талкајќи в шума, моите чекори патор и патка исплашија, 

они со протестни крици летнаа и заедно околу кружат, 

верувам дека ќе можат дупка во душава да ми зашијат, 

црвеното, жолтото, белото, мене спокој ќе ми пружат,  

со намера постојат кикиришки и зелена и лилава зелка, 

и не е безвредна оти не е нешто друго бавната желка, 
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не учела солфеж страчката но ѝ ја признавам славата, 

погледот врз кобила ми ги брка глупостите од главата. 

14  

Дивиот гусок го води својто јато што во ладна ноќ лета, 

ја-хунк, се огласува тој, се чини како и мене да ме кани,  

може некој сезнајко тоа за бесцелен крик да го смета 

но јас знам, на небото зимско крикот од лутање брани. 

Мачка на прагот, острокопитест лос в санка впрегнат,  

прериско куче, мисирки и барски птици што се ведат,  

гровтање на маторица дур прасињата боски ѝ тегнат - 

знам дека во нив и во мене ист стар закон се гледа. 

Сто последици предизвикува секој мој тежок чекор, 

расказите за нив - ми се смеат со подбивен прекор! 

Вљубен сум во живот вонка, долж отворен простор, 

со вкус на океан или шума, во луѓе стока што чуваат, 

кормилари и градители, мајстори на чукот и лостот - 

би бил со кочијаши и со недели ветришта да дуваат.  

Јас сум изданок од најобичното и најефтино племе, 

трагам по огромни добивки и сé што имам арчам, 

му се придружувам на првиот што радо ќе ме земе, 

не барам небото да клекне за на него да се качам, 

под него дарежливо го сеам моето духовно семе. 

15  

На галеријата со оргуљи, чист контраалт надига гради, 

столарот мазни штица, пишти јазикот на стругот негов, 

за денот благодарствен брзаат дома и стари и млади,  

цврстиот пилот вешто води брод да не удри во брегот, 

во китоловецот, харпунот е остар, кормиларот спремен, 

ловецот на патки час тихо поодува час втренчен демне, 

крај олтарот, ѓаконите со раце вкрстени на ред служат, 

за конци да нададе, кон чекркот предачка раце пружа, 

на празник, надгледувајќи посеви ратарите се дружат, 

за улавиот нема лек, врзан го носат во лудница да вие, 

како во лулката на мајка си никогаш веќе нема да спие.  

Словослагар сед, со лице испиено, залак тутун џвака, 

дур мижаво чита и букви подредува со трепетна рака.  

Несреќник со нозе здробени, врзан на хуруршка маса, 

му сечат и фрлаат в корпа за пците ручок прва класа. 

Девојка, сал четврт-црна, продаваат на пазарска бина, 
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пијаничишта до кафеанската печка полузаспани слинат, 

машиновозач ракави засукува, полицаец е во патрола, 

портирот во тефтер бележи луѓе што низ врата минат, 

момок што не го знам ама го сакам, бали вози во кола.    

Да учествува во трка, мелез ги пристега чевлите лесни, 

за ловот на мисирки и старо и младо се собрало тука, 

едни се потпрени на пушките, други седнати пеат песни,  

од толпата, на линија излегува стрелец, нишани и пука. 

Групи дојдени имигранти со власта се во првата врска, 

црнци со мотики под стража окопуваат шеќерна трска, 

труба на танц кани, господа кон госпоѓи со наклон одат 

дур младич на таван слуша музика од дождовната вода. 

На поточе во Хјурон што се влива, ловец стапици става, 

монистрени торби и мокасини Индијанка со попуст дава, 

зналец на уметност во изложбен салон вкус си негува 

дур по рампата толпата патници од параброд излегува, 

намотките од конец на рацете ги шири сестрата кротка  

а постарата јазли врзува и конецот во клопче го мотка, 

мажена жена закрепнува од породот на првото дете, 

американска девојка, убаво исчешлана, шие и плете, 

калдрмџија се потпира на својот дворачен набивач, 

фирмописец метални букви на месарницата забива, 

по бележникот репортеровиот молив забрзано лета, 

госпоѓа со слуга товарен со нејзината нова тоалета, 

морнар од брод за возење по каналот коноп тегне, 

со навосочен конец чевларот цврсто ѓон ќе стегне, 

диригент дава такт на својот бенд, свирачите следат,  

дете држат на крштевка, преобратеник се исповеда, 

бродски натпревар тече во заливот под лазур ведар, 

како балони ветрот ги надул добро стегнатите едра.   

говедар своето стадо го пази, напати и му запејува, 

толпата на своите простачки досетки се засмејува, 

испотен патувачки трговец под тежок товар стенка, 

додека купувачот за мала разлика во цена се ценка, 

вереница својата свадбена облека истрајно ја пегла, 

мамурен наркоман ишка оса што во глава му влегла,  

минутната стрелка на саатот со забавен чекор мрда,  

пијана проститутка шета по улица, исприштена и грда, 

мажите намигаат еден на друг и в лице ѝ се клештат 
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(бедници! јас ја жалам, од несреќа не бидува фешта!).  

Претседателот со секретарите држи седница на влада, 

рака под рака, на корзото шета дама со ќерката млада, 

посада на рибарски чамец истовара сандаци со риба, 

човек од Мисури ја брои стоката дури ветрот го шиба, 

кондуктер мине низ воз ѕвечкајќи со ситни пари в рака, 

тесар мести под, лимар кров, ѕидар мек малтер сака, 

држејќи ги чиниите работници во менза чекаат храна,  

годишни времиња се менуваат, од досада нé бранат,  

празник четврти јули мноштво луѓе слави со викотници, 

од топови и поситни оружја ечат поздравни пукотници, 

годишните времиња се менуваат, орач ора, косач коси, 

плодови се збираат и сушат, житото во амбари се носи, 

зиме, на смрзнато езеро крај дупка, рибар демне штука, 

населеник големи ќутуци цепи, со чивии и секира ги чука, 

лаѓари на плоснати чамци во самрак крај шума се сидрат, 

по Црвената Река и Тенеси ловци ловат мечка или видра, 

против мракот на Арканзас луѓе со факли се вооружени,  

старешини навечер со синовите и внуците се опкружени, 

по дневниот лов, ловци во куќи и шатори ќе се скријат, 

живите свое време спијат, мртвите свое време спијат, 

старец со жена и младич со жена спијат, јас ги сонив, 

кон мене внатре идат а јас се буткам надвор кон нив, 

горедолу, јас сум како еден од нив, и жив и скаменет,     

од секој од нив и од сите, си ја ткаам песната за мене. 

16  

Стар сум и млад, со будалечки и со мудречки стаж, 

безобѕирен за другите а напати грижно ги љубам 

татковски дури и мајчински, дете сум колку и маж,  

исполнет сум со фина граѓа исто колку и со груба, 

припадник на Нацијата од многу нации составена, 

со правда и за мали и големи еднакво поставена, 

Јужњак и Северњак, плантажер весел од Окони, 

гостопримлив домаќин, особено за убави кокони, 

или Јенки своеглав, вештак за трговските знаци, 

светски патник со најсвитливи и најцврсти краци, 

Кентакиец во уресени ногавици од еленска кожа,  

Луизијанец ил`Џорџијанец но капитал си множам, 

лаѓар што плови преку езеро или само по крајот,  
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горд граѓанин на Индијана, Висконсин или Охајо; 

по дома, во снежни гофи или во лов по грмушките, 

или со рибарите и ловците извештени со пушките, 

по дома, во флота од ледни чамци со други едрам, 

по дома во Вермонт, Мејн, Тексас, на земја штедра, 

другар на ќумурџии и сплавари од западната страна, 

другар на луѓето што се ракуваат и на ручек те канат, 

ученик кај простите луѓе а учител кај најмислечките,  

почетник а со искуства што ги совладале пречките, 

од секоја вера и положба, од секоја боја и каста,  

поп, уметник, насилник и господин од род прастар. 

Сé совладувам подобро одошто моето шаренило, 

дишам воздух но зад мене полнотата пак останува, 

не сум горд туку оној што љубопитство го пленило, 

и на вистинското место сум и добро разбранувам. 

(и кртот, и икрата, и сонцата, сé е на своето место, 

и опипливото и неопипливото се на својот престол.) 

17 

Ова навистина се мисли на сите луѓе од сето време, 

не извираат од мене туку во сите земји тие се семе, 

ако не се ваши колку и мои, тие скоро ништо не се,  

а такви се и ако ако не се загатка туку ребус лесен. 

Ова е тревата што расте сегде кај земја вода впива, 

ова е обичниот воздух во кој земјината топка плива. 

18  

Доаѓам со јака музика, со моите јасни труби и тапани  

маршот е за победници ама и за поразени и скапани! 

Било добро да се победува но добро е и да се паѓа! 

