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LELEKOT I PLA^OТ
OVDE
NA OVOJ BALKAN SE SEKOJDNEVIE
KLETVITE SE DOBROUTRO
PREZIROT DOBAR DEN
O^AJOT DOBRA VE^ER
OMRAZATA DOBRA NO}
NE JA VIDOV NIKADE
NASMEVKATA
ONAA ISKRENA
NADE@DA I VERATA
BEA UBAVO NAPI{ANI ZBOROVI
KAJ MALKUMINA
VO VSRCE VSADENI
ETE TAKOV E OVOJ
NA{ BALKAN
OD MNOGUMINA POSAKUVAN
POROBUVAN
KRVARI POSTOJANO
GROBOVI STVARA
NO POVTORNO GORDOST RA|A
I NA MNOGUMINA
KO{MARI STVARA.

ZLO I ZLOBA

U[te kolku li zlo
ostanalo
na ova par^e zemja
u[te kolku li zloba
ostanalo
vo ^ove^koto srce
Gi gledam
kolku se kutri
i mnogu bedni
Pla^at i molat
za par^e leb
baraat nasekade milost
No poglednetegi
srcata nivni
blikaat od zloba

NEVERA

Nevero
pridru@ni^ke na mrakot
ne se dopiraj
do toj biser bo@ji
[to ete
gorska vila go izronala
i na obraz go ^uva
a ti
koja ^edno go ^eka[
vo gnasni race
tvoi da padne
Nevero
pridru@ni^ke na mrakot
ne se dopiraj

SMRTNICI

Koga prometej
toj junak hrabar
bi poglednal
vo ovaa zemja
zevsa ]e go moli
sinxiri da mu skini
i na olimp da go nosi
smrtnici
bo@ja uka zele
i sal
zloba delat iboga hulat
qubov ^ista
na klada stavaat
i strasti niski
sal si sladat.

BALKANSKI KARNEVAL

Bo@e moj
zarem povtorno
nie
ve^nite stradalnici
]e go igrame balkanskiot karneval
nemo
poslu[no
i pokorno ja gledame publikata
koja sednala
na site ^etiri strani
okolu svoite logorski ognovi
zlokobno izvikuvaat
voinstveni krici
podgreani od ognenata voda
koja te^e vo nivnite veni
a nie
kako poslu[ni deca
kon svojata ma]ea evropa
gi stavame maskite
i go zapo^nuvame karnevalot
razgolenite
mladi i ^edni tela
na divite i nepokoreni
balkanski momi
ve]e igraat vo zanesot na muzikata
koja ni ja svirat
a vitkite i mladi mom^iwa
vo koj se u[te vrie vitelot na mladosta
samo go vitkaat grbot
ne gleda]i go krajot
na karnevalskata povorka
koja od mig vo mig
e se predolga i predolga
muzikata kako odminuva
stanuva monotona
i pove]e nalikuva
na u[te edna golgota
otkolku karneval.

MAKEDONSKA ORGIJA
Kle^am ponizno
pred ovoj kralski tron
na koj sedat na[ite spasiteli
kleknat
isto kako pred oltarot na boga
i se molam
na na[ite zemski apostoli
koj go stavija oreolot na mo]ta
koja im ja dadovme nie
da se otreznat od svojot zanes
koj gi opi kako mali deca
i da poglednat okolu sebe
no prvo
neka gi vidat tie
so koj se opkru@eni
neka gi poglednat dobro
licata na evropskite bludni starci
bide]i
se na vrvot od svojata ekstaza
gleda]i ja makedonskata orgija
koja ja zapo^naa tokmu tie
no mnogu poodamna
pred da bidat rodeni
na[ite zemni apostoli.

TAMU NEKADE

Tamu nekade
pod vrvovite na {ara
vo nekoe malo mesto
tamu nekade kaj snegovite ve^ni
tamu
kade [to malo dete pla^e[e nekoga[
za eden mil dopir
tamu
sega nema ni[to.

MORAM

Pri o^I-SLEP
Pri u[i-GLUV
Pri usta-NEM
Pri razum-NERAZUMNE
Gledam
ona [to sakaat da go gledam
Slu[am
ona [to sakaat da go slu[am
Zboruvam
ona [to sakaat da go zboruvam
Mislam
ona [to sakaat da go mislam
@iveam
zatoa [to moram
a ne zatoa [to sakam.

ZNAM

Znam
za edno utro
koga i zdivot go zapiravme
pla[e]i se
da ne go rastreperime
i vozduhot okolu nas
znam
za edno vreme
kosa se pla[evme
i so trperot tivok
da go poka@eme na[eto postoewe
znam
za toa uto
ili bea utra
koga @ivotot go gledavme postra[en
no i mnogu pove]e
toga[ go zasakavme.

GOLGOTA NEZAPI{ANA

Ponesovme
se [to imavme
i zaminavme
vo edno golemo nepoznato
otidovme tamu
kade qu\eto ne gledaa
so so@aluvawe
a srcata nivni
blikaa od bes i omraza
misle]i
deka ]e im go zememe nivnoto
a nie
samo sakavme nazad
bara]i si go svoeto
raska@uva[e
starecot so rastreperen glas.

NEBLAGODARNICI

Gi do^ekavme
kako doma]ini so leb i sol
a tie
ve^nite neblagodarnici
uporno gledaa vo poga^ata
im gi otvorivme pregratkite
a tie ni ^epnaa vo du[ata
im gi ponudivme streite
ni gi posakaa odaite
zarem treba
da im go dademe dedovoto ogni[te
da ni^epkaat vo pepelta
saka]i da ni go pokrijat semeto.

