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ќе те сонам 
(и ќе пресвиснам во сонот) 
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СИПКА. СОН 

 

Сум сонил веќе сонет сон  

На снежникот под смреките, 

сипка пророчки цивка  

Во смрзната мисла судбеник 

Како да ја претскажува  

болеста на водите 

Увилена, божји честички  

ја галат по здвивот  

 

А ти снужден  

крај тланикот на векот,  

како арка заринкана на Арарат, 

си наумил со кревки крилца  

да леташ над центарот на судбината 

Потамина да првнеш  

кон вечното бдение  

А душата ти маразна ропоти  

во густежот на шумата,  

во космичка магла  

 

Што ли наумило тоа  

вакафско време –  

во никоја доба да сонувам 

веќе сонет сон?   

 

Сипка под смреките самува 

А твојот збор во осој,  
меѓу сенки расте 

 

Морало да има стварност  

и во твојот кобен сон - 
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за да го излекуваш 

злото во природата  

А ниет си немал за утеха 

 

Во душата тага точам  

место вино. Завалија 

Буники ми сраснале  

во грлото. Оти сè што  

реков обрасна во болка,  

сè што допрев  

израсна во чемер 

 

Коб сожмена во маково зрно 

Жално цивка сипка  

на снежникот под смреките  

Во смрзната мисла цивка 

Цивка пророчки во сонот 
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ШУМА 

 

 

Влеговме во шумата. Неволно  

и со товар на вина 

Со надеж дека ќе се избавиме  

од драки, од смреки 

во совеста. Во темно грмје  

лидаме, во капињак, 

среде мрачило. Во густежот  

скоро да нема патеки 

 

Влеговме во шумата со страв,  

со подмолна јанѕа,  

 со ганѕа во намерата. Заринкавме  

во трновник, во шипје 

како недоветни дерлиња 

И попусто на паланза 

ја ставаме неукоста наспроти  

заблудата. Ѕид е  

 

шумата, честак. Длабоко во свеста  

се издигнал ѕидот 

над ридот, до небесата. Од нигде 

ни ѕирка, ни проѕирка 

Залудно бараме лазиште во лесот 

Пред нас врлеж,  

зад нас аловит лагам. Од секоја  

дрмка ѕвериште ѕирка   

 

Мрачна е шумата. И разбушавена  

како вејавица 

во бурило. Леплив ѕифт во  
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обид да насети цел 

во ревноста. Да преспие пијавица   

на змиска патека   

и да отне сон во браниште,  

забеган ут во забел   

 

Во шумата, среде густо црнило,  

заутува ѕвезда  

Наезда на јато вранови. Осило 

во отсутноста дреме 

Кастриме прнари, растураме   

кукавички гнезда 

Бараме пат низ темниот лес  

Но не ќе го најдеме 
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НЕМА НЕМА ЌЕ ТЕ СОНАМ 

 

 

Нема нема ќе те сонам  

А во сонот, ти минеш 

по сивиот обрач над ридот  

На ѕидот од плотта 

остинува, згаснува јагленче  

под сачот. Стине 

под лужина. А зенитот  

изгубил лика. И мота -  

одмотува бела елемија  

Конецот срмен се кине 

 

Нема нема, ќе те сонам  

А во сонот дири од смрт 

Ни пламенче да жугне в жили,  

ни кревка булка 

да се искрене. Темнило  

меѓу два чакмака. Чрт 

Цела вселена стуткана во 

власинче, во паспулка  

А пругоре, над боровите,  

огреал божјиот срт 

 

Нема, нема, ќе те сонам  

А во сонот ѕверови 

Заумни, црни пилишта  

колваат бубачки, зрна 

од какол во мислата  

И сонливи жерави 

изедина влечат над облаците  

Уплашена срна 
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долу, во шамаците, како 

коприна се тетерави  

 

Нема - нема ќе те сонам 

И во сонот прнар. Глог 

Си умдалдисал во урнато  

огниште да буричкаш, 

како да бараш бадно париче  

во пепелта. А бог 

во бујак, меѓу густо трње,  

со боцки од чичка 

те покрива, неоти куќа  

ти преградува во брлог 

 

Нема нема - ќе те сонам 

А во сонот жилав дрен 

се населил. Четина. Под ирамот,  

во скуден скуток, 

сакрален извор отклучувам  

Кајнак сопотен 

Нурија. И, наспроти сонот,   

клокоти вруток 

во грлото, во здивот 

Меѓу два молка, ропотен 

 
Нема, нема - ќе те сонам 

И во сонот заумно ѕвонат  

спомените, меѓу густи вратики  

Како проклетија, 

го будат момчето од сонот  

што и ѕвездите го сонат  

Стокмено е бегството  

во вселената. Во оклетија 
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Несносливо ќе стане сè  

кога веќе нема да те сонам 

 

*** 

Нема, нема  ќе те сонам 

И во сонот сите желби, 

без поговор, ти ги исполнувам 

Но не, попусто, 

попусто е сè. Залудно се тешам 

Оти веќе сè што 

за тебе ќе сторам, само дел  

од некој божји сон е 

Нема - нема - ќе те сонам,  

и ќе пресвиснам во сонот  
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КУЛА ВО СОНОТ 

 

 
Од Горната кула други ветрови дуваат 

и ѕвездите горат во сонот 

Раздава она зраци како на посна трпеза 

и во епска бразда фрла сејаница  

 

Громот е тука заробен и сè спие во бело, 

како во снежна земјанка 

Ѕверови ноќум ни вијат во душите,  

се сјатиле на нас како на кравајче   

 

Кулата во сонот се отима в зори 

и лае како пес на месечина 

Снуждена, како тиран што стрепти  

од слободата на робот 

 

Од бога ни останаа само скрб и страдање 

што ги копачиме под темелите   

И мечтите од твоите тажни очи растат,  

се каколат во отсутноста 

 

Во Кулата на сонот среќата лесно  

се дели, но не и тагата  

Тука минливоста е божја промисла,  

а бог несфатлив без вечноста  

 

Како зрнце на одмазда сонот збрложен 

во врчва спие. А ние сме 

спростреле души на осојни скели. На туѓа 

парохија ќе градиме црква 
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Од Кулата во сонот зјае тагата на светот 

О боже, само за еден чеперок,  

за едно нокте да те одминеше сенката  

 што го раслојува векот 

 

Еден чеперок подалеку да си чекал од таа 

осојница, немаше да откриеш  

дека страдањето е дарба на природата  

и дека е најблиску до љубовта 

 

И, сетики, ќе знаешe дека сè што сме 

направиле е пуста илузија 
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ЖИТИЕ 

 
Живи мртовци копаничат темен сон  

во понорот, со лица свртени спроти  

мракот. Житие да издлабат во зелен  

гром, во свето дрво резба. Ама утна 

 