Битка се губи во ист дух како и победата што се раѓа. 

Бијам во тапан и дувам низ мојот писок за оние мртви 

што подлегнале, што потонале и битките ги загубиле, 

ги славам победниците еднакво како и нивните жртви,  

слава им на очајниците што во зорт самите се убиле.  

19  

За природната глад овој ручок со месо е сервиран, 

еднакво за никаквецот и праведникот, сите ги честам; 

не сакам никој да биде запоставен и да се нервира, 

канам држанка, готован, апаш, роб со уста таралеста. 

Еднаков ќе биде мојот третман за венерични и чисти, 
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за рака бархетна, за коса смрдлива, за ќопавиот крак. 

Бакнеж со тебе е ова, копнежлив мрмор да сме исти, 

грижливиот мој зарон во себе и мој излез надвор пак.   

Се сомневаш дека во сето ова имам скриени намери?  

Ги има дождот априлски, и карпестиот лискун блескав.  

Може се чудиш и мислиш, има многу да ми се замери, 

но зар не е чудо зората и страчката што лудо вреска?  

Дали од нив повеќе јас те зачудувам? Дали те лажам? 

Јас секому не се исповедам ама тебе сé ќе ти кажам. 

20  

Кој тука минува гол и груб и копнеж таинствен носи? 

Како тоа, од месото што го јадам црпам сила свежа?  

И што е воопшто човекот, и што сум јас, и ти што си? 

На она што го проповедам постави му противтежа, 

твое сопствено, за како денгуба да не те обележат.  

Не цимолам ко некои што болникаво имаат цимолено, 

дека тлото е ѓубре и кал а месеците празнина за грев. 

Нека цимолат моите братучеди од четвртото колено, 

по дома и надвор јас шапката си ја носам по мој ќеф. 

Зошто да молам и да се клањам според церемонија,  

ил` стиховите мои да ги римувам и редам под ѓонија? 

Та, јас риев и пребарував слоеви на земјината кора, 

пред доктори-научници покажував соодветен восхит, 

дур до влакно сé проучив и еве кажувам што морам: 

не најдов подобар џемпер од салото врз моите коски.  

Во сите луѓе се гледам себе и никој не ме надвишува, 

доброто или злото што е мое и ним им го припишувам. 

Здрав сум, реат вселенски појави и во мене се сечат, 

да ги разгатнувам и тајните нивни вам да ви ги речам. 

Знам, бесмртен сум и знам дека тесарскиот шестар  

мене не ќе може да ме опчекори од дното до врвот, 

знам дека нема да минам без почести и први места 

оти не сум детски круг нацртан со недогорено дрво. 

Знам, величествен сум и јас својот дух не го мачам 

да биде јасен и да се правда оти високо ќе се качам,  

впрочем, гледам дека елементарните закони молчат, 

не се извинуваат дур во аванот без милост нé толчат, 

(и вкрај, ценам дека со повеќе гордост не се сладам 

одошто либелата безмилосна со која куќата ја градам.) 
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Постојам каков што сум и тоа е доволно за мојот мир, 

дал`некој ме забележува ил`не мене исто ми се фаќа. 

Еден свет ме забележува, и тој е важен за мојот пир - 

тој свет сум јас самиот и на останатите порака праќам: 

дали денес или по милион години да моето ќе стигнам, 

му се радувам сега но и радо цела вечност ќе дремам,  

мојот потпор е цврсто стегнат, на гранит-камен дигнат, 

врз пространството на времето е и знам, распад нема. 

21  

На Телото и Душата сум поет, во мене сé сум собрал, 

со блаженства рајски и болки пеколни се занимавам,  

првите ги множам, ги претворам во племенити добра, 

а вторите со разбирлив јазик, подносливи ги правам. 

Јас за жената исто колку и за мажот создавам бајка, 

и им велам: величие е да си прав маж и жена права, 

и нема ништо поголемо од тоа на луѓето да си мајка. 

Јас пеам песна за тоа ширење ил`за гордоста наша,  

ние доволно коленичевме барајќи ја туѓата милост, 

а на оној што не му е јасно и за одговор ме прашал,  

му велам: развојот е наша награда, наше крвно било. 

Да не си Претседател та на други им делиш прекори? 

Ситница е тоа, други те надминале и напред врват. 

Јас сум оној што во нежна и растечка ноќ зачекори, 

ги викам копното и морето за со мене да се стрват. 

Стисни се до мене, о, ти нежна ноќ со градите голи, 

ти си ноќ на јужни ветрови и на ретки големи ѕвезди, 

ти доилка си и магнет трепетен, твојта голотија боли,  

насмеј се сладострасна земјо дур врз ноќта ездиш! 

Земјо на стебла расточени што во пазуви ти дремат!  

Земјо, твојте врвови на зајдисонце магично блештат! 

Земјо, од исцедок на месечева мена поубаво нема! 

Земјо, од сјајот и мракот во речната плима е фешта! 

Земјо, со јаболков цвет и лакти кои надалеку грабат! 

Земјо, сивите облаци засјајуваат и светат зарад мене! 

Земјо, насмеј се, доаѓа твојот љубовник и не е лабав, 

ти љубов ми подари и затоа мојта љубов ќе те крене! 

22  

Ти море! Твоите прсти поканувачки нема да сопрат,  

насетувам, нема да се повлечеш без да ме допрат, 
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се соблекувам и се предавам на твоите смерници, 

да се тркаламе, свиткај ме во твојте меки перници, 

дремката на брановите да ми биде постела слатка, 

далеку од погледи нека плови твојот лулачки сплав, 

облиј ме со љубовна лигавост и ќе стокмам вратка, 

на подарок ќе ти се дадам цел, со напон дигноглав. 

О, море, со тантели од земјани набори ти се красиш, 

со виежни бури како светска нарикача ти се гласиш,  

пресол на животот си, дишиш со најголеми дробови,  

ни нудиш неископани ама секогаш спремни гробови, 

иако си хировито и разгалено, во тебе ќе се слијам, 

иако само миг сум, сето време во него ќе го збијам, 

прилив и одлив сум и злоба и прошка нема да кријам, 

славам пријателки и пријатели што прегрнати спијат. 

Јас сум чесен попишувач што сочувство навестува, 

во пописот на сé куќата што го содржи ја сместувам. 

Не сум исклучиво поет на добрината ами и на злото, 

оно ме движи напред но и поправањето ми е мото, 

ладен сум, мојот од не е дипла критизерски чекори,  

не сум корав судија што наоколу дели само прекори, 

ама не сум ни празнозборен моралистички пророк 

што стално потпалува дискусии за доблест и порок, 

јас ги разгледувам нештата како домаќин спастрен 

кој му ги топи корењата на сé што никнало и расте. 

Ве страв ли од гушавоста на неуморната плодност? 

Да не мислите небесните закони да ги поправате? 

Сметам дека двете страни се во рамнотежен однос, 

не треба ни на мека ни на тврда ука фора да давате  

зашто, мислите и делата наши предвреме се перчат -  

соковите што ги хранат од дамнешните извори течат. 

И не е чудно што јунакот денешен од минатото црпи, 

едино е чудо како земјава подлеци и неверници трпи. 

23 

Во бесконечното откривање на пароли на вековите, 

со мојата “во масите“ на јадот му ги кршам оковите. 

Тоа е парола на верата што никогаш не те залажува, 

сега или подоцна, сеедно ми е, ич не ме натажува, 

јас Времето безусловно и помирливо го уважувам, 

тоа недофатно загадочно чудо не знае да кокетира, 
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едино оно е без цепки, сé заокружува, комплетира.  

Стварноста ја прифаќам без сомнеж или теснотија, 

во просторот материјализмот продира со леснотија, 

да живее експериментот! за позитивната наука, Ура!  

измешајте жедник, кедар и јоргован во нова култура! 

еве учен хемичар, еве за стари хиероглифи вештак, 

еве математичар, еве виртуоз со скалпел и клешта, 

еве храбар морепловец чиј брод морињата ги ора, 

еве геолог што го открил папокот на земјината кора. 

Господа, почести за вас, знаме на највисокиот кран,   

вашата фактографија е корисна ама не е мој стан, 

преку неа сал минам за до него лесно да стигнам, 

колку помалку моите зборој до јаснотија ги дигнам, 

толку повеќе наликуваат на неизговорливиот живот,  

на излез од препреките без оглед на право и криво, 

и ни малку не се однесуваат на штири и кастрати 

туку на храбрите мажи и жени со сите салтанати, 

против лошата власт они во гонгот за буна бијат, 

помагаат на бегалци и завереници што се кријат. 

24  

Јас сум Волт Витман, космос а син на Манхетен, 

палав, страсник, ладнокрвен, со апетит огромен,  

не се двојам од луѓето ама не сум им ни штетен, 

и фалбаџија не сум повеќе одошто сум скромен.  