SON^EVA MILOST

Spokojni go razvlekuvam
vremeto vo ti[inata
i poleka se nurnuvam
vo moreto od misli
baraj]i ja najsmelata
koja ]e me odvede
vo nekoj pust kraj
kade veterot ne duva
tuku
ta@no gi raska@uva
prikaznite od carstvoto zemno
kade sonceto gree milno
gree]i
gi site koi do[le
da go pobaraat svojot mir

SITNI DU{I

Okura@eni od bednite darovi
koi gi dobivaat od svoite gospodari
sekojdnevno
pravat pazar so ^ovekovi sudbini
a koga ]e gi poglednete vo nivnite o^i
]e ja zdogledate
seta nivna bedotija i praznotija
koja gi ispolnuva nivnite sitni du[i
no tie dragi moi nemo@at da go razberat
nemo@at da go zabele@at
vremeeto za niv e zastanato
i lutaat vo prostorot
i se premnogu maali
za @ivotot da gi pronajde
i im go poka@e praviot pat.

ZMIJA LUTICA

Reki
od du[i nemirosani
i od boga neblagosloveni
te^at
kon ova par^e zemja
[to so solzi e mieno
i krv natopeno
te^at
@itnica plodna i blagorodna
da poplavat i pogazat
i ustu gladni ignasni da napolnat
rod hristov
za svoja sudba strepi
i ^edo svoe rodno
so kletvi te[ki kolni
[to od strea svoja
pilci milni zlatousni istera
i vo gnezdo
pu[ti zmija lutica
koja kataden otrov stra[en pluka.

MILOST

Kako muvi bez glava
od izgrejsonce do zajdisonce
vo zdanie belo
od mramor laden stvoreno
se vrtat i tivko kako za sebe mrmorat
kako samoilovi vojnici
lutaat vo sopstveniot mrak
a gavazi strojni
so kopja luti gi vodat
od mesto do mesto
lelek na ma^enici do niv ne stiga
koga leb za usti gladni svoi baraat.

TRAGA^

Zastani
i skrotija tvojata nemirna du[a
ti
neumoren traga^u po vistinata
zastani
na ova mesto
popusto kopa[
vo utrobata na minatoto i idninata
znaj
vistinata ja sokrile
ete tamu nekade
vo nekoe temno mesto
i qubomorno ja ^uvaat
ordi od lagi i iluzii.

BALKANSKI PEKOL

Zemjata se tresi i tatni
neboto krvari vo no]ite crni
od @elbite i apetitite
na naludni^aviot imperator
od golemiot bel dom
oblo@en so bel mramor
i zadoen so penliv [ampaw
koj za da si gi zadovoli sadisti^kite strasti
gi ispra]a vozdu[nite gladijatori
od svoite ^eli^ni ptici
da go poseat balkanskiot pekol
i kako neron da mu e predok
u@iva vo gledkata
od svojata cvetna gradina
gleda]i go balkanskiot po@ar
i pale]i go so negovite mra^ni
i seni[ni tonovi
za edno podobto balkansko utre.

I BI

I bi
toa [to ne bilo
a nebilo
toa [to ne go sakavme
ne go sakavme
zatoa [to ne go gledavme
a toa be[e postojano okolu nas
@ivee[e so nas
raste[e vo nas
i sega koga bi
toa e tuka
go gledame so u@as vo o^ite
i posakuvame nikoga[ pove]e
da ne bi bilo.

PRIKAZNI ILI STVARNOST
Prikaznite
koi izleguvaat od usnite
na belokosiov strarec
so po@olteni musta]i od luleto
koe postojano mu ^adi
kako da nemaat kraj
sednati okolu oginot
i gleda]i vo iskrite koi letaaat nasekade
gi vpivame zborovite iska@ani
za lamjite princezite
i trgovcite so du[i
stavajki gi prikaznite vo memorijata
za i nie
koga na[ite kosi ]e obelat
gi raska@eme
no godinite pominaa
prikaznite stanaa stvarnost
sega @ivotot surovo ni raska@uva
deka trgovcite so du[i se mnogubrojni
nemilosrdni koga se pazarat za cena
princezite i den denes spijat na meki posteli
ispolneti so debeli smetki
nesakaat da poglednat podolu od sebe
a lamjite samo ja razjaduvaat du[ata
na onie zanesenici
koi seu[te veruvaat vo prikazni.

ME^KINA DUPKA

Iljadnici zmii otrovnici
mi ti se nakotile prijatele
eve vo spilive strmni
ta neznae[
koja od koja strana ]e te kasne
^inam
i gospod bog gi obdaril
ete da se mno@at i kotat
a du[manot nivni
koja do v^era
im vteruva[e strav i vo sni[tata
gledam sega so nim sojuzni[tvo pravi
i trpeza ni krvava sprema
blujat i plukaat
mnogu postra[en i posmrtonosen otrov
postra[en i od otrovot
na nivnite dedovci i pradedovci
stado kutro belo i krotko
vo strav svoj
[to vo gen svoj nosat
krug ^uden pravi
da ro@ba mlada ^uva
pogledaj pogledaj prijatele
od strana druga
na rid visok so poqani poslan
glutnica gladna vol^ja
[to ligi po zemja im te^at
za strvost nivna nezasitna
po mlado i krevko meso
vo pole ramno i [irno
kade lebonosni klasje niknale
[akali se zbrale
za mr[i polni so zmiski otrov
da glodat i trgat
Ov^ar mlad i edar
so krkluk vraka stado tera
etego vo me^kina dupka
kade so svetol pe^at
sudba nivna da zatvori.

