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КОНЕЧЕН МИГ

1.

– во песните никој не верува –

рече некој 
додека лиеше загаден дожд
и боледуваа зборовите во полутемнината

2.

ќе наидат некои други гласови
да ги нанесат нашите зборови
во вашето грдо јаве

и тоа ќе биде нов почеток
за среќа
ние нема пак сето тоа да го поднесуваме

(1983)
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ар TABULA RASA

имавме мир
мисла за покорност 
драги кои не смеевме да ги љубиме
и намера сето тоа да го поднесуваме

но почнавме да исчезнуваме

првиот го извлековме од брановите
и го носевме вртејќи му го грбот на сонцето
(сенките ни беа исти)

вториот се запали викајќи:

историјата е пепел
а некои беа стручно убиени и погребани
со почести 

(веќе никој не ги чита)

многумина уништија
според некои дамнешни закони
со кинење јазик
нос
со ослепување 

(и сè уште живеат во надеж
дека тоа не е живот)
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најлошо поминавме ние
сами на сцената
во неколку празни чинови
нè придружуваа облаците и ритамот на дождот
се извиваа излижаните тела
и остатоците од свеста

а потоа попаѓаа зборовите
и се чу:

tabula rasa...

а толку друго останува

(1984)
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ар НОЌ ОД ЛАПИДАРИУМОТ

1. 

под кипарисите
остатоци од резбарски нежности
од тврдини и стели надгробни
од кршталници
портали и олтарски украси

камења значајни
големи
но за душата тешки

и го нема ова време
ниту другото
во чии темели гледам

на еден гробен камен
(крај на светот и симбол на бесмисленоста)

име скршено
како погоден гласник
чија порака е нагло прекината
и сликата која ја наѕирам –

линија
и три нееднакви ѕвезди згора
и уништени слова од седум стихови
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само последниот збор го насетувам
– НОЌ
на крајот од седум редови живот

молитва
за ненамерни верници

за поглед и шепот
или молчење

2.

пораки создадени да се истражуваат
со допир врз вдлабнати букви
и засеци горчина

лизгаат прстите
се стопуваат со нежностите скаменети
на оние кои никогаш не стигнале

зарем ова е волјата твоја
мој Боже
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ар што било грешно во тие записи

и визии
над правот
и празнината

и со несфатливо јасна цел

само зборовите ја делат власта со тебе
Господе

но залудно ги барам
и го собирам името
од коските нивни
врз парчиња камени украси
во овој страшен молк
меѓу пеперутките и лаворот 
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3.

исчезнати во светлината
заветни куќи 

и симболи

тишината на вечноста
ја населуваат пеперутки
и светулки

и воздишката на оној
кому не му донесува прочистување
овој страшен божји грев



16

М
ла

де
н 
Ло

мп
ар СТАРИОТ БАР

бедеми 

како покров од скаменето некое страдање
кое го запознав одејќи по улиците пусти
како низ гробишта
дамна напуштени
цркнати

само по некој веќе испран светец или ангел 

од ѕидот на некој пропаднат храм
затреперува за миг
како одраз на нежноста на оние
кои вистински никогаш и не живееја во очите наши

(1968)
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ДУКЉА

мртва си
ни акрепите веќе не ти се котат под искинатите тоги 

цел ден го поминав на твојот гроб
цел ден ни ветрот див не те лизна
ни некој ѕвер да ти дојде
а сè се мравеше и зеленееше наоколу

пустина си
о каде бил поетот кога времето ти ја смалувало гордоста
каде ноќобдеецот
кога друмските разбојници ти ги крадеа скапоценостите

пустина си
и јас со тебе во ова доба
каде царуваат колоси и тагата наша малечка

цел ден престојував во твојата пустина
и ги барав меките прсти на оние
кои толку грозно се смалија во очите наши

и душата нивна ја барав
и љубовта во разорените гради твои

и ми се стори дека дошле каравани
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ар ништо

ни ветер див 

да те помилува
ни месечина
за скапоценостите да ти ги резба
ни сонце
да го обелодени

(1968)
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БЕЛИОТ АНГЕЛ ОД МИЛЕШЕВА

  И ете, стана голем земјотрес, 

  зашто Господов ангел слезе од небото...

     Матеј 28. 2.

што да ти кажам поубаво од тоа дека си ангел
и дека за бог седржител би се прогласил и би се распнал
и би воскреснал и пак долго долго би те гледал   

 на каменот гробен

што да ти кажам поубаво од тоа дека си ангел
дека и понатаму се вознесуваш со своите крилја
под кои скапале вековите и луѓето и самиот бог   

 кој ти го раскова
и да поверувам дека да се воскреснува е лесно   

 кога има бели ангели

што да ти кажам поубаво од тоа дека си ангел
и дека во таинственоста на храмот ја издаваш тајната  

 на убавината
од раката на човекот кој можеби љубел
и подарувајќи ти бели руби ѝ се предал на љубовта   

 која во тебе ја вткал

што да ти кажам поубаво од тоа дека си ангел
и јас безбожникот да му се заблагодарам на бога   

 што умирал и воскреснувал
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мп
ар најсвето да ѝ се поклонам на твојата света тага

гледајќи те долго на каменот гробен

(1969)
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