Отшрафете ги бравите а и вратите од тие рамки! 

Бидејќи јас луѓето ги сакам како да се мои браќа 

оној што човек понижува и врз мене фрла дамки, 

и што и да се стори или каже, мене ми се враќа.  

Преку мене музата оперира, струја сум и попис, 

лозинка кажувам, на демократијата давам опис. 

Жими Бога, нејќам предност туку сметки чисти, 

примам само ако и другите имале услови исти. 

Преку мене оживуваат многу занемени гласови 

на безбројни поколенија робови и затвореници, 

на крадци, измамници, луѓе во смртните часови, 

гласови на џуџиња, предавници и преродбеници, 

гласови на бројни циклуси на подготовка и раст, 

на нишките што спојувале ѕвезди и матки и затки, 

глас на правото угнетениот да урне лоша власт,    
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гласови на сакати, досадни, глупи, гадни и слатки, 

глас на магла и на патник што во неа наслепо талка, 

глас на бумбар што херкуловски топче измет валка.  

Допуштам преку мене и забранети гласови да ечат, 

оние на половата страст моите зборови ќе ги речат, 

и сите други матежни јас ги бистрам и преобликувам, 

не покривам уста пред ништо туку јасно отсликувам, 

мислам дека утробата е исто вредна како и главата, 

еднакво со смртта и спарувањето си ја има славата, 

верувам во плотта и во страста ако не се во блудот, 

видот, слухот, допирот - целото тело за мене е чудо. 

Божествен сум  во душа и тело, со допир осветувам, 

она кое мене и со сенка ќе ме допре станува свето,  

мирисот на пазувите на најслатка молитва потсетува, 

главава надвишува цркви и било кој библиски метод. 

Она што јас го обожувам мора од моето тело да иде, 

а мојот целосен и провиден калап ти треба да бидеш!  

Сеновит видиковец за одмор треба да бидете вие! 

Цврст и продорен да е плугот со кој мажот ќе рие! 

Сето она што ме преорува во секој од вас се крие! 

Крв скапоцена и матица млечна сте на моево тело, 

од вас извира сиот мој живот, моето поетско дело, 

прегратката со вас ме брани да не останам прелог.  

Мој мозок треба да бидат вашите мистични свивки! 

Корен на слатката трева и на шлуката чекори тивки! 

Добро прикриено гнездо со две јајца што ги квачат! 

Бушаво сено на глава, сокот што јаворите го лачат! 

Свиленкастата коса на цврсто мажествено клавче! 

Сонце чиј одраз плеска в лице од готварско тавче! 

Поточиња пот и роса, ветрови што сладосно вијат  

дур скокотливите срамни органи од мене ги тријат! 

Вие мора да бидете полињата со мускулесто жито, 

гранки на даб зелен под кој вљубен денгуба квакнал, 

животот што се иссеал од мртовецот како од сито, 

раце што сум ги зграбил, лицето што сум го бакнал. 

Јас сум скапоцено множество и залудено се љубам, 

ме потресува до солзна радост секој миг и настан, 

во мракоум за мојот од и моите желби јас се губам, 

не знам ни зошто од пријателства духовно растам. 
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И така јас наведнат, горе-долу шетам па застанувам, 

и си мислам: верно ли е ова или јас само бранувам, 

но глетката низ прозорецот, како сонцето глава дига, 

ме уверува подобро од било која метафизичка книга.  

Огромните прозрачни сенки светлото лакомо ги јаде, 

воздухот е многу течен па и јас го голтам како гладен.   

Светот е раздвижен и невино накосо рипка како јаре, 

молкум нараснува, наново се поти како маж во харем. 

Мориња од светол сок го поплавуват небото со зраци, 

нешто што не го распознавам исправа похотни краци. 

Земјата в небо се впила во мазен чин на дневен спој 

а истокот мене предизвикувачко прашање ми подари, 

боцкање облечено во костумче со потсмешлив крој: 

“Дали батката Витман во поезијата ќе загосподари?“  

25 

Од страотно блескавиот изгрев јас брзо би пропаднал 

да не се извештив секогаш со грбот да му се свртам. 

О, душо моја, сé што е наше во зората ми се допадна, 

за навек во нас нејната тишина и ладовина се вцрта. 

Она што очите не го дофаќаат, го словува мојот глас, 

томови светови со еден свив на јазикот опфаќам јас. 

Говорот е близнак на видот а самиот нема мера права, 

и тој, предизвикувајќи ме, постојано зајадливо грака: 

“Волт има содржина но скржав е и од себе не ја дава!“ 

Говору, вистина е дека зборот не е танталова мака,  

но ти се перчиш ко од тебе нештата да се створени, 

зар забораваш дека под тебе пупките се затворени? 

Чекаат в темнина, заштитени од мразните штикови,  

гнасотијата оретчува пред моите пророчки крикови, 

ги подредувам причините и на дното тие ќе лежат, 

за со моето знаење и состојките на мојата мрежа 

да се поклопуваат и бидат во конечна рамнотежа, 

како Среќа скриена во ловиштето на мојата душа 

за секој оној што било кога зборот мој ќе го слуша. 

Но, што точно јас навистина сум не ви кажувам  

мојта конечна вредност не сакам да ја сервирам, 

опфаќајќи светови, и најситното го истражувам, 

но одбегнувам самиот себе си да се дефинирам, 

еден мој поглед вашата залижаност ја елиминира. 
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Само писмото и зборовите не се мојата маскота, 

на лицето носам и други нешта, јас сум полнота, 

моите занемени усни сомничавиот ќе го скротат. 

26  

Сега само ќе слушам, нови звуци песнава да ќари: 

слушам мафтањa на птици и како пченицата расте, 

како в огнот прачки пукаат дури јадењето се вари,  

слушам звук што го љубам зашто е мил и спастрен, 

гласот човечки кој напоредо со другите звуци трча, 

или го прерипува остриот звук на скршената срча, 

или соединети со ветрот во дует на ридот се прчат; 

гласовите на градот и дивината што го опкружува, 

гласот на момчакот кој со ласкања се наоружува  

опседнувајќи и ноќе и дење една скржава мома,  

гласна смеа на работник на неделен ручек дома, 

лут бас на урнато пријателство, болникав шепот, 

смртна пресуда што бледоустиот судија ја чита,  

повиците на растоварачите од бродското депо, 

ѕвонењето на запрегата која кон пожарот ита, 

звукот од пружена лесвица кон огнената суита, 

звуците на два по два музиканти во марш тажен 

во поворка на мртовец што жив бил многу важен, 

писокот на локомотивата од возот што се ближи, 

виолончело во соло на срце во младешки грижи,  

некој ме прободува, на шеговитиот фагот свири, 

од уво во гради и стомак лудослатки маки шири. 

Слушам хор, голема опера приказна раскажува,  

ох, тоа е права музика која весели и растажува. 

Тенор, голем и свеж како создавањето на светот, 

ме заплиснува и ме поплавува во музичката бура, 

слушам и сопранистка, на гласовите таа е цветот, 

оркестарот ме вивнува отаде орбитата на Уран, 

дур околу моите боси нозе морето со пена ткае 

во мене се распалува жарта за која не ни знаев, 

но вчас мразен град ме удри, ми го крати здивот, 

втонат во меден морфиум, смртта ми бара живот, 

но вкрај се спасувам да ја сетам загатката врвна: 

зашто за него се грепчиме со волја така стрвна? 
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27  

Што значи тоа да се постои во било која форма? 

(сите ние се врткаме наоколу и пак во неа назад); 

и да нема посложено, школката е доволна норма, 

во нејзиниот корав оклоп неа чувства не ја газат. 

Школката моја молневити спроводници ја красат, 

право в душа насочуваат сé што до нив ќе стаса. 

Јас сум среќен тоа да го примам како мил допир, 

во една целина моето тело со друго да се стопи, 

јас стојам исправен иако од восхит сум се опил.  

28  

Ме стресува допирот, во нова личност ме втерува, 

пламења и етер се јагмат за моите артерии и вени, 

предавничкиот дел од мене расте, ме изневерува, 

мојта плот грми против нешто што сака да ме плени, 

развратнички дразби опсаднички кон мене ползат, 

ги здрвуваат моите краци со секоја нивна стапка 

и вимето на моето срце распуштенички го молзат, 

залудно се тегавам, ме цицаат до последна капка, 

ме раскопчуваат и ме зграпчуваат за голиот струк, 

ме збунуваат лажејќи за мирно сонце и пасишта,  

безобразно ми всадуваат чувства дека сум друг, 

ме подмитуваат за да се пофаќаме без алишта, 

безобѕирни дека снага губам и отпор давам јасен 

тие го доведуваат сето нивно стадо за да ме пасе 

па така собрани успеваат на мојот рт да се качат 

за истрајно и ненаситно со копнежи да ме мачат. 