APOSTOLOVA POGIBIJA

U[te nekolku migovi
samo u[te tolku
junaci moi
e potrebni i na[iot spas
koj etego ne^ujno se spu[ta
po prekrasnava planina
da pristigne sekoj nareden mig
i pod negova zakrila
povtorno ]e gospodarime so gorite
povtorno ]e gi mirisame cvetovite
povtorno ]e ja pieme ladnata voda
od pradedovata bela^e[ma
[tedetegi kur[umite
premnogu se skapoceni
da ne gi tro[ime zaludno
eden kur[um
edna peda slobodna zemja
eden kur[um
eden jarem pomalku
bidete precizni
izo[tretego vidot
isto kako [to go o[tri sokolot
koga odi vo lov
i ne se pla[ete za na[ite @ivoti
se zakolnavme na ovaa grutka zemja
bakneteja
i zemejeteja seta nejzina sila
no ako ve povle^e kon sebe
ne se protivete
bidete gordi
se u[te ]e ima koj da ja gazi
i koj na praznite hartija listovi
epopeja za vas ]e opee
]e ve zapi[e na belata hartija
kako junaci koi ja sakaa zemjata
%%
No denot ne misle[e kako no]ta
denot zlokoben
denot smrtonosen
ne saka[e na no]tazakrilnikot na junacite
da i go predade apostolot
u^itelot
svetiot strateg
genijalen um
um koj premnogi gi saka[e
bra]ata i sestrite
um koj premnogu gi po^ituva[e
majkite juna^ki
um koj im se voshituva[e

na babite i dedovcite
crpejki ja seta nivna mudrost
um koj gi predvode[e
tatkovcite vo svetata vojna
vojna za edno podobro
posre]no i pobogato utre
koga ni eden ^ovek
nema da bide poni@en
nema da bide navreden
nema da bide zgazen
%%
Denot proleten
koga trgovcite so du[i
kletnici i od majka prokolnati
go prodadoa
go prodadoa za grst zemni zadovolstva
tie
slugite na zloto
koi i svojata du[a prokolnata
vo den klet si ja prodadoa
nim
ni[to ne im e sveto
tie
koi se raduvaat
na yveykaweto na @oltiot metal
voop[to ne razmislija za bolkata
koja ]e i ja nanesat na rodilkata
a taa ve^na i mudra
nema da gi primi vo svoite pregratki
tuku nivnite mr[i
]e gi ostavi na gorskite yverovi
da gi jadat i rastrgnat
du[ite nivni
]e [etaat prokolnati vo beskone^nosta
%%
I koga kur[um
od pu[ka du[manska ispukan
gi para[e gradite na apostolot
nekade na drugiot kraj od seloto
nevin detski pla^izlezen od majkina utroba
ja razbi ti[inata migovna
pla^ot saka[e da i ka@3 na kletnicite
deka se rodi povtorno apostolot
solzi radosnici i pesna prvorodena
se me[aa so pla^ i lelek vo mrakot
%%
Armada iljadna
pu[ki svoi na zemja stavi
i pogled kon nebo upati
-Alah na[ pravoveren
ima li kraj na ovoj u@as
vo koj ne vturna
nie eden vo nebo pra]ame

dvajca od nebo doa\aat
stanete stanete sinovi pravoverni
ne prezir
tuku alal na junak da re^eme
i mleko maj^ino [to cical blagoslovime
stanete
i ne se stramete
[to neprijatel na[ so voshit daruvame
zemete pu[ki vo raka
ne novi du[i da zememe
tuku po^it da dademe
i na[i idni sobrorci prika@uvame
kako junak pa\a.
%%
Apostol mlad
so lice i snaga krasna
[to sega na zemja le@i
samo oko sino
[irum otvoreno vo nebo vperil
i molitva tivka ka@a
da mu angel rajski dveri otvori
majki kutri sega
sade prsti tenki kr[at
i sudba kleta kolnat
da ro@ba du[manska se sotri
[to od nivni race istrgna
apostol mlad
ta sega zemja crna ]e go prekrie
a vest kobna i ma^na
vetre proletno
na krilja svoi stavi
da vo zemja seta raznese
za pogibija apostolova.

PROSTINI VOJVODO

Prostimi vojvodo
zo[to bescelno sedam
na ovaa klupa
i samo nemo go gledam tvojot lik
a mislite
me vra]aat vo onaaa kobna no]
4 maj Banica
se u[te odeknuvaat
bolnite leleci na ranetite junaci
i se u[te odeknuva tvojot ^eli^en glas
kako gi bodri[ tvoite junaci
da izdr@at u[te mig
a nam
na tvoite pokolenija
ni dava[ svet zavet
da nikoga[ pove]e
ama nikoga[ pove]e
ne i veruvame na Evropa
na taa stara Vavilonska bludnica
prostini vojvodo
no nie tvoite pokolenija
go pogazivme tvojot svetol zavet
prostini vojvodo
no nie tvoite pokolenija
gi pogazivme va[ite sveti ideali
za koj vie
juna^ki se borevte
juna^ki i zaginavte
nie
tvoite pokolenija
povtorni i poveruvame
misle]i deka ja osvestile
rekite makedonska krv
ja osvestile i i ka@ale
deka ovde na ovoj balkan
postoi Makedonec
prostini vojvodo
no povtorno se izla@avme
taa stara bludnica e gluva i ne^ustvitelna
za ovoj balkan

