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ЈАС

Јас сум творецот во сенка  
Јас сум сенката на Творецот 
кој исто така е во сенка...
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СТАПКИ 

Бел лист хартија –   
тоа е мојата иднина

По мене остануваат зборови –   
стапки во белиот снег на листот 
покажувајќи јасно 
каде сум минал
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ПОЕТСКАТА УМЕТНОСТ

Снежнобелото поле на листот
е минирано со строфи
Строфите експлодираат во зборови
Зборовите експлодираат во слогови
Слоговите експлодираат во букви
Буквите - парченца шрапнели -
заглавени во мене                        
ме раскинуваат од болка
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ARS POETICA

Одново и одново да го наоѓаш
патот кон песната
обраснат со зборови
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ЗБОРОВИ 

Колку многу зборови зборови зборови зборови 
зборови зборови зборови зборови зборови 
зборови зборови зборови зборови 
зборови зборови зборови 
зборови зборови  
зборови  

а само еден живот!
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МОИТЕ ЗБОРОВИ

Кажаниот збор – фрлен камен
Моите зборови – камења
во градината на Смртта
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СЕЈАЧ

Сеам имиња 
Ќе жнеам богови
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ПОЕТ

Животот ми виси  
не на конец 
туку на стих
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ПРИСТАН

Во секој вир 
поетот гледа океан 
Срцето му е пристан 
за бротчињата од хартија 
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ФЕНИКС 

Поетот е чудна птица –  
изгорува во огнот на својата љубов 
но воскреснува од пепелта на зборовите 
И се претвора во мит 
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ЕЗЕРО

Во собата ми влезе Ангелот
и подот се претвори во езеро
Душата ми
запловува во свои води   
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ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

Душата ми станува сè посветла 
Мојата плот – нејзината сенка  
постепено се стопува.
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ИКОНА

О љубена – преку ден 
твој ореол е сонцето 
ноќе – полната месечина
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ОГЛАС

Го менувам 
јаболкото на Адам 
за јаболкото на Њутн
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ОГЛАС II

Менувам
темно минато
за светла иднина
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ОГЛАС III

Продавам поволно Прокрустово легло
Механизмот за издолжување и скусување
работи беспрекорно
Гаранција: Еден живот
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ОГЛАС IV

Продавам Дамоклов меч
Неупотребуван: висел
над неколку глави
без да ги исече
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ПРЕОБРАЗБА

Пред мене ползеше инсект 
Си помислив: 
Тоа е Кафка!
 



29

НА УЛИЦАТА

Непознатиот ме упати 
на адресата што ја барав 
и замина 
потчукнувајќи со стапот
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ТАТКОВИОТ СОВЕТ

Сине, 
додека во животот не ја откриеш 
својата Аријадна –   
не влегувај во лавиринт!
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КАИН

И откако ја изми крвта од ножот 
ладнокрвно – со тој нож –  
го пресече лебот



33

ГОЛИЈАТ

Во огледало одразен – 
застанува пред самиот себеси
И посакува за миг да е Давид
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ХЕРАКЛИТ

Хераклит црпи вода од реката
го полни своето корито
а потоа
влегува во неподвижната вода
очекувајќи чудо



35

ЈУДА

Јуда се покајува 
рони солзи 
но и во солзите го гледа 
блесокот 
на сребрениците
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ДО ГОЛИТЕ ЅИДОВИ

До голите ѕидови на храмот          
стојат – застанати како икони – 
новите иконоборци
очекувајќи поклони
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ПРЕД ВРАТАТА НА ХРАМОТ:

стапот на слепецот 
до стапот на светецот
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КОШМАРОТ НА ПОРТИРОТ

Стотици клучеви –  
мали и големи… 
Стотици клучеви 
а ниедна врата
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ЏЕЛАТОТ

Наместо лице
тој има огледало
кое ги одразува лицата
на неговите жртви



41

ТУЃИНЕЦОТ

Секоја ноќ тој легнува 
во различни кревети 
Но сите тие 
се покажуваат – за жал! -  
Прокрустови
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САМОТИЈА

Тој ја погали нежно 
статуата на Венера 
Таа затрепери
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РАЗДЕЛБА

Таа се оддалечуваше
а тој стоеше во место   
Единствено неговата сенка
ја следеше...
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ЛУДИОТ

Тој го води својот демон на јаженце – 
како верно куче
Го храни
со залаците на својот страв
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СЕНКАТА НА ЛУДИОТ

Тревожна и забрзана 
сенката на лудиот 
го пресече пустиот плоштад –   
го бараше својот сопственик
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ДВАЈЦАТА

Едниот претвора сè во пепел
Другиот запретува во пепелта
јајца од феникс
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ПАСТОРАЛА

Неонски изгрев 
Мирисна градина 
од вештачки цвеќиња 
Вљубено се гледаат 
манекени без лица
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ФОТОГРАФИЈА

На позадината на виножитото – 
сивиот живот
во душата
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ЗНАМЕНИJА

Пчелите слетаа врз цветовите 
во хербариумот 
Препарираните птици полетаа 
Старците одново се претворија 
во деца



51

ТРАГИ

Траги врз снегот – до хоризонтот 
Траги од ѕвер и од човек 
Но на хоризонтот глеј: Човекоѕвер



52

ПОЗДРАВ

Одненадеж се појави ветер
кој замавта
со ракавот на едноракиот
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ВЕТЕРОТ ПОУЧУВА

Ветерот ги учи младите фиданки
како да им се поклонуваат
на вековните дрвја
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ТАЈНА

Што згрешила 
ѕвездата што паѓа 
та е прогонета од небото?
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ШТЕДРОСТ

Просјак во есенска вечер 
прима милостина од дрвјата –   
во шапката му паѓаат 
златните листови
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УМЕТНОСТА НА ДРВОДЕЛЕЦОТ

Од родословното дрво
тој направи лулка за синот
Од него го скова својот ковчег
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МЕТАМОРФОЗА

И едно утро тој го виде
својот некролог на ѕид
И разбра
дека е мртов со години
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ПОГОВОРКА

Мртва душа – 
Жив ѓавол

Јалов дух
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ЕПИТАФ НА  
ДЕТЕТО

Излегов од дома 
Влегов во небото  
Небото ми е до колена
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ЕПИТАФ НА  
ИЗГНАНИКОТ

Се вратив 
таму кадешто 
никогаш не сум бил
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СПОМЕН

И денес не можам да ја заборавам 
насмевката на лицето на мртвиот –  
среќна насмевка

Можно е 
ковчегот во кој го погребавме 
да беше Ноевиот



63



64

ПАТНИК 

Мршојадец и ангел  
секогаш ме следат на патот...  
Кога патот ќе заврши 
ќе ме поделат меѓу себе: 
за мршојадецот – телото  
за ангелот – душата
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ЕДЕН ДЕН

на местото на телото 
ќе има само воздух
на местото на зборовите 
ќе има само дух
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