Од секој друг дел од мене дезертирале стражарите, 

ме оставаат тој црвениот да ми ги пљачка дамарите, 

дошле предавниците на ртот да ме видат паднат; 

но чекај, кога малку ќе размислам со глава ладна,  

па јас самиот сум си најголем предавник на тој рт 

но таа вистина ја изглодал мојот измамнички крт!  

Ти, допиру подол, што правиш, од тебе се гушам, 

отвори ги браните за разумот пак да си го слушам. 
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29 

Допиру љубовен, заблест, што се пикаш ко пеливан, 

толку ли те заболе што ме остави и сега си стаен? 

Разделбата и пристигањето се во тајфа неделива, 

исплата постојана за лакомо и олеко земен заем, 

а плачот е цена за ќефот што со мене си се маел. 

Крај меѓници патни никулци твои пупат и се множат  

во мажествен предел што пак ќе се пика под кожа. 

30 

Сите вистини помирувачки тлеат во сите нешта, 

нивното откривање не е квадратура на кругот, 

за ослободување не им треба хируршка клешта, 

безначајното ми е исто важно ко и сето друго. 

За посложеното од допирот имало умни воведи, 

но никој не ме увери со високопарни проповеди, 

иако многу логички разгледувања сум слушал - 

влагата на ноќта подлабоко ми продира в душа. 

Само она што самото на луѓето им се покажува 

никој не го оспорува и не треба да се докажува.  

Моментот и капка од мене мозокот ми го средува, 

јас верувам, земјата своите чеда ги произведува, 

во љубовници и ламби грутки глина ќе се кренат, 

извод од изводите е плотта на секој маж и жена, 

цветен изблик се нивните чувства еден за друг 

што страсно се сврзуваат во нераскинлив круг, 

за да се извишат во крошна ширна и влијателна, 

на сеопшта радост и поука за моќта создателна. 

31 

Ливче трева не е помало од патот на една ѕвезда  

а небесните аули ги красат јазечка жаба и капина. 

Ремек дела на создателот на вселенската бездна 

се мравка, зрно песок, јајце во кое плодот напина. 

Крава што прежива било која статуа ја надминува, 

со машините се подбива мојот најмал рачен зглоб, 

глувчето е чудо што и корав неверник го аминува 

па расколебан, на својот атеизам му спрема гроб. 

Моето тело содржи маховина, јаглен, јак кремен, 

разни плодови, корења за храна и секакво семе  

и за моја заштита премачкан сум со малтер жив,  
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од птици и четвороножни створој од светот див. 

Добри причини има што тој багаж сум го оставил 

но ако духот мој сака, тие елементи ќе ги состави. 

Залудно итаница или плашливост светов го мачат, 

залудно вулкански карпи топлина кон мене зрачат, 

залудно џинот-мастодонт се претворил во фосил 

и под правта на своите столчени коски се скрил, 

залудно во далечина предмети исправени стојат 

и со зраци светлина застрашувачки сенки кројат, 

залудно океанот тоне во дупка и в страв се ежи  

од чудовиштето кое таму во мрза блажена лежи, 

залудно мршојадецот дом свој на небото црта, 

залудно змијата се токми како шаман на смртта, 

залудно еленот во шумата искрчил патеки и двор, 

залудно корморан остроклун лета кон Лабрадор, 

јас сето тоа миговно го следам и не ме измачува, 

барајќи гнезда, по пукнатини на карпа се качувам.    

32 

Мислам дека можам со животните да се сплотам, 

да живеам со тие спокојни и задоволни персони. 

За својот статус ич не се јадосуваат и не се потат,  

не плачат за своите гревови во ноќите бессони, 

не ми се згадуваат со дрдорења на висока нога   

за нивните тешки должности кон верата во Бога, 

ниедно не е незадоволно и не страда од аздис, 

во лудило не ја претвораат страста да се газди, 

ниедно не клечи пред друго, пред свои роднини 

што како маченици живееле пред илјада години,  

ниедно не се тресе за рејтингот на своето име 

ниту се бие в гради дека е најнесреќен пример.   

Така тие покажуваат дека се моја најмила рода,  

ги имаат знаците на мојот табиет и животен стил, 

па се чудам откај им се, во која дамнешна згода 

сум поминал таму и небрежно сум ги испуштил? 

Одејќи со итање напред тогаш и сега и во еони, 

бескраен и разновиден, ист какви што се и они, 

не премногу наклонет кон тие што на мене личат, 

тек-тук одбирам едно милениче за да се дичам,  

го љубам и чувам како да ми е уште еден брат, 
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од исконско семе никнат како јас, и пес и трат. 

Џиновска е убавината на пастувот што го галам,  

со високо и широко чело меѓу начулените уши, 

со нозе сјајни и витки, украс е за секоја штала, 

та и злобникавиот поглед восхит ќе ти внуши. 

Кога со моите пети ќе го гушнам тој рнки шири, 

трчаме околу дур неговата страст да се смири. 

Доволно те тимарев и галев другариште мало, 

јас можам да трчам и побрзо од твојот галоп,  

додека стојам ил`седам навидум без грижа, 

во мислите мои предели и времиња нижам. 

33 

Простор и Време! Вистинито е, сега гледам,  

сé она што сал нагаѓав дур в трева се валкав, 

дур в кревет думав зјапнат во таванска греда, 

дур во ноќи што умираа долж брегот талкав. 

Се ослободувам од товарот на моите окови, 

лактите ги одморам потпрени врз морски јаз, 

планини и континенти се под моите скокови, 

со моето привидение на рамна нога сум јас. 

Меѓу градските куќи, во шума со секира и чук 

крчејќи низ неа патче, долж железнички пруги, 

плевејќи ги леите со магдонос, моркови и лук,  

крстосувајќи савани, реки, пресушени струги, 

маркирајќи новокупени дрвја, копајќи злато,  

опрлен од врел песок си го пробивам патот 

мкнејќи го мојот чамец долж плитката река 

каде болен пантер на гранки врз мене врека, 

каде кон ловецот разбеснето се свртува елен, 

каде змија се сонча врз мовлив камен зелен, 

каде видрата џвака риби и алигаторот дреме, 

каде црна мечка гребе барајќи мед или семе, 

каде дабар во градење го арчи своето време;  

по полиња со шеќерна трска и памук жолтоцвет, 

по оризни лаки, врз ратарска куќа минам во лет, 

преку долголисната пченка и тропската слива, 

преку нежен лен и рж која во зеленило плива; 

искачувајќи се по планини претпазливо се јазам, 

одам по патека меѓу шума и полето со пченица 
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каде препелица лежи па пазам да не ја згазам, 

каде на разден лилјак лета под ѕвезда Деница, 

каде големиот мајски бумбар златесто блеска, 

каде поток никнува и се шири од корен на дрво,  

каде стока брка муви со кожата како во треска, 

каде во цепаница крај каминот пат глода црвот, 

каде во бовча да се цеди сирењето го стиснале,  

каде венци од пајажина од греди надвиснале; 

каде печатарски валјак просветителски клопоти, 

каде од стравови ужасено срце човечко топоти, 

каде крушковиден балон во височините лебди 

(и јас со него летам ама како бестрашен тебдил), 

каде скелата што ја влечат истовара голем брод,  

каде песокот врел веде јајца на влекачкиот род,  

каде китката со своето малечко вежба нуркање, 

каде параброд  едреник победува во туркање, 

каде како црна иверка ајкулна перка вода сече  

и полуизгорениот брод водната струја го влече 

полн со човечки мрши и нивните мртви ѕвезди  

дур на лигавиот труп колонија од школки езди; 

каде Менхетен се спружил врз гранитен камен  

а пред полковите се развејува ѕвездено знаме; 

пердето на Нијагара лице ми покрива како вел,  

до куќниот праг е зајавна клупа од трупец цел, 

на хиподром сум или на излет ил`игри со топка, 

во пијани тајфи со груби шеги и понекоја сопка, 

во мелница, со цевче пијам нектарен јаболков сок, 

секој црвен плод  го поздравувам со звучен цмок, 

се веселам на лупење пченка, на журки, на јадење, 

на доброволна работа при ударничко куќаградење; 

каде птицата мајтапчика различни звуци имитира, 

каде домаќинот сено од сува трева во стог збира, 

каде теленце покрај мајка си трепетливо проодува,  

каде зазбивтан бик друга крава скоковито оплодува,  

каде пастуви рипаат на кобили а петли кокошки газат, 

каде  на ливадите во дружба јунците и гуските пасат, 

каде врз бескрајната прерија залезот сенки постила 

од стада биволи што таа со сочна трева ги нагостила, 

каде лебед врат свива а колибри се гнезди под стреа, 
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каде долж брегот галеб пушта речиси човечка смеа, 

каде во двор улишта се заштитени со ограда од драка, 

каде погребна кола пренесува нечија последна мака, 

каде еребици во житно стрниште залегнати се кријат,  

каде зиме среде дрвја во мразна пустош волци вијат,  

каде чапја на раб од мочуриште со ракчиња се храни, 

каде со пливање човек од жешкото пладне се брани, 

каде црцорец угоре-удолу ја растегнал песната своја 

преку редови краставици со лисја со сребрена боја, 

преку карпести солила или чистинки и чамов честар, 

преку јавни сали, канцеларии или затскриени места; 

угодно ми е со домашните но и со странци исто така, 

и на убавица и на грда жена љубезно бакнувам рака, 

мелодичното дрдорење на квекерката многу го сакам,  

во пресно обелена црква угодно ми е да слушам хор 

или како методистички свештеник шири божји збор, 

на бродвејските излози зазјапан сум сплескал нос, 

истото попладне потоа долж брегот шлапкам бос, 

јас среде а отстрана двајца пријатели сум гушнал, 

со молчелив момчак сум во ловечка потера здушна, 

пловам во пристаништа за да купувам и продавам, 

во болница, на болен од треска лимунада подавам 

а кога сѐ ќе стивне, до мртовец во сандак стојам, 

гледам како кожата му добила пергаментна боја.  