prostini vojvodo
[to nie docna ]e svatime
deka ^ustvata
na tie ete golemi evropjani
im otapele vo nivnite rasko[ni palati
kade se opkru@eni so bleskav glamur
ta zatoa do nivnite u[i ne dopira
bolniot lelek na Makedonecot
dodeka go gledam tvojot lik vojvodo
na misla mi dojde Homerovata izreka
<ne im veruvaj na danajcite i koga ti nosat podaroci>
prostini vojvodo
no nie i poveruvavme
ete omaeni od bleskavite darovi
kako mali deca se raduvame i rakopleskame
a se u[te ne znaeme koja e cenata
[to ]e ja platime
prostini vojvodo
[to sme stanale gluvi
i ne go slu[ame bolniot krik
na majka Makedonija
koja bolno i straotno kriknuva
zo[to povtorno na sebe gi ose]a
onie gnasni race
koi povtorno sakaat da i go raspar^at
i ova par^e [to ostana od nea
prostini [to sme zamaeni
od ubavite i slavopojni zborovi
na taa stara vavilonska bludnica
prostini vojvodo za seto ova
no i te molam
vikni so tvojot grlat glas i razbudine
razbudine od ovoj son
koj pove]e e ko[mar
prostimi vojvodo [to ova go mislam
dodeka vo ovoj mig go gledam tvojot lik
no mojata sovest
mojata du[a
i moeto srce
toa go baraat.

BALKANSKA LICITACIJA

Navali narode
balkanska zemja na rasproda@ba
@elbite se va[i
rabotata e na[a
sakate,spre@ena,izgorena
izorana plitko ili dlaboko
toa zavisi od vas
cenata ne e bitna
no pokasno ]e se dogovorime
va[e e da ka@ete
kolku sakate i do kade sakate
a granicata na va[ata zemja
nie ]e ja odredime
sakate naselena ili raselena
vremeto za licitacija e ograni^eno
ka@etegi va[ite @elbi
da gi ispolnime bezuslovno.

ISKU{ENIJA NA UMOT

Poneseni od privid na uspeh
misle]i deka se nadminaa sebesi
i svojata ludost ja narekoe genijalnost
objektivno posilnite od nas
prave]i ras^ekor so vremeto
koe neminovno te^e so nezapirliv tek
saka]i da go zaprat i nateraat
da izbri[e sekakva traga na postoewe
na bitie
zadava]i dobro dozirana bolka
mudro smislena da sozdade dlaboka rana
vo samata sr[ na bitievata du[a
lekot na ranata e tuka
na dostig od rakata
do samite nas
no trnovite e patot do nego
so neis^ekuvani i neprijatni iznenaduvawa
zdodevnata i iscrpuva^ka rana
od den vo den po^nuva
se pove]e i pove]e
da zjae vo du[ata
prave]i dupka vidliva i za oko ^ove^ko
pregolemo e isku[enieto na umot
vo mo@nosta povtorno da se zgre[i
pa zatoa pretpazliv e pristapot kon ranata
i ne mo@i da trpi inprovizacii

Адски вејки

Ветриштата кој дуваа
Мислам од север беа
Ги донесоа на ова тло Македонско
Вејките суви
Кои корен немаат тие никаков
Род немаат никаков
Породот нивни беше се исушил одамна
Земјава црна напатена
Од крвта илјадна која се впила
Ете се сожали
Им капна по некоја капка
Живи ги стори
Та живнаа и позеленеа
Растеа и бујни станаа
Личота за око беа
Сега во ова лето господово
2009 е нели
Ветриштата од север
Вејките ги потсети кои се
Та евеги здивеле и саде отров блујат
Гнасотилаци кажуваат
Капките крв
Што земјата Македонска им ги даде
Луто ги порекнуваат
Плукаат и негираат
Велат
Ние сме вејки ничии
И нам ветерот не носи каде треба
Ова тло не е Македонско
Ова име Македонско не е наше
Ќе правиме што сакаме
Ќе тргуваме со кого сакаме.

KRAJ PRAVTA I PEPELTA NA PELA
Vistinata
stara
kolku i prapo^etokot
le@e[e
lebde[e
se krie[e nasekade
vo o^ite iljadni
koi gi ima[e okolu
sega znam
zamateni se samo
be[e vo pogledot
kako iskra
skriena
nekade dlaboko
vo daamar eden
koj sega samo @elba e
ili mo@ebi iluzija e
i od gen vo gen
se nosi
se ^uva
vistinata
sega vo tie o^i
stravot ja ^uva
da tlee
mo]en e toj
mo]en kolku site buri slu^eni
kolku site vetri[ta izduvani
kolku site tatne@i pominati
i mo]en e
i iskra so privid ja gasi
i @elba so privid ja gasi
i so privid denono]i minat
i so privid privid stvara
Vistinata
na pergament zapi[ana
na mramor klesana
vo kipovi veli^enstveni
veli^ana
vo mitovi sega e
mra^ni
nejasni za mnogumina
Korenot iskonski
sega pirej go prekriva
pirej