утка, го преута текстот. Не ја отвора  

зборот лушпата. Како да е залостен  

во леденик. Умев да насликам фреска 

во света задужбина. Око на ангел од  

 

друга галаксија. А ретко име за ретка  

болест сум ти дал. Но бог те оставил  

меѓу фонемите, кога уште си можел  

да примаш самотија. Миро се разлева   

 

од ќупот на времето во твоето Житие  

И светот го заразува со вселенска тага 

Во мешини ја однесоа нашата радост  

и ја фрлија на ѕверови. А среќата, боже,  

 

била делива на множества. Како бадна 

погача што се крши за нафора. И куса,  

само миг, сал раска од светлосна точка 

А тагата секој си ја одмолчува в самина 

 

 

И чекајќи божем гревовите да ни бидат 

простени кога веќе нема да сме грешеле, 

ќе ѕемнеме во тој изгор збор - невермор 

А ретко име за ретка болест сум ти дал  
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ТАЖНИ СЛИКИ 

(На Вартан) 

 

Од збукнат лес завива уморен пес  

Во дулец, збунет се наежил сводот  

и пишти во корија метилаво пиле  

 

Крај трновит пат, среде глоговник, 

во густо шипје, под драскави дрмки  

волкот глутник на мов се притаил,  

 

заспал на лишај. Ни прт да вдири, 

ни дом во темница дрочна. А утот, 

вѕверен на изѕемнат бор, се загнал 

 

да заластари зелен сон. И снуждено  

гугаат во мракот две тажни гугутки,  

ко сета среќа да исчезнала од светот  

  

Преведèна пламти ко вжарена фурна 

Прегорела бадната погача, ко образ  

на сонце. Само средината, душата на  

 

лебот, сè уште како јанѕа трепери. И  

жално, ко свиснати грлици, гаснат и  

пак се палат кротките очи на син ми 

 

Уморен пес завива од збукнат лес 

Збунет, сводот во дулец се наежил  

и пиле метилаво во корија пишти 
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ПТИЦИ 

 
Дреждат пилишта  

како ангели во сонот  

Како хорови од скарани  

ѕвезди во јата што 

слетале на божја ораница,  

на луња, среде вишневина 

 

Црн облак на утоп гумно 

 

Пилиштарци слетуваат  

на нашата синија  

и колваат погача од иње 

Леден пцоменик  

од врела подница,  

од мангал што разгорува 

јагленки во ноќта 

 

Сонувам вранови,  

сковраништа, бувчини  

Сови во сонот, како неканети  

гости на пустинска трпеза 

 

Утаат утки во умот,  

орлишта клукаат  

диво месо во мислата  

 

Смрдливи пупунци,  

кукавици, чапји,  

на забел стокмиле гнезда, 

подигнале јарбол во мракот 

Птици – брст и плева, снег 
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што навева од цибрината 

  

Плипот над јасното  

 

Сеништа што засводиле 

бигор над судбината 

Пилци што во шамаци  

свиле седала, зрно  

залебиле меѓу полози 

И задомиле во плитар, 

во божја скутина 

 

Мртви птици паѓаат  

по угарите,  

како по дипленици  

на езерски скелиња 

 

Отнат молк од бесна виулица 

 

Двојник на иста мисла  

длаби птичје гнездо среде 

камена дипла, на забер 

 

Птици во сонот, пеејќи  

тагуваат 

Ропотно цивкаат,  

едназдруга да си ја 

споделат жалоста 

 

Тихо, во потонски залез 
се топат нивните очи 

 

А пуст, пуст  би пцовисал  
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светот без птици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



20 

 

 

ЧЕМЕРИКИ 

 

Шаторите ни се распнати во сонот,  

како гнезда на заветрина 

Чаровници играат по ливадите  

Се отина молкот, 

небаре црна магија  

танцува под тремот на ѕвездите  

 

Ја претрча младоста 

Сејаница залебена,  

жито неожнеано 

Како пожар се ожари  

и молкум стивна твоето кандило  

под стреата на денот 

Нè осамна без трета наречница  

 

А празното непретскажано 

А празнината недоречена 

 

Ќе береме чемерики до крајот 

на времето 

И берејќи чемер, берејќи јад 

во нереченото,  

ќе ти веруваме, оти апсудно е  

 

Како магновение згасна  

твоето пламенче  

Небаре во семирот немало  

доволно души 

Ќе нè нахранат со пцоменик  

за да го отнат гладот  
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од божјата синија 
 

Како да сме сами,  

како да сме последните  

гости во вселената  

Две осланети души,  

две тажни гугутки  

што гугаат во мракот  
Го гониме мигот 

што минливоста  

постојано го одложува 

 
Текстот е изморен, 

премален на камено легло 

И сонливо доодува зборот  

како осамена капка  

од библиски потоп,  

ко ситна прашинка  

од светската пустина  
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РАНА 

 

 
Има една црна рана  

во мислата што штрека 

Една жива рана, една  

сува краста во совеста 

Има една стара рана  

што од векутума века 

се вгнездила под скутот  

на заумот, во болеста 

 

Како мак во нивата  

на ветрот таа сама чека 

на работ од времето 

Исцибрена, ко светол   

призрак, се наведнува  

над кории од смрека 

Како да ја проголтува  

светлината на светот  

  

Рана залостена во душата,  

чир во мислата 

што на матен извор  

коначи. Лет на непара 

ангели што во страдањето  

ја наоѓаат смислата 

Глодеж што во разумот  

црна коприна пара 

 

Краста што кавти бобинки 

во отсутноста, што чука 
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како жила во сонот  

на Неспијачот. О нема  

излез од таа изѕемнина   

што во умот клука 

Колве она изедина  

во глуво доба. Анатема  

 

Има една црна рана  

во мислата што штрека 

Една жива рана, една  

сува краста во совеста 

Има една стара рана  

што од векутума века 

се вгнездила под скутот  

на заумот, во болеста 
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КЛУКАЈДРВЕЦ 

 

 

Клукајдрвец длаби  

скрб во мислата  

По совеста клука, под свеста 

На урва длаби слепа бездомнина 

Свет без очи длаби  

Длаби време на глуварки  

 

Клукај на дрво,  

во дрво исклукај семка 

Молк во сонот 

Допир што исчезнал 

одамна и само еднаш  

И нема повеќе никогаш  

да се врати од неповратното 

  

Клукај во спомените,  

во минатото клукај, 
да исклукаш сермија, 

златно зрно под тагата 

Да си ги поделиме  

останките од почитта  

и да го оставиме молкот  

на бурите во осама  

Оти ништо друго веќе не се  

исклукува од празнината 

 

 

Клукај по гордоста  

што се искренала како  
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фурија во маглата 

Ништо веќе не расте во очајот 

Само опор збор  

и скрито жарче  

што жига во умот  

 

А духови како ѕвезди  

еденздруг се меркаат 

среде ледена пустина 

И тажните грлици,  

долу во јасиките,  

им пеат на љубените  

тихи состраданија 

Клукај, исклукај   
болка под воздишките,  

оти неможно било  

да се љуби а да не се страда   
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МРАК. ДЕМОН 

 

 
Немало доволно видело во окото,  

ниту зрак во душата на ангелот - 

за да се отвори  Портата на сонцето,  

Демоне мрачен 

 

Под мракот, под мракот ѕвездите  

тлеат како жарчиња на твоето  

чело. А секое кандилце не догорува  

в зори, на ранина 

 

Не капнала ниту капка од нашата  

среќа во бистро. Роб ли си на сонот,  

или само укач во празни сништа,  

Демоне мрачен? 