Алчен сум повеќе од другите, превртлив сум и лош,  

кога некого мразам, ми иде да го прободам со нож! 

Кога осамен седам во дворот, мислите ми блудат, 

скитам по Јудеја и со милиот Господ правиме чуда, 

како опашеста комета во небесниот простор вјасам 

до најдалечни планети, сателити и ѕвезди да стасам, 

српест месец сум што дење-ноќе е во кружна хајка 

дур мев му расте носејќи ја својата бремена мајка, 

по тие патеки јуришам, потпирам, налевам , љубам, 

планирам, лакомо пирувам, се појавувам и се губам.  

Посетувам градини од сфери и плодовите ги гледам,  

квинтилиони дозреале а другите допрва ќе се ведат. 

Во тие летања одам со ненаситната и голтачка душа, 

нуркам длабоко, кајшто нештата во ништо се рушат, 

материјалното ме воздигнува а духовното  ме лечи, 
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нема чувар или закон што мојот подем ќе го спречи. 

Само привремено мојот брод во пристан го котвам,  

за лов на поларни крзна со оружје и алат се готвам. 

И еве, пловиме по арктичкото море крај санти мраз, 

на ноќна стража во кошот на јарболот сум качен јас,  

а дење, одам низ чудесна убавина што залегнала,  

преку процепи и громади што зимата ги стегнала, 

во далечината две белокапи планини се наѕираат 

и во моите мечтаења слики од борби ми навираат, 

како се доближуваме до некое големо бојно поле, 

непријателот се вкопал против нашиот смел полет 

но ние стражите претпазливо ги одминуваме одзад, 

или, како влегуваме во некој голем разурнат град 

а урнатините во мене всадија такво чувство клето: 

дека се поголеми од сите живи градови во светот.  

Јас сум легионер, ноќувам крај напаѓачки стражи,  

но и тој сум што од брачниот кревет скорива мажи 

и додека они крваво со непријателот водат битка 

јас саноќ со мојата невеста во прегратка се виткам. 

Јас сум и крик на женскиот глас што ноќе е скорнат 

за да ми го дадат телото на мојот удавен морнар. 

Ја разбирам храброста на јунаците од секоја доба, 

како оној бродски капетан што неволја го подбра 

па иако без кормило маткан во смртоносна бура 

не очајуваше и цврсто опстоја со хуморен кураж  

и со креда на штица ни напиша што да правиме:      

“Браќа, бидете весели, ние нема да ве оставиме!“ 

Тој она што заеднички гроб требаше да ни биде  

три дена го одржа и видовме како спасот ни иде, 

во чамци се претоваривме, со болни, деца и жени, 

капетановата храброст злата судбина ни ја смени. 

Сето тоа јас го голтам, ме слади, тоа мое станува, 

јас сум тие луѓе, нивната болка и мене ме ранува. 

Презирот и смиреноста на мачениците јас ги имам, 

од мајка запалена како вештица ужасот го примам,  

прогонет роб истоштен од бегање е облиен во пот,  

болката од сачмите го штрека дур се држи за плот, 

ги чувствувам сите тие страдања и надежи за спас, 

сите тие минати судбини сега ги прожувувам и јас. 
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Јас сум тој прогонет роб, пци гоничи месо ми кинат, 

вклештен на ограда сум и крволочен пекол е зинат, 

јавачите од потерата со пцости и поруги слават, 

жестоко со камшици ја опсипуваат мојата глава. 

За пресоблекување, само маките се моја руба, 

со ранетиот и јас ја споделувам судбата груба.  

Сред вжештени урнатини сум пожарникар млад,  

поклопен од ѕид, нагмечен сум и вдишувам чад, 

и кога помислив дека умирањето ми е неизбежно, 

моите другари ме откопаа и ме преместија нежно, 

опкружен со нивниот молк во црвена блуза лежам, 

капнат сум но конечно без бол, вдишив ава свежа, 

другарски лица без шлемови  околу мене гледам, 

но и они и пламенот од факлите постепено бледат: 

мртовците воскреснуваат како бројчаници и зјаат, 

мрдаат со раце како стрелки, јас сум нивниот саат.  

Како топчија стар за бомбардирање раскажувам, 

дека долгиот грмеж на тапанџиите нѐ окуражува, 

топовите и тапаните со екот како да се натпејуваат 

додека спротивставените војски крвнички војуваат. 

Јас сум дел од таа целина, повици и врева слушам, 

аплаузи за погодоци, клетви при испуштање душа, 

гледам како крвава трага остава амбулантната кола 

а гранати, глави и камења фрчат над урната купола. 

А иако на умирање, пак вреска мојот генерал смел: 

да не мислиме на него туку ровот да ни остане цел.  

34 

Еве приказ за воен злостор што во Тексас го дознав,  

за четиристотини и дванаесет млади во смрт грозна: 

откако во битките деветстотини туѓи војници убиле, 

нашите девет пати побројна војска ги подгонила. 

При повлекувањето својот командант го загубиле 

а залихата храна и муниција сосем им се сронила. 

Биле легнати во четвртеста одбранбена формација,  

ранлива бидејќи само ранците градобран им биле, 

па без грам надеж за било каква спасувачка акција, 

одлучиле да му се предадат на непријателот силен.  

Испреговарале со него и добиле гаранција, со печат,  

дека, ако треба, иако заробеници, дури и ќе ги лечат. 
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Они биле цвет во коњицата, ненадминати во јавање, 

вешти со пушка и сабја но и за веселба, гозба и песна, 

крупни, горди, широкогради на примање и давање, 

не постари од триесет години, сите од ергенски еснаф.      

По една седмица за своите победи со главите платиле,  

Мексиканците го згазиле договорот што го прифатиле. 

Раноутро во тој кобен летен ден почнало тоа колење, 

од заробените немало паѓање на колена или молење,  

некои се обиделе да побегнат втурнувајќи се во трка,  

некои вкочанети се помириле со таа џелатска збрка, 

на малкумина куршумите смртен спокој им дариле, 

на ранетите, касапите бајонети во срцата им зариле, 

еден младич го згапчил убиецот и со раце го мавал, 

а други убијци со кундаци ја столчиле неговата глава. 

Потоа, човечките снопови биле наредени како клада 

и во пламен и дим свршила злосторничката балада. 

35  

Сакаш ли сторија за старинска битка на море ноќе? 

Ќе ти прераскажам како што прадедо ми ја кажа: 

англискиот непријател беше груб, храбар и моќен  

и на приквечер го откри нашата бродска стража. 

Се доближивме и  со ниските топови запукавме 

но два од нив се распрснаа и пуздер нѐ направија, 

сепак, за борба в гради ракавите ги засукавме, 

бродовите со крстовите еден во друг се заглавија  

а додека приоѓавме, неколку ѓулиња нѐ погодија: 

водата продира, тонењето неизбежно ќе нѐ стаса,  

капетанот нареди и заробениците ги ослободија  

ферски им пруживме шанса самите да се спасат, 

борба на залез, борба во мрак, нѐ зафати пламен,  

непријателот бара да го спуштиме нашето знаме, 

но капетанот рече оти слабоста ни е краткорочна, 

дека за нас, вистинската борба дури тогаш почна! 

Од трите топови што ни останаа изблувме картеч, 

на противничката палуба ги отепавме скоро сите,  

па иако полека тоневме, ние го добивме тој меч, 

дека се предава, непријателот прати сигнал итен!  