[to katadnevno se zaliva
[to katadnevno se hrani
so lagi
koi nekoi
vistini gi narekuvaat
katadnevno
so blesok la@en obleani
so zborovi samofalni ka@ani
prika@ani
nedoka@ani
sokrieni
i premol^eni
korenot
ete tamu go vidov
treperot negov go po^ustvuvav
vo crninata na zemjata be[e
so mnoguplastovi pokrien
uma be[e toa
crvenica na mesta
crna ovde onde
plodna
[iroka i nepregledna
mnogupati
taa kutrata
go ra\a[e korenot
gri@livo go rte[e
so qubov maj^ina go hrane[e
no pusto prokletstvo
ne dava[e
nasekade gi ima[e
ta ]e go sose^at
ne sosema
no dovolno da ne porasni
sakaa da go istrebat
nemo@at
znaat i tie
ta mo@ebi zatoa
sega sekade pirej posadile
pirej raznovrsen
a i kakuq ima
no mudra e hranilkata
go ^uva vo pazuvi
slojot prv @rtva e
go ^uva
dlaboko dlaboko
vo utrobata svoja
so vreloto go topli
i @ivot mu dava

Za mig se navednav
be[e navistina kratog mig
no toga[ posakav ve^nost da e
mirisot na pravta da go po^ustvuvam
bojata na pepelta da ja vidam
i ne@no
nebare kr[liva be[e
samo so vrvot od prstite dopirav
pravlivost da po^ustvuvam
prav
[to nekoga[
tuka
okolu sekade
nozdri zatiwal
no i sila daval
na voini goropadni
prav [to nekoga[
so burite se borel
vo oblaci odel
na sonceto dru[ka mu bil
prav [to nekoga[
pome[an so morskata vlaga
kal stanuval
na noze se lepel
prav [to nekoga[
a i sega
ja ima istata sila
vo sebe ja nosi
seta svoja ma\ija
prav [to nekoga[
bila mo]
prav [to nekoga[
]e bide mo].
No]
molk i ti[ina
samo trperot zvezden
ovde onde ]e ja naru[i samotijata
eveja luwata
odi po patekata poznata
svodot e[irok
beskraen
no ima svoja pateka
vo ti[inata
so svetlosta povtorno senki stvori
i gradot veli^estven go stori
mo@ebi nekoj mislel
aveti deka se toa
i tie vo ponorot sakaa da gi frlat
zaborav da go storat

nemo@at
nasekade se tie
isklesan vo sekoj kamen razgraban
odnesen kojznae kade
somelen kojznae koga
zayidan kojznae kade
sakaat
no ne mo@at
gi ima mnogu kamewa
[to hranilkata gi pokrila
gi ^uva taa
gri@livo kako majka dete
koga ]e dojde denot
so svetlinata ]e blesnat
^ekorite
spori i mudri
odeknuvaat kako eho
vo du[ata na kletnicite
nemir katadneven pravat
no odat
po patekite zatrupani
rastureni
razurnati.

Изроди

Какво ли млеко беше тоа
Што ете го цицале овие изроди македонски
Колку ли црно било тоа
Што така црнила истураат врз имево Македонско
Дали мајка нивна кучка била
Дали во мајка нивна демони адски се криле
Како ли татко бил тој
Што ги створил овие изроди Македонски
Колку ли злоба носел во семе свое
Кога во часот ги создал
Што така пизма имаат кон името Македонско
Што така од Името се страмат
Која ли земја ќе биде
Сега јас се прашувам
Што ќе ги прими во себе
Гледам
Од пизмата своја што ја истураат
Се стврдана кутрата
Камењар се сторила и никаде дупка не отвара
Ете толку и нејзе и се одмилиле овие изроди
Та кога часот ќе дојде
Мрши да бидат телата нивни
Орлите на илјада парчиња да ги раскинат
Ѕверовите горски со ним да се сладат
Змиите очи да им пијат
Трага да од ним да не остане.

KOPNE@

Vremeto odminuva katadnevno
kopne@ot evego tatni
vo iljadnicite du[i
koi sega samo nemo stojat
kopne@ot [to vo gen im e
znaat deka mo@ebi denes ne
utre ne
no zadutre bura ]e bidi
evego kopne@ot sega
tuka vo ovaa pustelija
kade samo du[i nemirni
[etaat ili lutaat
na ova mesto
[to mnogumina go prika@uvaat
deka ete bilo prokolnato
no kopne@ot e pojak
od prokletstvoto
i na ovie du[i zamajani
povtorno tatne[ ]e im stori

Проклетија

Солзите скриени од изгонот
сеуште капат во егејот
бранови прават бесчујни
лелеци пискоти
утробата на пирина ја параат
а тој кутриот
врие ли врие
но нејсе
само вардаров
немо течи
и вардарецот да дува
не го сака веќе
клокотот од врелото свое
го изгуби
снеговите на шара
ги отопи
опусти
само хранилката пелагонија
ах пуста ти била
не било дадено од бога
олкава проклетија
безбели
од луѓе ќе ти било ова
зер мајко македонијо
толку ти се одмилило
синови чесни да раѓаш
зер несакаш веќе
сонцето д те грее
та толку
мраког го гушкаш.