 

Гатач што иде од темнилото  

повторно да го згреши патот  

Ситни ја судбината како сакаш,  

таа пак ќе ти го свие векот  

 

Си разлеал црнило врз најсветлата  

ѕвезда. Другите и така ќе потемнат  

од пресилна светлина 

Како тажни спомени во среќата 

 

си одат последните војници на денот 

А немало доволно видело  

за да се отвори Портата на сонцето,  

Демоне мрачен 
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ЛАСТОВИЦИ 

 
 

Ластовици над видливото  

Ниско летаат во отсутноста 

Ќе врне 

Ќе истече небото од вселената 

И епски потоп ќе го опаше светот 

 

Пилиштарци летаат над ливадите 

Се нишаат на пајакови струни  

А ѕуни, ѕуни ехото на ветрот над 

угарите, како виеж меѓу боровите,  

ко далечни звуци од музика драга  

 

Таа длабоко, подлабоко од сè,  

дури и од молкот на зборовите,  

го допира дното на мојата тага  

 

Лета јато од неопитни птички,  

како магија од некое друго време  

A заумноста послала чергиче, 

бубаќерно ирамче под брзаците  
и сонува бури меѓу јасиките  

 

Во длабока, во темна осаменост –  

минливоста стокмила осило 

Гнездо што самее во сонот  

 

 

 

Ластовици над видливото  
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Ниско, ниско летаат во отсутноста  

Небото ќе истече од вселената 

Ќе врне  
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ДРЕН 

 
Покрај сето искуство на природата  

и во целоста на божјото присуство,  

ти пак ѝ се опираш на конечноста  

 

А на твојот пат,  

што исчезнува како ѕвер во губина, 

израснала дремлива сенка,  

божем душа камшикувана од ветрот 

 

Ноќ во молкот. Заветрина што ваби  

облак во опстанокот 

 

Стигма ли е на зелен дрен  

да преспиваш и жив елен  

да дереш на сон?  

Прозрачно лице на ангел  

да насликаш на проѕирен ѕид,  

во неосветен манастир 

 

Дрскост е да ѝ се противиш  

на минливоста, на сè што  

истекува во вечноста  

 

А на твојот пат,  

летањето е ползење по воден зрак,  

по звучешти струни од иднината  

Како спомени што коначат  

на позлатен срт 

 

Покрај сето искуство на природата  
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и во целоста на божјото присуство,  

ти пак ѝ се опираш на конечноста  

 

А твојот пат  

исчезнува како ѕвер во губина 
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СЕМИРАМИДА 

(На Смиља) 

 
Високо над осамата,  

подигна чудесни градини, 

зелени бачила во совеста 

Како скалила  

што ластарат до утехата 

 

На рабовите од ведрината,  

во тишината, ќе собереш  

сè во еден миг, и во еден миг  

сè ќе заборавиш 

 

Сите ѕвезди во темен 

сон ги стутка: спомените,  

меѓу смреките онемени 

Цветовите што мирисаат  

на неуловлива тага,  

како да мирисале веќе негде,  

во некој друг, заумен свет 

 

И сè што цвета во тие бавчи  

искренати во сонот,  

божем цветало веќе еднаш,  

во некое дамнешно време 

 

А некои ѕвезди  

веруваат дека навистина 

ги чувствуваш  

 

и дека копнееш за уште еден,  
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макар и најкраток миг од минатото,  

кога кравајчето не беше начнато 

и кога птиците не лунѕаа осамени  

во тагата. И тие имаат право на среќа  

во ехото на небесното шаренило 

 

О златен ѕун на природата 

Во твоите градини, како во висечки  

галерии, се мрешка жолтилото  

од сончогледите и од житните  

полиња на Ван Гог,  

црвените овошки на Сезан,  

бојата на праските на Гојa,  

сочноста на Гоген  

 

Не можам трудот да ти го измерам,  

маката да ти  ја зберам, грлице тажна 

Секоја градина трпеливо ја огради  

со белутраци, со плитари 

 

И меѓи подигна од шипови,  

од багремови гранки, од лески 

А тагата не си ја огради,  

да не прерипува преку ѕидот 

на среќата  

 

Од сеништа, од чички  

што каколат во твоите градини,  

исплете сакрален сон 

Леја по леја - подигна зелен  

храм на камена чука, на скрка 

 

И тајни одлостуваш што  
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природата ги крие од нас 

Цветовите ја читаат  

твојата болка, 

а ти нивната ќе успееш ли  

да ја прочиташ некогаш? 

 

А некои ѕвезди навистина  

веруваат дека ги чувствуваш 
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троја 
(Сал плачот на Пријам ноќум 

ута под дамарите на Троја) 
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ГИЛГАМЕШ 

 
Како јавач на светлини се враќаш  

снужден ко ехо на друго време. Оти  

и таму младоста не можела да фати  

век на небесна ораница и да заспие  

 

во сакрален ковчег. А бродот ти се  

насукал во леденик. Вечноста си ја  

преутал во сонот и буна си кренал  

против редот во Природата. И не си 

  

одгатнал дека заскитале ангелите,  

ослепеле зографите, дека исчезнале   

светлините од промислата на бога 

И никој не стигнал да ги преосвети  

 

водите во пиратството на младоста  

Гилгамеш, на скршени едра плови  

тагата на светот. И залудно веслаш  

по свод од мртви спомени, во некое 

 

друго космичко време. А ослушни: 

труби Глас од безимена магла дека  

само Природата го врти колцето на  

кармата. И кришум од божјето око 

  

постојано го пресликува живописот  

на минливоста. Твојата суета се аби  

на патот до вечното. А никој досега  

не го скаменил цветот на младоста 
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КАИН. АВЕЛ  
 

 

Што дека Авел е праведниот,  

кога Каин е живиот  

Енигмата нерешлива, без одговор,  

го фатила патот угоре кон цибрината  

и кроце тихнува во мразот  

Како ѕвер што сродство 

со Темниот наоѓа 

 