Нашиот капетан истоштен е ама очите му светат, 

тој во победнички ќар ја претвори нашата штета. 
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36  

Испружена и неподвижна полноќта лежи,  

со две осакатени бродски мрши на гради, 

нашата, изрешетана, кон дното веќе тежи, 

да минеме на освоената, сал тоа нѐ вади, 

капетанот со пеплосано лице наредби дава 

покрај на детето-прислужник мртвата става 

која стариот белокос морнар со бакенбарди 

и мртов ја прегрнал како од смрт да ја варди, 

и покрај напорите, и долу и горе пламен гори, 

двајца офицери пробуваат нешто да се стори,  

осамени лешови и безобличен куп мртви тела,  

делови од нив смртта и на јарболот ги вплела, 

искинати јажиња, парчиња од опрема се веат, 

стивнати топови, расеан барут, смрдлива реа, 

умирачите на преживеаните пораки кажуваат, 

откај брегот благомирисни ветриња наидуваат, 

како свеќи на опело, ѕвездите над нас виснале, 

ранетите под хируршкиот нож заби стиснале 

или лелекаат под глодежот на хируршката пила, 

им истекува крвта, им копнее животната сила, 

помирување со судбината, кашлање задавливо,  

токму така беше, болно, гадно и непоправливо. 

37 

Грабнете го оружјето, вие колебливци на стража! 

Тие вратата ја освоиле и мене внатре ме држат 

како да сум лица обвинети за законска ескиважа, 

нив ги овоплотувам и на мене обвинители ржат. 

Зарад мене постои затворска стража и режим, 

и ни еден бунтовник не го оковуваат без мене, 

во затворот, со него заедно и мојта снага лежи, 

дур капијата на слободата за него не се крене. 

За кражба не осудуваат ниедна душа млада  

без и мене судот да ми одмери иста казна,  

заедно со болниот од колера и јас страдам, 

болките негови ме гушат и свирепо дразнат.  

Питачи се овоплотуваат во мене и јас во нив, 

ситнеж им фрлаат ним а во мене срам ѕвони. 
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38 

Доста! Доста! Отстапете! Јас силно бев плеснат! 

Дајте малку време да дремам, мечтаам и зјапам! 

Си се најдов на работ на грешката “кожа тесна“, 

за да ги заборавам исмевачите и нивниот напад 

со ластегарки и чекани, таа моја состојба жална,  

распнат и крунисуван како железо на наковална! 

Сега ја пополнувам дупката во мојата меморија, 

клисурниот гроб го множи она што ми го сторија 

но лешот се дига, рани целеат, синџирите паѓаат 

и за мојот иден напредок нови дамари се раѓаат. 

Дополнет со најголема сила јас дефилирам смел, 

во просечна бескрајна поворка сум сал еден дел, 

по внатрешноста и долж брегот граници минеме, 

со брзи уредби на хаосот пипалата му ги кинеме, 

китки, илјадници години растени, чела ни красат!  

Ученици, ве поздравувам, вратете ми се назад, 

прашувајте а моите одговори мракот ќе го газат! 

39  

Кој е овој пријателски дивјак што не го држи место? 

Образование ли чека или веќе владее секаква ука? 

Југозападњак ли е или Канаѓанец од скитачко тесто? 

Калифорниец ли е или е од некоја колорадска чука? 

Трапер ли е или сточар или е од Мисисипи бродар? 

Но, каде и да појде го бараат, не излегува од мода! 

Го чекаат за љубезни муабети, за друштво без поза, 

има манири како снегулки, зборови слатки како боза,  

едноставни како ливчиња трева или нечешлани коси, 

леконог, припрост, он не парадира со научени глоси,  

тој не е парфимиран ами зрачи со здрав здив и реа 

а од очите и прстите негови бликаат поточиња смеа.  

40  

Сонце, не ми треба потпора од твојата мишка, 

ти осветлуваш само површини а јас и длабини. 

Земјо, доста се петелиш со твојата кикиришка, 

моите зборови ги оклопуваат твоите слабини! 

Луѓе, да не се лажеме дека премногу ве сакам, 

не би рекол дека и во вас е она што е во мене,  

копнежот што го имам е моја спасувачка рака, 
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пулс на моите денови што од калта ќе ме крене. 

Гледајте, јас не попувам ни милостиња давам, 

туку дарувам само содржина од мојата глава.   

Алипнику чии колена не ја држат својата става, 

отвори уста со здивов рбетност да ти ставам, 

рашири ги сетилата, отвори ги ганглиите твои 

впиј ги во сржта поуките што за тебе ги скроив. 

Не прашувам и не ми е важно кој си и што си, 

оти друго не можеш да бидеш освен мој здив,  

кон роб од памучните полиња порив ме носи, 

кон чистач на нужници и кон несреќен јуродив, 

со братски бакнеж образот да му го допрам, 

за таквите, моите дарови нема да ги сопрам.  

На трудници дарувам поголеми и вешти деца. 

(Баш денес вбризгувам срж за република цела). 

Ни кон оние на умирачка јас не се штрецам, 

ги бркам оние од докторската и попската фела, 

го грабам умирачот и пукам со духовна пушка: 

“Очајнику, не оди в гроб, еве ти ја мојата гушка,  

обеси ја својата тежина на мојот жилав врат, 

те крепам со здив и снага како да си мој брат, 

доведов сили да те чуваат жив и да те кренат, 

саноќ со пријателите ќе стражариме на смена,  

ни сомнеж ни смрт ќе се осмели да те допре, 

мојата прегратка нивниот црн поход го сопре, 

спиј спокојно, јас ќе те чувам ко најмил створ, 

утре, буден, ќе видиш дека сум човек од збор.“  

41 

Јас сум оној што за залегнатите болни  помош носи 

а и поддршка кога треба за исправените што се  јаки. 

Чув разни теории за вселената и велам, не се боси, 

но дали тоа е сѐ, ни престанаа ли сознавачките маки?    

Доаѓам на собраното да му додадам и да го средам, 

старите итри прематари веќе во старт ги надвишувам, 

дека сум токму со димензии на Јахве јасно се гледа, 

едино уште да научам во камен заповеди да пишувам. 

Литографии на Хронос, Зевс и Херкул режам за печат, 

на моите цртежи на Озирис или Брама болни се лечат,  

во мојот паричник средени гувеат Маниту, Алах и Буда,  
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во друштво со Один, Мекситли и оној што правел чуда,  

цената нивна е платена и се докажала нивната силина 

кога донесувале црвчиња како за голуждрави пилиња, 

но денес они пораснаа и треба самостојно да се кренат 

па скици божји поправам и ги делам на секој маж и жена. 

А такви содржини па и повеќе откривам кај дрводелец 

кој дури копаничари како да создава ангелска прелест! 

Почитувам апостолска книжевност, догматски мненија, 

но и свивки од дим или влакна за мене се откровенија. 

Пожарникари втурнати во борба со огнените стогови  

не се помалку моќни од земјотворните антички богови.  

Мајка со бебе на цицка за сите родени посредува, 

тројка ангели на жетва во пости размавтале коси, 

штрбав коњушар откуп и на идни гревови средува, 

продал сѐ што има и пеш на адвокатите пари носи, 

да го бранат брат му што лажни пари произведувал. 

Огромно е вселенското расејување, како од ракав, 

јас не бев предвиден да исполнам ни еден квадрат. 

Бикот и болвата никогаш не се опеани ко што сакав,  

красни се ѓубрето и калта ако во краснопис задрат. 

Натприродното не се брои, по него не сум врекал,  

иде ден како и најдобриот да правам добри дела, 

ќе станам врховната сили по која за спас се пека, 

за создавање во мене сум собрал вселена цела, 

во заседа сега овде во матката на сенките чекам. 

42  

Повик отсред мноштвото луѓе, мојот сопствен глас, 

громогласно распослана порака што води кон амин: 

пријдете момци и девојки, мажи и жени, дојде час 

изведувачот да запне силно, увертирата е на замин. 

Со лефтерни акорди љубопитството ви го кревав 

но осетив нетрпение во климаксот на вашата џева.  

Главава цврсто стои на вратот, на моите рамења, 

музика одекнува диво, како од тркалачки камења, 

луѓето што ме опкружуваат не се моите од дома - 

и пак наидува една лавина од слики што ме ломат: 

цврсто тло што секогаш лапачи и пијаници крепи, 

сонце што секогаш еднакво грее и окати и слепи, 

плима што стално ги преплакнува своите поседи, 
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јас и маката со секогаш свежозлобните соседи, 

палецов од кој ненаситно диши јадежот од трнот,  

неодговорено прашање од кое стално ми е црно,  

липтежна е течноста на животот а ја копнее и рие  

постојано подбуцнување од итрецот што се крие 

па иако со заштитни бинтови си го завиваме вратот 

пак на патериците на смртта си го изодуваме патот. 

За ќеф на мевот слободоумните мозоци сркаат, 

со сребро в очи, за печалби поголеми се тркаат, 

се обложуваат, грабаат, продаваат богати да бидат, 

но на гозба духовна веќе никогаш нема да отидат. 