Спомен Драг
Како спомен мој драг
сеуште го носам денес
денот кога гордо стоев на карпите
на халкидики
во тишината наоколу
ги слушав стапките
на моите предци
кои заедно со својот водач и воин
Александар Македонски
гордо газеле и граделе империја
одекнуваат и чукаат сега
еве ги слушам сега како ритамот на срцето
брановите во подножјето
митовите со капките свои
на брегот стрпливо ги пишува
за клеопатра ќерката македонска
убавината нејзина бури ја чуваат
љубоморно
само на длабочините ја покажуваат
знам и посејдон е некогаш лут на тоа
та може*и затоа бродови потопува
и со нимфите се теши
на дохват од раката
како на дланкава моја да спие
солун
душата македонска
го гледам во таа душа
како бесот врие
гнев илјаден е тоа
андарти што го поганат
андарти што го газат
отспротива
етего срцето Македонски
македонка лулка нишала
и син растела
син великан
Филип како неимар Пела градел
и сина на походи спремал
армада илјадна собрал
и завет оставил
Име Македонско
со крв е пишувано
да ни време не го брише
Име Македонско
светост е тоа
и проклетство страшно носи
кој со него тргува.

BIDI GORD MAKEDONEC
Koga o^ajot ]e te obzeme
Koga mrakot kukavi^ki ]e te pregrni
Ne bidi malodu[en
Ti samo zemigo
Me^ot aleksandrov
I mrakot rasparajgo
Neka okoto na stotnikot samoilov
Te vodi gordo
Vo sekoja tvoja idna pateka
Ako nekoj povtorno
Re^e deka ova par^e zemja
E ni^ije i se^ije
Ti samo slu[nigo
Ehot ilindenski i od grlo pu[tigo
Koj ]e vikne gromoglasno
Ova e makedonija
Jas sum Мakedonec

DOBRO UTRO MAKEDONIO

Vo egejot sonceto se udavi
na [ara snegovi vo brzaci itaat
radika boja smenila
rumena stanala
po pelagonija sal treskot rasti
na Belasija sal glogot se beri
od Pirina glas nema
vo neboto sinilo is^ezna
sivilo donese
toa be[e son
toa be[e samo ko[mar
izvika ^ovekot vo utinata
Dobro уtro Makedonio
ka@a glasot na radio
denes e 115 den
od dveiljadi i letoto gospodovo.

KOROV I TRESKOT

KOROV I TRESKOT
BE[E JA OBVILE POVTORNO
CRNAVA ZEMJA
GO NEMA VE]E ORA^OT
PLUGOT DA GO PU[TI
BRAZDA DLABOKA DA STORI
GO NEMA VE]E SEA^OT
SEME DA FRLI
SEME IZRTENO
TA PLOD RODEN DA SE STORI
GO NEMA VE]E @ETVAROT
SRPOT DA GO ZEME
SNOP DA STORI
I ROD DA ZBERI
AMBARI PRAZNI
KAKO ALI ZJAPAAT
NEMA VE]E
SAMO KOROV I TRESKOT.

Лудиот Балкан
ова е песна
една од многуте слични што се напишани
за лудиот балкан
и уште полудите балканци
вековите што минале
со гробови насекаде го послале
реките со крв ги обоиле
овде
лудите балканци
прво кавга безначајна започнуваат
која со војна крвава ја расчистуваат
потоа на маса седнуваат
договор за прекин на војната потпишуваат
кој потоа привидно го почитуваат
омразата постојано во вените им течи
и така старите рани ги лечи
кога ќе дојдин гостин од страна
тогаш ни еден балканец нема мана
радоста и песната на сите страни се лее
па така странецот мисли дека мудроста негова зрее
идила прекрасна е тоа што само во бајките се чита
веста за соживотот низ целиот свет ита
но тоа е простете привид еден
зошто завршил на странците месецот меден
не поминала ни деценија цела
и повторно на лудиот балкан има кавга врела
но тоа е лудиот балкан
но тоа се лудите балканци
што да се прави
сепак некако мора да се живее.

MOLBA

Svilen konec ti ostavam
majko stara na musandra
do utina rana
koga sonceto ]e ne gali
tanteli da spletis
ne@ni kako vetrevo ve^erno
dru@ina me ^eka
na bajrak da gi stavam
na rabovi da gi op[iam
rodilkata stara
[to ni vekovi ne i se brojat ve]e
mnogu se
krikovi pu[ta
straotni kako ko[mari
silni kako branovi
kamata stara
zar\ana vo plevna ]e ja najdam
iskalija tatko
na nakovalnata [to prav ja prekrilo
izrodi se nakotile
strvnici se napizmile
na rodov na[
guwata dedina dajtemija
burava silna ]e bide
oblacive gledam na zapad crni se
od istok gradobitni se
od sever studenila nosat
od jugot sal pekolni se
zbegot vo mesto ]e bide
makadamive tesni se.

PAMETNIK

Go pu[ti [ara
kavalot lelek da pravi
za pesni nema vej]e vreme
zurlite sega bolka kornat
i za ^emeri zboruvaat
tapanot ehot ja^i
jadovi vo piskot
i sal kletvi ispra]a
Nepokorot
od son povtorno go budi
na ^eda dari
vo veni da te^e
Znae i pamti
pametnik star e
[ara
ala
vo pe[teri ladni
za vek vekovi ]e smesti.

ZEMJA BLAGOSLOVENA

Zemjo Makedoniji od Бoga blagoslovena
Zemjo Makedonijo od luѓe prokolnata
Zemjo Makedonijo od duшmani rasparчena
zemjo moja
znam deka и vo biblijata postioiш
znam deka sveta noga niz tebe odela
svetost nosela
vo srca na deca tvoi vsaduvala
Vekovi teшki minale
vekovi teшki kako kamenot tvoj
denovi crni zaminale
denovi kako nokta najcrna
znam deka svodot e veчen
svetlost ti ne si simna
svetlost ti ne potemne
uшte imeto sveto ni ostana
uшte parce edno zaчuvavme
uшte oblak crn gledame
za bura se spremame
bura na svetlosta
bura za svetlosta
uшte samo toa ni ostana
podajnija povtorno tvojata bibliska hrabrost
bibliska mudrost
podajnija da и ovaa bura ja prebrodime
svetlosta na svodot povtorno ke ja stavime.
blagoslov ke zememe
blagoslov od zemja bibliska.