Суетата, во повој од зилје,  

меѓу смреки оклештени –  

од пусија сржува 

Го збеснува песот што го сонува  

минатото. На диви коњи одјавала  

твојата среќа, Авеле 

 

Си причекал во поменик  

да отвориш рана,  

а братот твој се искачил на ридот,  

да ѕирне до каде стасала  

неговата осама  

Во твојата рана 

крвта е опомена,   

а неговата е рана во совеста 

 

 

 

 

Вселенска тага залидана  

во твојата шума  
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и болест свирепа ко пустина 

И да се покаеш, сè е мрачно  

во безнадежноста  

А надежта е доблест на робот,  

на твојот брат Каине 

 

И не ќе го одгатнеш  

двојството на бога  

дека секоја ѕвезда е осамена душа  

што чемрее во семирот,  

и дека на секоја ѕвезда самеат  

безброј очајни души 

 

Твоето око ќе гледа 

само толку колку што знаеш  

ти за правдината  

А братот твој ќе види  

вечност во вечноста 

 

Што дека Каин е безбожниот,  

а Авел осамен во бога,  

кога веќе брат брата си  

залудно го бара  

и не може да го најде во времето 
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ТРОЈА 

 

 

Oд тоа што некогаш било –  

не останало ниту пајажинка 

што би насетила можност,  

ситна дира за седумте слоја 

 

Ни сенка од страшниот Ахил,  

од коњот ниту прашинка  

Сал плачот на Пријам ноќум  

ута под дамарите на Троја 

 

Гласот на Старецот, притаен  

до заверата, жаловно вие 

по синот. Се притаил под кралска  

одежда и горделиво  

 

го ваби Хектора пак да го приграпчи  

мечот. Троја спие  

меѓу камењата разурнати,  

во оскудна глетка, во сивило 

 

Во отсутноста - опсадата го затвора  

морето. Како ѕверка 

се искачува по ѕидините, грижливо  

бришејќи го правот 

 

 

 

наслоен пред заканата и дрско сака 

да влезе во кулата. И мерка 
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потајум да ја издвои храброста  

од сомнежот, од стравот 

 

Како шепа од `ртка се прикрадува  

злото. До кокалот допира 

копитото на Епеј. Треба да се чека,  

да се намами на стрв 

 

заблудата. Крда од слонови во сонот   

Кој ќе ги сопре 

да се искачат до злонамерата? 

Кон врвот. До самоти врв 

 

одважно, лукавиот го воскрева  

подарокот. А разлистува  

одмазда, гнев за`рѓан врз сечилото  

на мечот. Наумил на штикови 

 

да го надене, да го стимари пленот 

Хаосот го расчистува  

од матното и коварно го замајува  

светот уморен од митови 

 

Измамата, подвиг за Ахајците,  

ја презре храброста на Троја 

А поразот е триумф над лудоста  

 

*** 

 

Од приказната за убавата 

Елена и личниот Парис не останало  

ништо под седумте слоја 

на Шлиман. Сал ридањето на  
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Старецот и ѕунот на славата     
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КЛЕОПАТРА 

 

 

Како змија што невиноста ја преслекува,  

кралицата несигурно, со скржав чекор  

се прикрадува до тронот 

Плашливо, со одбир, буричка 

по спомените и немо се стаписува  

при помислата дека наскоро  

тие мигум ќе исчезнат во пустината  

 

Клеопатра не ја прочита пораката,  

текстот под трепките ѝ запна 

Дали тоа плаштот на Цезар  

ѝ го засени сонцето пред скрамата  

да ѝ го замрачи видот, или пак  

љубениот Марк Антониј ја заслепи   

нејзината суета. Сега Август,  

раскрилен врз едрата на победата,  

од морето ѝ порачува:  

 

Сè што во твојата горделивост 

не си успеала да го скротиш 

од оваа, белки ќе го совладаш  

од другата страна на светот  

 

Кралицата, не поднесувајќи ја  

пизмата на туѓинецот,  

на неговата суровост -  

со огнен прекор врекнува:  

 

Ако доволно љубов не спечалив  



44 

 

на овој, на никој друг свет нема повеќе  

да спечалам. И нема да се замајувам  

со ништожна минливост, оти веќе  

под рака сум ја фатила вечноста 

 

И додека стигнат твоите одмазнички  

допири до здивот на царството,  

јас кон ново царство ќе заитам  

и ќе побегнам во заумноста 

 

Не ќе можам, а сакам да ти го ѕирнам  

сеништето во душата, кога ќе осознаеш  

дека твојата моќ е само пленик  

на омразата, а јас ќе се преселам  

во спомените. И ќе останам кралица  

која страсно љубела, и љубејќи,  

знаела страсно и да умре 

 

Откако мигум ја донесе одлуката,  

Кралицата смерно и покорно  

клекна да се збогува со себе 

И, без страв, гледајќи ѝ во очи  

на саможртвата, легна врз змијата 

Но не сфати, дали како смртница  

повтела доволно да љуби,  

за повторно да љуби во вечноста   
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ЦЕЗАР 

 

 

Се премисли царот: цела империја давам 

за најмала раска среќа. Сè било залудно: 

и победа што мигот ја засенува, и слава 

што во глиб се валка, и плен што блудно 

 

се аби. Попусто било сè. Во арената, тигри 

го вардат светот да не се презасити од злоба,  

од подлост да не бактиса. И од леб и игри  

Од ближни човек да не се избави до гроба 

 

Поразот да беше од војска, на боиште, и ајде 

Ама сечилото, наточено од Мартовските иди, 

се зари до коска, под свеста. Сечилото се најде 

во неблагодарна рака. Зар и ти сине, зар и ти 

 

А загработ беше свиреп, пожесток од засекот 

на ножот. И несигурен ко лулање по жици 

И болката в слабини слезе. Се смрачи векот 

И предоцна во умот појми: veni, vidi, vici 

 

Остар глечер во гласот и последен блик в грло:  

Сите легии - на Рубикон. И изнуден, нужен гест 

пред самракот. Господарот, како испорче в трло,  

пред падот, веќе во адот, цивна: Alea iakta est 
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НЕРОН 

 

 

Цела вселена е лудница. А во пламенот  

ја виде радоста на Темниот. И тагата на  

светот се насели во визбите да самува и 

да го одмолчи векот. А сè било болежна 

 

игра на умот. Редок родослов, судбеник  

што намислил да ја искриви сликата на 

светот и во историјата, во историјата да 

го задоми страшниот нагон на страста 

 

Победникот го чувствува поразот како  

лична навреда и сака да го именува злото 

И слепа му е лудоста со божја промисла  

да го спржи светот. Изгубениот род да го 

           

најде во пепелта што ќе остане по болеста 

О сите солзи да ги наточам од вселената 

не ќе го наполнам бунарот во душата и не  

ќе соберам бара за да го измијам лицето 

 

на мракот. Нечиста река понира во духот 

заматен од ѕвездени порои. А царството 

се ниша на скршена вејка, над црна дупка 

и семирот го заразува со претсказанија 

 

Кој можеше да прорече дека од плачот 

на прогонетите ќе никне нова империја? 