Многу луѓе се потат, ораат, сеат, жнеат и вршат,  

за потоа како плата да добијат сал плевна прша,  

а неколкумина мрзливци што само јадат и серат 

во своите складишта сета пченица ќе ја зберат. 

Ова е градот, со сите, и јас сум играч во тимот, 

ме интересира сѐ, од војни до недвижен имот.  

Наоколу, врскосани и во фракови, манекени газат, 

ја знам таа тајфа, во нив познавам мои дупликати, 

таму кајшто јас веќе поминав они допрва ќе лазат, 

со мене, и слабиот и јакиот бесмртност ќе го фати. 

Си признавам, мојот егоизам многу добро го знам, 

пишувам сештојадни редови и ни грам немам срам,  

прашувам одненадеж и тебе, читателу, кој и да си,  

мојов пев те млати и од него ништо не ќе те спаси. 

Книгава е печатена и подврзана, но мое ли е дело? 

Зар печатарот и чиракот негов се помалку вредни?  

Има и слики, но споредливи ли се со твоето тело, 

со твојта прегратка што е заслон за слаби и бедни? 

Железниот брод, неговите топови и оклопени кули, 

споредени со капетанот и посадата, зар не се нули? 

В куќа, намештајот и храната ли се нејзиното битие? 

Или тоа се стопанот, домаќинката, и нивното житие?  

Ширното небо над сите океани и сето копно виснало 

а помил ти е сокакот каде твоето куќиче се стиснало? 

Светците, мудреците и силниците историјата ја кројат  

но за судбината на светов зар помала е улогата твоја?  

Теологијата цари но мозокот човечки е повисоко ниво, 

зар некој сфатил што е разум, љубов, или што е живот? 
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43  

Свештеници од сите времиња и од целиот свет, 

и најголемата и најмалата вера ко моја ја примам, 

и старинскиот и модерниот култ за мене е свет, 

и по пет илјади години пак на земјава ќе ме има,  

ќе прашувам пророчишта и богови ќе честам, 

сонцето ќе го поздравувам од фетишни места, 

духот на амбис ил`ќутук ќе го повикувам со стап, 

ко шаман, поп, лама или браман ќе бидам ербап, 

од чаша од череп ќе пијам мед засладен со крв, 

на улица во литија фалусна ќе бидам танчер прв, 

во шуми ќе бидам занесен и строг гимнософист, 

за Шастра, Веда и Куранот восхитот ќе ми е ист, 

во божјата кула за изгревот сончев да се зачува  

по скали омрсени со човечка крв ќе се качувам,  

од чукање во тапан од змија рацете ќе ми капнат, 

ќе го примам евангелието и оној што бил распнат, 

знам сигурно, божествен е и на миса ќе клечам, 

во лудачка криза и јас свети зборови ќе речам, 

во страв од божји гнев само арабески ќе цртам 

и во занес свет во круг како дервиш ќе се вртам.  

Потиштени сомнежливци, лути, тупи и одлачени,  

лекомислени, намќорести, ненаспани, измачени, 

во тоа море на агонија поединечно секого знам, 

распнати сте помеѓу очајот и неверничкиот срам. 

Метилавата риба се прпелка и се извива како црв, 

ко гргорна молња да се родила во нејзината крв!   

Бидете мирни, метилни риби од неверничкиот круг, 

со вас сум исто толку близок колку и со секој друг, 

и мене и вас минатото нѐ товарило со тежина иста, 

а непробаните нешта допрва темелно ќе нѐ чистат.  

Непробаното не знам што е, времето само ќе каже, 

дал`за скокање или за бесење, секој ќе добие јаже. 

Младичот умрен и закопан одминат нема да биде, 

ни момата заљубена што починала од жал по него, 

ни детето што ѕирна оддома и никој веќе не го виде, 

ни старецот што алчно со жолч го отру своето его, 

ни пијаниците што умреа мочајќи на дрво потпрени,   

ни мноштвото мирољубиви луѓе во колежи сотрени, 
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ни било што живо кое оди, лета, ползи или плива - 

не ќе биде одмината ни најмалата материја жива.  

44  

Час за објаснување! Познатото го тргам встрана, 

сите луѓе со мене во Непознатото ги вовлекувам! 

Саатот часови голта, на вечноста што ѝ е храна?  

Изеде трилион години а уште трилион ја очекува!  

Богатство и разновидност ни донесоа породите, 

и други такви каравани кон нас дарежливо идат, 

не ги делам според придобивките или незгодите 

ако го исполниле своето доба, исти ќе ми бидат. 

Може спрема некои од вас, браќа и сестри мои, 

човештвото да се покажа крволочно или обидно? 

Жал ми е за тоа, за мене оно љубезност скрои, 

постигнат зенит сум и запредок за растење идно. 

Скала од гроздови доба пред мене е исправена 

и јас по највисоките пречки веќе се јазам смело,  

невиден бев во ПраНиштото, Аветта е оставена 

во маглите и јагленот на моето постигнато дело.  

А во прегработ нивен долго и грдо бев вклештен, 

но имаше пријателска рака што лулката ми ја крена: 

циклусите неа ја извеслаа преку океан вжештен 

а ѕвездите се подместија да излезам јас на сцена. 

Генерации породи пробија пат пред и јас да писнам, 

мојот ембрион никогаш не излади и не стана тром, 

зарад него еден вселенски облак во тело се стисна 

и слоеви и купишта растенија му дадоа храна и дом.  

Огромни диносауруси в усти го пренесуваа со грижа, 

да ме оформат да уживам се сплотија море и суша, 

и оттогаш  до денес, во мене напредоците се нижат, 

иако колку еден чеперок сум, имам ненаситна душа. 

45 

Чепероку младешки, стално растеглив и напнат! 

О, мажествено доба, напрчено, алово и полно! 

На усниве љубовниците се трупаат да ме апнат, 

ми продираат под кожата, што е слатко и болно, 

по улиците и салите, еден сум од нивните идоли,  

“Еј“ ми викаат од речен брег, ноќе ми идат голи,  

лелеат и црцорат околу глава тие слатки љупки, 
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моето име го викаат од рабови на цветни пупки, 

откај лозја, откај џбунови од драка и цвеќе диво, 

го потпалуваат страсно секој миг од мојот живот, 

од нивните срца си кинат ракатки и ми ги џиткаат, 

со нежни балсамски ленти телото ми го виткаат. 

Добредојдена си, старост што гордо дигаш глава 

и неискажлива милина за смртните дни негуваш!  

Секоја состојба не објавува сал за својата слава  

туку и за она што го остава и што од неа излегува  

а и молкот темен на ист начин своја објава дава. 

Јас далечни трепетливи соѕвездија ноќе гледам, 

и сѐ што мојата пресметковна моќ може да брои 

е само раб на другите соѕвездија што се редат, 

да се шират далеку и нанадвор некој ги скроил, 

секогаш бегаат, за блискоста за нас да ја штедат. 

Моето сонце околу своето сонце кротко кружи, 

во повисокото коло со свои другари се дружи, 

а уште понатаму толку поголеми роеви следат  

што и големо сонца во нив како дамка изгледа.  

Во тоа движење нема запир и не може да биде:  

кога јас, вие и сите светови, во овој час свиден, 

би паднале изненадно назад во некој бран блед, 

вкрај тоа ништо не би значело, пак ќе стане ред, 

ние сигурно ќе искрснеме таму кајшто сме сега, 

во орбитата што од некој центар нанадвор бега, 

и сигурно е дека и каде-каде подалеку ќе одиме, 

а во меѓувреме, како луѓе или трева се плодиме.  

Неколку октилиони простор и квадрилиони време, 

не го загрозуваат чеперокот, многу не му се ита,  

како и секое нешто, и тие се само честички семе. 

Глеј далеку и ќе видиш само безгранична свита, 

сонца на сонцата на бегачкото вселенско племе. 

Моето рандеву е закажано и Господ ќе ме земе. 

Господ е Големиот Другар а по него и јас чезнам, 

се усовршувам за таа средба, нема да го зезнам. 
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46 

Знам дека живеам во најдоброто време и простор 

и никогаш не ме измериле ниту било кога ќе можат. 

Скитам во вечноста и тоа не е измамнички злостор. 

Имам кабаница и чевлите ми се од воловска кожа  

а немам филозофија, ни црква ни тапацирани каучи 

на кои би се петелел пред дами и пријатели главучи. 

Не водам луѓе во библиотека, на берза или в меана 

по цветородните ридови е мојата публика насмеана, 

јас само ви ги покажувам убавините на далечините 

а за дотаму сами ќе си решите што и како да чините. 