Светост
еј вие изроди
еј вие ѕверови
што само лика човечка носите
и по грешка
во родот македонски сте дошле
оставетене
барем ние
кои знаеме кои сме и што сме
да бидеме и понатаму
тоа што сме
Македонци
знаеме
и нашите татковци биле Македонци
знаеме
и нашите дедовци биле Македонци
знаеме и пазар не правиме
ако за вас името е роба за продавање
ние немаме што да продаваме
ако за вас историјата е пазар
за нас тоа е светост
еј вие изроди
од родот македонски
вие што душата си ја продавате
одете
кај вашиот господар
адот подезем нека ви го подари
и таму царство свое изградете.

Скитници вечни

Ме изеде јадов ме запусти
Ме запусти бре исто
Исто како што душманиве македонски
Ја изедоа ја соголија до коска Македонија
Ме распарчи ме растргна
Парче цело од скрбов неможам да видам
Ете исто како мајка македонија
Душманите што ја распарчија
Гревот нека ни го носат
Јадот во души нека им се сви
Да видат да сетат да знаат
Љубов од срца ни откорнаа
На галениче свое му дадоа
Некаим некаим
Вели еден глас од небеса
Ден иде
Ден за правда за долгови враќање
Празни се тоа зборови
Велат сега скитници по светот
Безимени и без корен
Празни се тие небесни зборови
Сал празнотија сега и тие носат
И надеж лажна
О чедо наше
Зер млеко македонско не ти беше слатко
Зер земја македонска не ти беше света
Зер за гроба од дедо твој не ти беше жал
Што изим даде
Што каил се стори
Еве гледај
Шара пуста се стори
Свена кутрата
Снегој стогодишни од мака и таа стопи
Потоци брзи ги направи
Солзи да зберат
Солзи што тажалки ги редат
Солзи жаловни

И вардар сал бес има
Вода нема
Сал некој матнини сега носи
Кроце кроце
Кај андарти не му се ојт
Беласица грмнала
Сила во неа има уште
Војска илјадна ли сега да буди
Ако се слепи
Сила и љубов имаат
Ако сте со очи
Како слепци ве водат
О јадови
О чемери црни
Црнила што сал постилате
Зер ден веќе нема да гледаме
Зер утро нема да чекаме
Зер само скитеш вечен ни остана

Проклетсво од Искона
Немојте
немојте браќа христијани
да го колнете часот
но и проколнувате денот
кога тргнавме
и кога
го напуштавме топлите домови
оставаќи ги најмилите
да стрепат постојано
а ние да одиме
и лутаме
по овие беспаќа
подобро е
да го колнеме
часот кога се родивме
на ова парче земја
да да
часот на нашето раѓање
зошто тогаш го продолживме
вековното македонско проклетство
кои ни го дадоа
нашите татковци
а ним
нашите дедовци
а ним
нашите прадедовци
и се така до искона
и од искон до денес
вековното македонско проклетство
што во ген го носи секој
кој го носи името
Македонец
зарем ве молам
сте виделе
или може*и сте чуле
врана на врана
очи да колва
не не и не
и нема да видете
но ќе видете
и чуете
но сум видел
и сум чул
како
македонец на македонец
очи си вади
македонец на македонец
душа си труја
македонец на македонец
нож во грб зарива
но тоа е нашето проклетство

да се родиме и растиме
на ова парче земја
да ја сакаме
да ја пееме
да ја опејуваме и воспеваме
за неа крв да лееме
за неа да умираме
но
и да и бидеме душмани
попусто и залудно
ги бараме насекаде
душманите македонски
тие се тука
со нас
но и во нас
зарем мислите залудно е кажано
или навистина имале право
тие кои рекле
но и некаде запишале
на Македонија
најголем душман
ие
Македонецот.
една мала порака од авторот до сите кој ќе ја прочитаат,прочитајтеја добро еднаш,двапати трипати
или стопати и ако навистина се најдете во песната тогаш навистина вие имате многу македонско во
вас,но воедно со самото имање вие го носите проклетството,да ја сакате но и да ја мразите
македонија.

Ужас невиден

О ужас ужас невиден
Очиве уморни се веќе да гледаат
Од ужасиве облаците претешки станаа
Бура ли ќе биде
Знам се спрема долго долго
Или само незавршена работаа е
Што ете само се притаила
О ужас ужас невиден
Земјава црна клокоти врие
Бара локви крв да ја натопат
А таму
Ете таму блиску до облаците
Андарти стари внуци збрале
здружна дружина се
и сабји со маст им мачкаат
и заби им оштрат
крв со приказни им зовриваат
и песни весели им пеат
утробите извадетеим ги
очите ископајтеим ги
обечестетеги
о вие синови андартски
овде
о ужас невиден
од кутри луѓе
кои евеги клекнале на колена
и бога со врисок го молат
ги заборавил знам
не сега
одамна одамна
и ним и парчево земја
молат кутрите деноноќно
молат и кај блудницата вавилонска
молат кутрите тие деноноќно
молат постојано
о ужас невиден
о ужас невиден гледам
знам дека носта облациве
евеги со прашина се исполнети
о ужас невиден деноноќен.