Кој смееше да поверува дека маченици 

ќе го освојат царството без меч и оган? 
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Ништо не изградив, а слава се исчади над 

моето дело. И лудоста во времето ликува  

Во пламенот ја видов радоста на Темниот 

А сè било само болежлива игра на умот 
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ТУТАНКАМОН 

 

 

Жреците беа растрчани. Од уплав  

дека царчето-бог 

било погалено од сончева коприна,  

од тајна свила 

 

Не знаеја кај да берат ум. Што болест  

ќе беше? На глог 

ли беше се боцнало момчето-крал,  

штом немаше сила 

да застане на тронот  

 

Младоста  

ли го попари рано, 

или го беше фатило чума,  

или во мрачило го врза 

страшниот Анубис 

 

А момчето спокојно, 

кандисано дека е возвишено  

за бескрајот да жртвува сè,  

побрза да ја затне судбината,  

влезот штур да го запечати  

од земното, во непознато  

да фати пат. Тутанкамон   

 

нов дом да свие, седело, стреа  

под небесните врати   

И тука да закрепне  

во царството на Ра, на Амон  
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О Ка, ќе може ли момчето  

ѕвездите во вселената 

да ги пребројува. Да лета,  

да вози небесни чези, 

да допира здив од вечното 

И ноќум, со зелената 

черга на Нил да се покрива 

 

Ќе може ли да кине белези  

од похотата по бесмртност?  

Дали е спремен 

фараонот да прифати минлива  

вечност. И дали е  

готов убавината да ја соѕида  

во балсам, во кремен  

Оти оној што ја погодил  

целта, промашил сè  

 

Жреците растрчани. Ќе го  

сокријат азното од очите 

на смртните, а блиску до  

алчноста. И сето богатство  

 

на фараонот ќе го закопаат  

во гробната одаја. А сите  

што го владееле светот,  

владееле со злато. И со зло 
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СФИНГА 

 

Две сонца виде,  

два света во сакрална призма:  

едниот – како земна задушница, 

ко ѕуница што зрачи па исчезнува 

Лак што ги залостува  

портите на светот  

 

Другиот – ко небесна арка  

над божјото време, над незнајното 

Едниот – од оган, од вода, од земја,  

од космичка плазма  

Опиплив и видлив 

Што се пресоздава  

од плима до осека, од мрак  

до светлина. И допирлив, 

и ништожен во присутноста  

 

Другиот– потопен во божја  

супстанција. Невидлив и нечуен 

Измаглен во рајот,  

во адот залидан  

 

На работ од светлината, 

два света чуваш:  

едниот од минливоста, 

другиот од вечноста 

Стражар на влезот 

од гробната одаја,  

ја чуваш празнината 

 

Чиниш сета тајна истекува  
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од времето, миро капе од ѕвездите 

Се цеди нова ентелехија 

во твоите очи 

Два света во темна енигма,  

еден во друг сожмени,  

а еден спроти друг  
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ТАЏ МАХАЛ 

 

Во страв од заговор матен,  

Шахот посега по јасното  

и, барајќи пат во довербата,  

смерно ѝ се поклонува  

на убавината:  

разбуди се од сонот,  

оти не знам дали 

си робинка во вечноста,  

или царица во минливоста 

 

Не самуваш само ти меѓу  

спомените, како во мраз 
од мраморна карма 

Молкот, среде заспана шума, 

сите ѕвезди под еден вршник  

ги стуткал, во јакуцка што  

се виори во нирваната,  

каде болеста е погребана 

во сакрална врчва 

 

И ветрот во тотемски рог  

дува војна против убавината –  

заспана врз суви глогови, 

не знаејќи на кои божества  

да им глаголи молитви 

 

А Шахот, од жалост пресвиснат  

и збукнат од гнев, 

е подготвен да ухне маглишта  

и, во еден двиг, како со наметка,  
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да ги покрие Хималаите  

и болката да ја одлачи од царството  

што пека по совршенство 

 

Љубов моја – не  во заборавот,  

а во семирот ќе избегаме,  

но од себе не ќе се одлепиме 

Како снежен лебед 

белината се вгнездува во тишината  

на мраморот и ноќта ја соблекува 

 

Од каменот бликнува пламен, 

а јас орач на пустини,  

се умам дали да се вдомам во вечноста,  

оти желбата за бесмртност  

е нагон за сродство со бога 

Но знам, не ќе ја избришам тагата 

што расте во мрачило отаде вселената 

И нема во земно царство да го сожмам  

раскошот на љубовта 

 

Спомените, меѓу јаглики занемени,  

го поткреваат гласот и токмат  

бегство на суетата што кобно вие  

како пес од минатото 

Небаре бог ми порачува:  

меѓу ѕвездите, меѓу ѕвездите  

ќе ја преспиеш љубовта скипната 

  

 

Во страв од заговор матен,  

Шахот посега по јасното  

и, барајќи пат во довербата,  
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смерно ѝ се поклонува  

на убавината:  

разбуди се од сонот,  

оти не знам дали 

си робинка во вечноста,  

или царица во минливоста 
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плаошник 
 

(На Плаошник, како на гумно, 

позрел светот осамнува) 
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ПЛАОШНИК 

 

Со прст да распреташ,  

сал да претнеш под немите ридови,  

ќе откопаш историја 

Ќе преораш книга 

со божја супстанција 

И стамени темели,  

ѕидови сo камена вечност  

што Создаделот  

од својот ум ја отнал 

 

На Плаошник,  

крај божјата сеприсутност,  

понизно мала -  

дробна е човечката минливост,  

непостојаност што скржаво  

ѕирка од окната на семирот 

А во светата задужбина –  

бог и неговото дело 

 

На Плаошник, како на гумно,  

позрел светот осамнува 

 

Под куполите  

сончеви бури плискаат 

Навева сребрена река во мислата  

и зрее златоцвет над незнајното 

На прсти се поткрева ридот  

и чека просветление 

 

Во окото на светецот  
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восочен печат  

И времето стои  

во молкот на фреските 

Милениум што се буди  

во ѕвездени јасли,  

а преспал сенишни празнини  

 

Клименте Велик,  

ти што заора пустини 

и го победи мракот  

во простите души,  

ти можеш да ги забожиш  

и злините во вселената,  

спокојот на калемарите  

да го оплодиш,  

да отклучаш ајазмо во угарите 

 

