Виктор Јакимовски
ОДБРАНИ ПЕСНИ

(не)пишани правила

Сакам да започнам
ново животно писмо.
Деновите да ми бидат
испишана лирика која
би можеле сите да ја разберат.
Утрата да ми започнуваат
со Голема буква,
а кога ќе надојде квечерина
и темнината ќе завладее
со просторот
да ја вклучам ѕидната ламба
и да продолжам да везам
нови љубовни пораки
под мојата среќна ѕвезда.
А ако случајно забележите
некоја печатна грешка
слободно свртете го писмото
од обратната страна.
Таму пишува единствен лектор е животот.

Одговор на посвета стр. 49 (тие што знаат, знаат)

Да имав зборови
можеби
ќе го докажев
недопишаното...
Но сега сум празен
исто како волкот
кој е во потрага
по својот плен
ги барам зборовите
скриени некаде далеку во самотијата.
Во овој миг, се уште не знам каде да ги побарам.
Можеби во некој друг свет
животот би креирал поубава историја?!
Многу прашалници останаа зад нас,
во ова време бледо
ние ја создадовме нашата светлост.
Ах, животе...
Ако не е срамно, да прашам:
Зошто предвреме си ни ги раздвоил патишата
кога судено ни било да сме едно?
Макар и на две половини
разделено...

Експресија

Во мене се слуша
неподнослив крик
на некој
некогашен човек
кој војувал достоинствено
со резервна добрина
во своите очи.
Вечен бунтовник
кон неправдата
парчосан
од канџите на примитивните
се издигнува
покрај планините
кои ги создал сам

Зборови во подвиг

Mи бегаат зборовите
и како жива ми се слизнуваат
низ душата.
Можеби нотите од овој свет
не се компонирани спрема
моето уво,
но што ако и него го променам?
Дали тогаш би можел исто да го слушнам гласот на љубовта
и гласот на песната?
Дали и тогаш би можел да воскреснам во зборот?
Презаситени се овие простории од мене,
а чувствувам
и јас се губам во нивисто како алкохолот
секое наредно утро испарувам,
а вчерашните траги
се само едно бледо сеќавање
дека судбината морам да ја пишувам трезен...
Затоа ќе пробам да ја разголам хартијата
и надвор од овие хоризонти
да создадам една нова вечност.

Тврдина

Премногу сум млад за големи ветувања
кои тебе ти го исполнуваат срцето
и чекаш како верен пес да проговорам.
Не барај од мене да бидам
лажна слика закачена да виси
на ѕидот кој треба да се урне.
Сме имале, ќе имаме, ќе останат
денови
што никогаш нема да ги заборавиме.
Сосема доволно за нас.
Додека оставав на судбината
да ми го испланира животот
се претворив во тврдина
на која понекогаш
и недостасува твоето присуство

Ако некогаш ме прашаш

Ако некогаш ме прашаш:
Дали навистина сум те сакал,
јас ќе стојам замрзнат и само ќе гледам.
Ќе гледам во тебе, а во главата
ќе ми се измешаат разно разни одговори
но јас се уште ќе продолжам
да гледам и да молчам.
Да...
Мојот одговор е вечен молк.

Така се раѓа песната

Влези во комплетна тишина.
Исполни го тоа во мене
кое со денови седело глуво.
Биди доброволец и дари светлина
дари парче жар од твојот пламен
да се осветли темнината
да се растопи ледината.
Навреди ме со твојата
немилосрдна убавина
и посеј го полето
со твоите божји дарови.
Биди ми тајна муза
во ноќните звучни часови.
Едноставно, биди ми причина
и да пеам и да живеам.
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