Кратка Биографија

Никодин Чернодримски роден во самиот залез на шеесетите години на Дваесетиот век во
прегратките на Марковите Кули,уште како мал кога го осознава вистинското постоење на животот
започнува да ја искажува својата восхит према градот кој му вдахнал живот,неуморно и деноноќно
ги истражува сите Прилепски скриени и јавни катчиња на секојдневното живеење,но тоа
истражување никогаш не го нарекол безделничење,зошто и не безделничел,напротив секој миг бил
претходно испланиран,не ги броел деновите,но трпеливо и педантно ја нижел низата на животот во
непрегледното Прилепско поле,горчините кои злато вределе вредно ги собирал и со ширум
отворени очи сонувал за животот.И од најкривата прачка Никодин со својата палава дружина на
другари умееле да направат највоинствени мечеви со кој ги оживувале Марковите Битки,палаво во
свој стил тоа било дружина која оставила печат во постоењето на градот.Љубовта према пишаниот
збор ја добива на велинченствената сцена на Народниот Театар-Војдан Чернодрински-каде десетина
години учествува во бројни аматерски и професионални претстави,толкуваќи најразлични
ликови,кои и ден денес кога осаменоста ќе му се доближи,тој ги вади од своите спомени ги оживува
тие ликови,така правејќија осаменоста полна а не празна и убиствена.Растеќи покрај великаните во
Прилепскиот Театар Трајче Иваноски,Најдо Тодески,Димитар Вандески,Кирил Жежоски,Евица
Глиѓиќ,Благоја Спиркоски-Џумерко,и сите други и работеќи под режисерските палки на Илија
МИлчин,Коле Ангелоски,Аце Јованоски,Блаже Рстески и други,гради ликови кој длабоко во него ќе
му ја вградат желбата да и Никодин еден ден створи свои дела од кој ќе се гордеат сите,но и да
створи дела кој ќе се играаат на сцената на Прилепскиот Театар. Паралелно со Театарот ги
запознава сите планински убавини не само на Македонија,туку и во целукупниот простор на
Југославија,како и на Балканските Држави,членуваќи во Планинарското Друштво-Златоврв-од
Прилеп ,Никодин ја запознава убавината,силата,но и моќта на природата,што подоцна токму таа
моќ кој ќе ја позајми од природата ќе му биде инспирација да ја опее во многу песни.
Соновите и Стварноста се два контрадикторни светови,кои многупати не одат паралелно,така и
Никодин соочуваќи се со безработицата која во тоа време веќе срамежливо започнува да тропа на

вратите,го остава градот на својата Младост Прилеп и заминува за Скопје.Доаѓа во Скопје каде и се
вработува,но вработувањето не значи дека засекогаш ја пресекол врската со Градот,напротив
можеби физички не е веќе во градот но честопати со своите мисли го надлетува градот и го милува
црпеќија сила од Маркови Карпи.Работеќи започнува да се адаптира на новата средина,отворен
искрен и комуникативен веќе за кратко време стекнува нови пријатели со кој и ден денес
контактира.Со доаѓањето во Скопје ја запознава својата Муза која му ја дава најголемата
инспирација за секоја поетска и прозна творба,ја запознава својата сопруга Јана,која и ден денес му
е инспирација.Како плод на таа љубов се родија две прекрасни деца Кристијан и Викторија кој му
вдахнуваат секојдневни надежи дека утрешниот ден нема да биде ден кој ќе биде исполнет со болка
туку ден кој ќе биде исполнет со смеа и во кој ќе тече и денешната радост.
Кратко за самата стихозбирка
Стихозбирката е дело кое е создавано една цела деценија,деценија која на некој начин,човек и
колку да сака да премолчи едноставно не може,туку скоро сите турболентни настани кој се случија
во изминатава деценија па и малку порани се преточени токму во овие песни.

Во текот на својот живот Чернодримски творел,твори и ќе твори се додека во него има и
најмала сила ,и како резултат од тоа творештво се создале следниве дела.
СТИХОЗБИРКИ
1.Арнаутска Жетва-стихозбирка посветена на паднатите Полицајци кај селото Араќиново
2000 год.
2.Астра-стихозбирка посветена на неговата сопруга Јана
3.Балканска Рапсодија
4.Дневникот на еден сонувач
5.Крилати Сни
6.Месечеви Сонети
7.Мој Роде
8.Мозаик од Мигови
9.На Спилите им Раскажувам
10.Осамени монолози
11.Пагански Стихови
12.Пелин Вода
13.По Патеките на Орфеј
14.Шепотот на Скриениот Дамар
15.Трагач по Илузии
16.Заборавени Спомени
17.Прилепско Ехо
ПОЕМИ
1.Ангелски Шепотења-посвете на загинатите полицајци кај селото Арачиново 2000 год
2.Браќа по Мрак-посветена на Десете илјади ослепени војници на Самоил
3.Десете Балкански Проклетства-поема посветена на Македонецот во Македонија
4.Катадневно Тркало

5.Монолог со Паметникот
6.Ново Утро
ЗБИРКА РАСКАЗИ
1.Бразда
2.Од Сонот до Јавето
3.Затворени Кругови
4.Приказни од малиот сокак
РОМАНИ
1.Кара Севда
2.Тајната на Нормандови
3.Првиот Ангел
4.Приказна која не требало да биде раскажана никогаш
ДРАМА
1.И сега шо