Можеш грамотна  

погача да залебиш  

Да ги заглаголиш билките,  

да заиљачиш марази,  

ѕверови да спитомиш у човека 

Да заврзеш јазли 

таму каде што среќата  

е најтенка алка,  

та печалот 

да стивне во душите  

на твоите увилени чеда 

 

Над Плаошник несоница,  

од вековите столчена,  

како свилена пајажина 

Преѓа од срма 
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О роде, 

дува светлина од пештерите 

Паднала ѕвезда во Езерото 

И, совршенството –  

совршенство сонува 
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МАНАСТИР 

 

 
На врв-рида, манастир 

На бигора, на камена  

погача чатија 

Под вишно небо братија,  

кон очајот на бога свртена 

Зад темните бифори  

Елеуса тагата на светот 

ја оплакува  

 

Лавра во времето одмолчана 

Лач под куполите,  

вознес до небесата, светија 

Клас на камена подница,  

како на гумно крстина 

Од очите на ангелите  

вигор испарува, ентелехија 

 

Божја воздишка под ѕвездите,  

како сочувствение на кланица  

Од фреските блага мисковина капе 

Ајазмо во чаша небесна 

 

Манастир над подмолје,  

на сончева синија што залебува 

 

 

 

Плачат водите  

за словата осквернати,  
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за сето сострадание  

во тагата на зографите 

 

На ѕидовите светии осамени,  

неродилките со челад  

ги испраќаат  

и сонуваат ѕуници во душите 

 

Боже, тегмата  

под која апсида ја сокриваш,  

каде јадот го погребуваш?  

 

Елеуса, милостива меѓу  

`рци и липоти 

И блажена меѓу души осланети 

Ослушни како празнината  

под бигрот клокоти 
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НА БДЕНИЕ СО ДИЧО 

 

 

По работ на сивилото,  

спроти конакот, Дичо  

залисан кон старата црква 

На бдение кинисал,  

пред големиот празник  

на душата 

 

Со византиско око зографот  

мерка во последниот двиг  

на јасното, пред мрачката,  

небаре внушен во стигма  

од некое метафизичко време 

 

Важно е да се улови значенката  

и да се избега во непознатото,  

во непознатото да се свие дом 

 

Уште неопитен, тој тргна  

во широк божји свет 

Во бовча ја понесе својата самотија 

 

Бојата ја чисти тагата  

од образот на ангелот,  

рече, и мигна, како да слета видело  

од некоја осамена ѕвезда,  

здив од најблиската галаксија  

 

Серафими го чуваат мојот труд 

Со душата предметите ги гледам 
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И не мислам на зрелата смрт,  

на онаа што често  

и сами ја довикуваме 

Но во умот ми длаби зелената,  

онаа како сивак кисела,  

што ги уништува делата  

уште пред да ги создадеш 

 

А од празнината,  

од празнината не се бега 

Затоа, моли се да не ти ја  

одземат минливоста,  

а вечноста подари ù ја на песната 

 

О Дичо мој,  
ми прфна грлица в грло 

Богат си ти, додека си  

внушен во ангелот  

А мојот збор, од камен потежок, 

на дното од пресушен  

бунар самува 

Ти твојата болка ќе ја насликаш  

на божји образ, со злато,  

и неграмотни да ја разберат 

А мојата не може  

секој да ја прочита 

 

И без вид,  

со душата ти можеш  

да доловиш лик,  

а јас не можам  

во мракот ниту до дното  

на ништото да допрам 
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И во твојот вознес, и во мојот,  

расте божји сон 

А бог знае кому колку  

дарба да му даде  

и колку мудрост да посее  

во секој ум 

 

Ти можеш ликот  

на времето да го фатиш  

во еден миг 

Но, ако се вљубиш  

во своето дело, ти правиш блуд,   

а јас, пак, ако не се заљубам  

во песната, во стихот  

што ми капат од душата,  

би направил смртен грев 

И навек би ги изгубил 

 

Секој твој обид да насликаш  

светец или ангел  

сè повеќе личи на некој таен,  

недопирлив свет,  

во кој се преобразуваш себе 

И во секој ангелски  

или лик на светец  

се отнува дел од твојот лик 

 

И, глеј чудо, на истиот ѕид,  

богчето од мајчините раце,  

се гледа себеси распнат на крст 

Како да си тргнал  

кон ангелска галаксија 
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А јас, пак, драгоман без срп,  

длабоко во планината,  

во напластена тишина,  

ми доаѓа ихтиза да крикнам,  

ко ѕверка да рикнам,  

да го одлостам темното,  

непознатото во мене 

И никој, никој да не ме чуе  

 

Ајде на бдение,  

да пиеме од истиот персевал 

И ѕвезди да жнееме под сводот 

Таква ни била нашата орсија 

Завалија  

И нашата сермија 

Секоја голема љубов е  

и голем гарамет, Дичо мој 
 

А кога погачата ќе се скрши,  

нема пат до целото  

И нема, нема вознес  

што народот може да ти го прости  
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ЈОВАН КУКУЗЕЛ 

 

Меѓу трошниот малтер  

на манастирот пајажесто  

треперат твоите тропари,  

ѕвонливи стихири и кондаци,  

како да плачат фреските   

во утринскиот молк 

 

Зилјести слугуваш, Јоване 

Прости вразумуваш,  

дволични злобници подучуваш  

на божји пoj 

Од расипници љубов бараш 

Меѓу таков џган  

и ангелот не може 

да слета, да оживи  

сè што расте во самотија 

 

Ќе можам ли јас со мојата песна  

да кажам барем троа од твојата  

што векутума пцалти привиденија  

Заумна тренодија  

што го воздигнува невидливото, 

нејасното го окрепнува во тагата,  

да зацели раната 

во твојата длабока душа, Јоване 

 

Прерипавме сал еден сон,  

а во клетвата  

веќе залебиле житата 

Во надежта смрзната  

се топи снегот,  
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а ние, секој со 

својата мака,  

истоштени од каења,  

пробиваме ѕид во темнината 

 

Бог се преградил со планини  

од нас и празнична тага  

провејува низ сенките 

Во унер кобиме 

А кристално ехо од семирот  

го исполнува празниот молк 

 

Песната осамнува на прозорците  

и тивко, како уморено девојче  

заспива в зори,  

кога пред олтарот се палат 

свеќите изгаснати 

 

А спомнените исчезнуваат  

како множество во гребнатинка 

На јасник, покора го исполнува  

времето и на голет жугнува значенка 

 

Сал со еден двиг,  

ти ја допре тишината и ја отна 

од темнината на векот 

И слушна омамни звуци  

од светлината 

Запеј најтажна песна за ангелите, 

да зацели твојата рана, Јоване  

Мојата довека не зацелува 
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СТРУМА 

 

 