А далеку па и не е, може еднаш веќе таму сте биле, 

на дофат ви се полиња и градови на народот силен,  

нарамете ранци, ако ви се тешки, јас сум спремен, 

ќе ви ги носам, а вие ќе ми вратите по некое време.  

Денес в зора од ридот го гледав натрупаното небо 

па мојот дух го прашав: ќе бидеме ли задоволени 

кога таму и ние веќе нема да се грижиме за лебот? 

А духот рече: не, ние дури ќе бидеме и осоколени 

за и последната божја тајна да ја туриме во џебот. 

И вие ме прашувате но јас за вас одговор немам, 

едино што можам двопек и млеко да ви спремам. 

Најадени, наспани и во чиста руба пресоблечени, 

ќе ве испратам да ги откривате тајните обречени. 

Доволно сонувавте за презир достојни соништа,  

мрените на вашите очи јас грубо ќе ги поништам, 

ќе морате да се навикнете на светлосниот блесок, 

во вашите животи тој да стане како обичен песок.  

Долго плашливо цапавте како слепци долж брегот 

сега сакам секој од вас во најдлабокото да плива, 

како делфини бидете, нека ве води табиетот негов, 

да се види дека засекогаш животорадоста е жива. 

47  

Учител сум на атлети и ако некој од нив се петели 

дека неговите гради се поголеми од градите мои, 

така ги потврдува моите педагошки добродетели  

оти, за да го надмине учителот, јас така го скроив! 

Љубеното момче маж ќе стане не од научен став 

ами по сопственото право и подобро да биде зол 
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одошто свитлив заради прилагодливост или страв;  

вљубен во момата, тој се слади со печење од вол, 

одбиена љубов или упрек го сечат поболно од нож, 

одличен во галоп, во бокс, во гаѓање мета или кош, 

во едрење, во свирење на бенџо и пеење балада - 

претпочита лузни и сипанични мозолчиња и брада,  

такви лица што ветерот ги бричи и сонцето ги пече,  

а не бели лица што сапун ги мазни од утро до вечер. 

Ве учам да напуштате но кој може од мене да бега? 

Ве следам каде и да отидете од ова овде и сега. 

Познати значења со приштови на смеа се мешаат,  

сѐ дур не ги разберете, моите зборови ве чешаат, 

не зборувам за пари или за време лесно да мине, 

овој говор е ваш колку и мој и јас само ве глумам, 

јас сум јазикот на вашата уста што кога и да зине 

ме поттикнува да разврзам понекоја јазолна дума.  

А ако понекогаш таа засекува и отвора рана болна,  

во куќа љубов и смрт нема да спомнам, се колнам, 

ни ќе ви толкувам што за мене е лага или вистина - 

освен на оние што со мене остануваат на чистина. 

Ако сакате да ме разберете, елате на речен брег, 

првиот комарец е објаснување а водниот бран клуч, 

весло, токмак и пила рачна на мојот збор се стег, 

во затворена соба или школо јас сум нем како туч, 

поарно со простаци и мали деца ќе уживам во гег. 

Близок ми е пристанишниот работник, тој ме знае, 

на дрвосечачот сум му другар и поткрепа штедра,  

мојот глас му олеснува на орачот бразди да ткае, 

со морнарите и рибарите, и моите зборови едрат. 

Војничкиот логор или марш се моја црква и служба, 

во ноќта пред битката многумина утеха моја бараат, 

јас не ги изневерувам, нивна зборовна сум дружба, 

во можеби последната ноќ, мојот стих го изговараат. 

Под покривката на ловец заспан лице в лице дишам, 

ниедна мајка од мојата поткрепа нема да ја лишам, 

кочијашот што на мене мисли тропотот не го нервира 

туку на размислите мои и духот негов гордо левитира,  

девојка и сопруга го оставаат своето плетиво за час  

и занесени знаат, како и сите други, што кажувам јас.   
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48 

Реков дека душата е самото тело а и оно е душа 

па за човекот, ни Богот не е поголем од него сам, 

и оној што без сомилост по вода оди ќе си слуша 

песна дека на сопствениот погреб оди без срам, 

а јас или вие можеме и без пара в џеб да купиме  

една мешунка грав и откако нежно ќе ја излупиме, 

да покажеме дека ја сматува ученоста на светов. 

И нема таква чорба која и џуџето не би ја исркало,  

и нема предмет до толку мек та да не биде длето  

или главник во осовината на вселенското тркало,  

па велам: секоја човечка душа за мудрост гладна 

и пред милион вселени нека стои спокојна и ладна. 

Ни најблескавиот израз не може точно да каже 

колку јас сум смирен околу тоа со смртта и Бог, 

па на човештвото му велам: тој опус не е важен, 

непотребно е игла да барате во тревниот стог. 

Во секој предмет ги забележувам Божјите прсти, 

но тоа не може моето љубопитство да го крене.  

Зошто за Бога би барал чудесни докази цврсти 

кога везден Го забележувам кај други и во мене? 

Има писма фрлени на улица, потпишани од Бога, 

но ги заобиколувам, ги оставам таму да си лежат, 

бидејќи знам, колку и далеку да отиде мојта нога, 

они ќе ми идат и ни ќе ми олеснат ни ќе ми тежат. 

49 

А ти, Смрт, не се петели со твојата горчлива гушка, 

залудно пробуваш мојот мир да го брануваш диво. 

Акушерот на работа стигнува како наполнета пушка, 

со раце цврсти да стиснат и да прифатат нов живот.  

Јас на вратата стојам со мажот чија брачна друшка 

со среќниот пород даде повод да не чести со пиво. 

А ти, Лешу, добро ѓубре за нечиј пораст ќе бидеш, 

за тебе се потресувам баш колку било која свиња: 

во носниците сладок мирис од бели рози ми иде, 

бацувам усни лиснати, ги галам пазувите на диња.  
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А ти, Животу, ти на многу смртни зделки си депо, 

јас, на пример, веќе десет илади пати мртов бев. 

Од ѕвезди и трева гробна се изнаслушав шепот, 

па ако они не ечат, зар ќе биде мојот молк грев? 

Од матната бара залегната во шумскиот теснец, 

од месечината што по косината на самракот лази, 

шприцнете, искри на денот и мракот, нека блесне 

поттик за семката што од калта кон небо ќе се јази 

опрена на свита од петелки и гранки на оваа есен.      

Од месечината и ноќта и јас на угоре ќе првнам,  

сенишното мижуркање е само сончевиот одраз, 

мали или големи, ние сме регенерација стрвна, 

попладневни зраци во срцевината ќе ни продрат. 

50 

Без име, неизразливо, не знам што точно значи,   

има нешто во мене што е исчанчено и ме поти, 

го смирува моето тело и врелината му ја млачи, 

не знам што е но оно со мирниот сон ме сплоти. 

А нешто го врти повеќе од земјата што ме врти, 

тоа создание е пријателот што со гушка ме буди, 

хаос не е ниту смрт, облик е со единствени црти 

што на моите браќа и сестри живот вечен нуди. 

Напати ми иде да кажам дека е просто како леќа - 

кога неизразливото ме обзема и гo викам Среќа.  

51 

Минато и сегашност нема, ми свенаа во небиднина,  

одам напред, во следниот набор на мојата иднина. 

Семоќен слушателу таму горе, нешто да не рече? 

Глеј ме в лице дур ја дувам свеќата на оваа вечер. 

Чесно зборувајќи, освен мене друг и не те слуша, 

а и ако си противречам, ќе ме фатиш ли за гуша? 

Јас сум голем, низ множества битието ми си пружа, 

втренчен сум на најблиските, како врата им служам.   

Кој си ја сврши работата, кој чорбата своја ја срка? 

Кој сака со мене да шета? Кој со мене ќе се трка?  

Ќе ми проповедате ли пред да бидам клоцнат?  

Или молчејќи ќе докажете дека веќе е доцна? 
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52  

Дамкав сокол ме надлетува и обвинение чита  

дека ме бивало само да дрдорам и да скитам. 

Верно, не е баш питом ни сосема јасен мојот метод, 

мојот варварски викот шета по керамидите на светот. 

Но, и за мене денот го забавува последниот блесок 

и мојата починка во засенетата пустош ја втиснува. 

Во вртежна влага и мрак се расточува моето месо 

и со седите локни како партална тантела виснува. 

Се завештувам на ѓубрето но тоа не е мисла груба,  

оти знам дека ќе израснам ко тревата што ја љубам.  

Тешко дека ќе дознаете за моите доблести и пизми, 

ако ви требам, ќе бидам под ѓонот на вашите чизми, 

ќе бидам спремен како добро напишана таблатура, 

ќе бидам филтер на вашата крв и нејзина арматура. 

И не очајувајте ако не ме најдете од прва рака, 

ако не сум таму побарајте ме на друго место: 

можеби сум виснат врз трњето на некоја драка 

и таму чекам да се поклоните на мојот престол.  
 