Залудно ја туркаш  

невиносата до врвот,  

пак предавство под бедемите,  

илје меѓу бадемите 

Зилје во воздухот трепери  

и страв од одмазда 

на љубовта што вее  

бело знаме над тврдината 

 

Празен гроб  

во ѕвездена ораница,  

на сончева полјана 

Могила на ветрот,  

во бела изѕемнина 

Како ѕвер што ја поднесува  

божјата отсутност 

и осамина одродена  

што со громовите вечера  

 

Во бигор и малтер е варосан  

твојот свет што од сонот  

си го отнала 

Билките каколат сенки 

во твојата некадена душа 

И зенитот се ниша  

над опасна празнина 

Тешко предавство било  

љубениот со победа  

да го даруваш 
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А ти во поразот заскитана 

А ти во бегството алипна 

Струма подигна манастир  

на љубовта – 

на карпа што го заѕидала  

времето во постела 

 

Во потковици свртени  

наопачки,  

во ѕвездите втирени,  

самее твојата тага увилена 

Сега окована спиеш  

меѓу девет вѕидани рани  

оти од клетвата ни смртта  

не ќе те ослободи 

  

А клетва ли било –  

девет пати гробот  

да те исфрла од темнилото, 

од нераздвојното  

двојство на бога,  

или пак неискажлива сила  

да ја победиш конечноста  

 

Попусто ја туркаш  

невиносата до врвот,  

Пак предавство под бедемите,  

илје меѓу бадемите 

Зилје во воздухот трепери  

и страв од одмазда 

на љубовта што вее  

бело знаме над тврдината 
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ЗАПИС НА СВЕТИ ЛЕОНТИЈ 

 

Војниците плачеа без очи 

Водачот плачеше со едно око 

 

Тој барем можеше да си го види  

другото погребано на дланка 

и да се ослеподостои како елемаг 

 

Да пееме, рече водачот 

Песната го размоќува поразот 

 

Оваа земја ја гледаме и слепи,  

ја сакаме и мртви 

 

Во оваа земја слободата  

залебува молњи на гумната 

 

Меѓу ослепени черепи  

историја откопавме,  

расчепкавме клевети и предавства 

 

Да пееме, рече водачот 

Очите не се конечен пораз 

 

Насизуст ќе го научиме патот 

И без очи ќе имаме светлина 

 

И слепи ќе го отнеме мракот 

И ќе посегаме по убавина 

 

Водачот пееше со едно око 
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Војниците пееја без очи 
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кокино 
(Треба да се зароби  

крикот на каменот  

свртен кон сонцето) 

 

 

 

 

 



73 

 

 

КОКИНО 

 

 

Ајде, треба пред изгрев  

да стигнеме на сртот, 

оти сонцето залажува 

Не е еднакво висока  

равенката како на ранина 

 

Митолошки сон 

исчезнува од зенитот 

А во надирот сме како 

на синија распослани  

околу јавето 

 

Побрзајте, треба да се изодат  

растојанија до постанокот 

и назад, да се ископа  

анахронија во поредокот, 

да му се фати на бога редот 

 

И да се затвори 

вселенскиот круг 

 

Треба да се зароби  

крикот на каменот  

свртен кон сонцето 

 

 

 

Да се одрони од неговата  

утроба семирско време  
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и да се вдене во тесно  

нашата неукост, во процепот  

 

Внимавајте, газите врз редок  

рубинов цвет  

 

А светот таинствен и вкочанет,  

наумил да подвлече,  

да чкртне полна линија  

меѓу двата света:  

земниот што го изодува потта 

човекова - и божјиот, заумниот,  

од ридот што повикува на жетви 

 

А мери неколвано зрно  

И колку е навален денот  

над сенката на светот 

 

Во недоглед, купишта мравјалници,  

кисела маја фрлена на погор,  

во јалова нива 

 

Се ниша небото над Кокино  

како над трудна празнина 

А околу карпите, длабоко 

во ѕунот на каменот,  

во рубинот, 

заробена тишината,  

видлива и чујна 
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МОСТ. КУЛА 

 
Мост над крастав дервен,  

преку суводолица  

Меѓу забери на два стројни рида 

Ѕуница во пустина, како молк  

над камена урвина 

 

Среде врла клисура  

два брега здрувнати 

Со мостот во преграб,  

две клети рани во една залузнети 

Ко нема угроза  

загледана во судбината,  

виси тој во отсутноста,  

чиниш ќе се сурне ничкум  

во легендата 

 

Но дојка од леунка  

заѕидана во каменот  

ја држи градбата  

што како восхит на мудроста  

го искрева великото слово на умот, 

на храброста на градителот  

да се дрзне среде пеколна губина  

и да подигне премин меѓу два 

снуждени света 

 

Времето да го залости меѓу 

скелите на векот 

 

А до мостот Кула 
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Ридина на ветрот 

Се извишила во облаците 

како веда во сонот 

Стражар што го варди  

тегмото на светот 

 

Кулата го чува Мостот од унери,  

од коварни прсти, од злини,  

од варварски очи, од здивени војски,  

од клетви и проклетства 

 

Да не падне градбата,  

судбини да не разлачи   

Да не израсне празнина,  

опскура во дервенот  

Воздишките да не секнат,  

дертовите на двата брега 

Да не се подзајазлат  

устрели во заумот  

Да не се раштркаат авети  

по ангелска утока  

 

А Мостот Кулата ја чува од самина 

Да слезат светлини во каменот,  

зборот вѕидан да изрони од малтерот,  

да нурне во потта на ѕидарите,  

да се исцеди стема,  

да не срасне тагата во атлите 

 

Мост и Кула во молкот 

Црно слово одгатнува митот 

Азбука на земното, порта во небесата  

Кула и Мост, од веки веков  
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го вардат светот  

од сè што бог наумил  

да го искушува човекот    
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стожерник на векот 
(Кога зборуваш 

како да треперат 

метафори над зенитот) 
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СТОЖЕРНИК НА ВЕКОТ 

(На Блаже Конески) 

 

Стојам простум пред тебе  

како непара тревка  

пред столетно дрво,  

како зрнце пред ридиште,  

како стреперен листец  

пред огромна планина 

 

О боже, колку високо  

си досегнал! 

Не можам дури ни стапалата  

да ти ги допрам 

 

Кога зборуваш како да треперат  

метафори над зенитот  

Кога се смееш како да скротуваш  

здивени ѕверови  

Кога молчиш густа мисла  

ти се разлева по лицето 

Времепис ти брсти по челото 

 

Со доблеста на Климента  

ти на мнозина им го осветли  

излегувањето од мракот 

На мало гумно богат род ожнеа - 

златно класје во времето 

Како Стерна се отвори светот  

оти светлини посеа во иднината 

 

Да би да можам да копам  
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во твоето Лозје,  

би ископал Молитва,  

Црква би ископал,  

би испретал мудрост о писменех 

Откровенија за кревки поколенија 

Горделив споменик  

Монолит. Стожерник на векот 

 

О боже, колку си голем! 

Колку високо си досегнал! 

Како народ да се разденува 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

РАЃАЊЕ НА ПЕСНАТА 

(На Ацо Шопов) 

 

Си редел дребни мониста  

на пајаков разбој - 
струни на небесна скала 

Аркан по аркан 

Аркан по аркан 

Нанижа вергија 

Заумна мисла во брлог 

 

Си садел митски судбини  

на валожен прелог –  

ровја во глогово шибје 

Гром по гром 

Гром по гром 

Распласти светлина 

Огнена река во трло 

 

Си кател грамотни ѕвезди  

во темна дубрава –  

атли што врвот го крепат 

Семка по семка 

Семка по семка 

Залости плодница 

Питома песна во грло 
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ПИРИН 

(На Гане Тодоровски) 

 

Од Преведена ги гледам  

врвовите на Пирин 

Тој убавец што ги надвишува  

заблудите на векот 

 

Од Преведена ги гледам  

снеговите на Пирин 

Тој блесок што ги заслепува  

очите на светот 

 

Од Преведена ги гледам  

маглите на Пирин 

Тоа мажиште што и птиците 

ги замекедончува во песната 

 

До Преведена татонат  

громовите на Пирин 

Тој стожер што ја потпира 

Историјава, боже, проклетијава 

 

На Преведена вечераат  

боговите на Пирин 

Тој меѓник што ја омеѓува 

светлината, боже, македонштината 

 

Од Преведена  

го довикувам Пиринот 

Ој Пирине, како бадна погача  

ни е распарчена синијава,  



83 

 

боже, Македонијава 

 

Ој Пирине, Пириниште 

Дај еднаш да се распириниме, 

да се запириниме 

 

Оти секогаш сме страдале 

од водачи и од кодоши 

И од лоши богови 

И секогаш сме ги имале отповеќе 

 

Ој Пирине, Пиринијо,  

до кога еденздруг ќе се душманиме 
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КОРАБ 

(На Милован Стефановски) 

 

 

Сме заспале скраја, пред Големата 

 порта. А снегот 

од синиот Ѕвезденик навева како  

болно шубе 

 

Жар е небото над Кораб. Пожар над  

врело кубе 

Лажен повеј од Морето, а ние  

сами на брегот   

 

Сме заспале на самоти Порта  

Ни напред патека, 

ни назад се може. О боже, во окото,  

под челото, 

 

простран мрак. Темен Кораб, темен  

Кораб нè чека 

А ние обезимени, обезличени, 

никогаш во Целото 

 

Од пртеница вадиме чемер. Јад од  

збрлавено време  

Откопуваме зарар од мемлива грота 

И остри заб 

 

 

крилат аждер, алетина, на секој наш  
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обид. И нем е  

синиот Ѕвезденик, и слеп за темниот  

облак над Кораб. 

 

Се наведнува чрт, мрачило во  

Целината. Тапка прт  

по суштината, во значењето. Ќе урива  

диво. И клето 

 

Големото, ќе сака да го отвори  

Големото. Со шкрт 

засек под појасот. И, санким,  

ќе го замајува светот  

 

Молчиме. Зад молкот бура. Горолом  

Ќе стивне пак  

наежен снегар под смрека, до каменика 

И, глеј, семе  

 

ќе збукнало во штура проѕирка. Стигма.  

Скриен знак  

Устрел - сам во корупка. Серафим  

во сатанско време  

 

Ќе ухне тој во укит. Во сињакот ќе ухне 

И ќе сржи  

на укубет. И длабоко во маглата,  

недвосмислено се ежи  

 

смрзната качунка на чука. На вишна  

рида. А пржи,  

пржи мразот во чекањето. Трпне 

И згуснато снежи  
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на патот до намерата. Оглодан кокал 

во сонот навева 

О каква меќава допрва се подготвува   

Ќе опстоиме  

 

ли на виулица, на горолом што  

и врвот го поткрева  

Синиот Ѕвезденик, оков - леденик 

Дали ќе го освоиме 
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МАКЕДОНСКА ЕЛЕГИЈА  

(На Љубен Ташковски) 

 

Отаде Ѓољот плачат дедовите сермии,  

а не најдовме дурија - стема да откопаме 

Боже, татковите огништа немаат веќе  

скутови за да нè приберат на гумната 

Дома да играат Коледе нашите деца 

Дома да кршиме погачи на Бадник 

Дома да береме зеленики на Ѓурѓовден 

Дома да зазимиме стока на Митровден 

 

Отаде Ѓољот ги гледаме нашите куќи  

без стреи, во кои веќе ни пилци ќе запеат,  

ниту челад ќе врекне. Само утки ќе утаат  

векутума века. И вранови ќе божјачат 

љубов во мракот. И гавраништа ќе гракаат  

таму каде што некогаш жубореле кајнаци 

 

Боже, се суши нашиот последен подник,  

а во душите носиме крвави красти што  

не се превиваат. И немаме иљач, боливач,  

столисник што ќе ја залечи нашата тага 

 

Отаде Ѓољот морето татни како громовник 

Како библиски потоп што ќе го поплави  

светот. А ние стоиме како немушто грмје  

среде пустини, на голи ридишта. Боже,  

до кога ќе самуваме во длабок  молк? Небаре  

молчејќи сè кажуваме. А глуво семе сме  

посеале во укубет. Црно писмо на висока  
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братија. Буники. Сивак во потонски црнила 

 

Отаде Ѓољот само сонот ни остана недосонет 
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ВИНОТО  

(На Васе Митев) 

 

Пријателе, да може виното  

барем скамата да ја измие  

од лицето на вистината 

Та да не жига толку зборот  

што тлее запретан во совеста  

како во тланикот лужина 

 

Да може виното да го пишмани   

кажаното, кога гласот се подига 

над пристојноста 

 

Пријателе, виното да може  

да ја симне скрамата од јазикот 

Да го заузда тој ат пред допирот  

на дрскоста, меѓу дозволеното,  

та да замолчат питачи, цареви,  

горопадни жени, боеми 

 

Да може виното, драг пријателе,  

да ги закрпи спомените со кожи  

од диви поруги, со вардила 

Да го избистри бунарот во окото 

Да ја соблече светлината угул гола 

и атли да засводи под ѕвездите 

 

Виното, да може виното  

да ја скамени сенката на времето,  

та барем одоко да знаеме  



90 

 

колку е бескрајна вселената 

 

Да може сета тага да ја собере  

во врзоп. И душата да ја отскрби, 

да се удави пустата во виното  

 

И да рика, да рика, да се изрика 

Да излезе сè бигорно од неа 

И да исплука сè во виното 

Црното. Белото. Црвеното 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


