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AJDE BAREM SEGA
Vo no}ite prazni me posakuva{
vo dnite sivi me prezira{
no sepak trkaloto go vrtime
i nasmevki la`ni delime
Ajde barem edna} bidi iskrena
i qubovta ti voskresnija
ne sakam solzite da ti gi gledam
od usnite sakam da ti pijam
Ne davam burata da te ponese
vo edno ni{to te odnese
obidise barem blesok da stvori{
koga stojam sega pred tebe.

Ne baram da me saka{
dozvolimi da te sakam
ne baram da me saka{
dozvolimi da te sakam

Ako nekoga[

Ako i nekoga[ od ova mesto
ja snema maglinata
i gi izbistri o^ite
koi sega se matni
i samo bolni pogledi pra]aat
Ako i nekoga[ go snema ova sivilo
od ova mesto
toga[
znam
znam dobro
deka povtorno
utroto so nasmevka ]e se ^eka
so dobro utro ]e se pozdravuva
a ne kako sega
set kletva da se frla
so trepet da do^ekuva
trepet
koj katadnevno
vo du[ata samo skrama pravi
samo skrama fa]a
Ako i nekoga[
znam deka [epot tivok e
znam deka samo @elba prazna e

AKO
AKO PESNATA
E LEK ZA DU[ATA
AKO ZBOROT
E MEVLEN NA RANATA
TOGA[
NEKA RANATA PI[UVA
DODEKA SNEMO`I
TOGA[
NEKA USNITE MRDAAT
DODEKA PAPSAAT
I KOGA HARTIJA SE POTRO[I
I KOGA VOZDUH ]E SNEMA
TOGA[
NEKA NEBO SE OTVORI
ZA MIR DA DADE

APRIL
April i dozdot
spomenite i solzite
pajgaa neprekinato
se rajgaa odvreme navreme
samo kapkite
koi setrkalaa zaedno
so samo edna solza
go napravija april pobogat
i zemjata povlazna
virovite podlaboki
april i dozdot
da toa bese samo
proleten i kratok
brz i silen
ne
ne licese na bura
toa bese
april i dozdot
vo proleta.

BALADA ILI BALADI
Te zapoznav vo soni{tata
Znaev deka sonuvam
Te imav vo sega{nosta
Znam deka postojam
Te izgubiv vo idninata
Znae{ deka ne postojam
Ne e ova samo prazna fraza
Ne se ova samo prazni zborovi
Ili ne~ii proro{tva
Koga vetrerot go slu{av
Na grankite im raska`uva{e
Vo baladi gi pretvora{e
Na idnite generacii im gi ostava{e
Baladi
Ili balada
Za ne~ija qubov
Balada
Ili baladi
Za nekoe postoewe

BOEM
TIVKITE I NE^UJNI ^EKORI
SE SPU[TAAT
NA ULI^NATA KALDRMA
NESAKA]I DA JA VOZNEMIRAT
NO]NATA TI[INA
KRADE[KUM SE OTVARA
DRVENIOT KAPI`IK
NO BESRAMNOSTA NA ZARGANOTO REZE
SO SVOJOT PRODOREN ZVUK
GO NAJAVUVA DOA\AWETO
NA NO]NIOT BOEM
KOJ SE VRA]A
OD U[TE EDNA `IVOTNA
AVANTURA

DALI

Dali
go pra{uvam neboto I ponatamu ke sveti
sonceto
Dali
I ponatamu mese~inata ke ja gree nokta
Dali
I ponatamu ovie ulici ~ekori ke gi gazat
ili I tie
vejke se nedostojni I pravot da go krenat
Dali koga treba{e
itanica da storat sporoto go odbraa
Dali
I o~ite ve}e videlina imaat
mrakot pod zakrila gi zede
Dali
praznite zborovi hrana ni stanaa
dali.. . . .

ДЕЈГИДИ

ZA MIG PROLETA IDNINATA
I SEGA KAKO MINATO EDNO
ZNAM JA GLEDAME
LITI NE STORI
[TO SNI[TA NI ODNESE
[TO SOLZI NI DONESE
NEZNAEVME
ETE TOGA[
KOGA KAKO DECA
SO RADOST GLEDAVME
^UNKU ZELENI SME BILE
NEBARE SEGA
KOGA ETE LITI SME
SOZREAVME
TUKU ZBOROT DA SE RE^I
NAPATI
OD KAMEN NA KAMEN ODIME
ITAME
I ZBOROVI ETE KA@UVAME
NEKOJ ZNAE DEKA PRAZNI SE
NEKOI SO VERBA GI ZEMA
ITAME OD KAMEN NA KAMEN
ITAME KON IDNINATA
KAMEWA STANAVME
KAMEWA LADNI I NEIZVAJANI
NEMA LIKA DA VIDI[
SADE KAMEWA
ZBOROVI EDNI
[TO VO DAMNINA E^EA VO U[ITE
DEKA LITOSTA STRA[NA BILA
DEKA LITOSTA GROZNA BILA
GI KA@UVAA
PREMNOGU IZLITENI
I ISPLA[ENI OD MINATOTO
STRAVOT SADE KAJ NIV BLIKA[E
STRAVOT ^INI[ GI HRANI

PAMETAM
KOGA SO ZORATA TRKA PRAVEVME
KOGA SO MUGRITE SE PREGRNUVAVME
NASMEVKI DELEVME
RAZMENUVAME
I KATADNEVIE VRVEME
@IVOT BLIKA[E
OD SEKOJA PORA NA[A
EVE
SEGA UTROTO NE PREGAZI
PLADNE DOJDE
A O^I U[TE NE SE OTVORILE
USTA SAMO MRMOR PRAVI
DEJGIDI DEJGIDI

DENONO}NA NEIZVESNOST

Od samrakot do mugrite
neizvesnosta se vovle^e
so temninata se zakiti
so senki se zavle^e
na zvezdite bajki im ka@uva[e
na mesecot skazni mu poka@uva[e
[to skitnikot gi stvoril
so stravot [to go ^uval dolgo
so mugrata zamina
vo ponor se sokri
da is^ekuva povtorno
zrakot utrinski ja ispla[i
belinata ja istera ne za dolgo
vrevata od vrve@ot ne ja saka[e
vreme stra[no be[e
ta za krvnik svoj ja imal
nizi od migovi se sozdadoa
vo alki beskone^ni se pretvorija
[to samrakot so mugrata ja vrza
[to mugrata so samrakot ja zavrza
spoj stvorija
neraskinliv.

DETE NA TISINATA
Koga nojkta se raspara na pola
Znam krikot koj se razlea i
sto odekna nekade vo nekoe pusto mesto
sto rodilka mlada go stori
I deteto na tisinata go rodi
Vo dusata mu ja vsadi
I vo damarot mu ja smesti
Do veka da ja nosi
Postojano kako kradec da ja kradi
I miluvanja tazni da I daruva
Vo nojkI idni postojano ke ja bara
Spasot svoj tamu ke go gleda
Toa
Deteto na tisinata
sto carstvoto ke go smesti
I gospodar ke bidi
Poklonici nema da mu trebaat
Samo vremeto pridruznik e
Toa
Deteto na tisinata
ke caruva denonokno ete ta

Pogled

Daj mi go pogledot samo za eden mig
da zaplovam so casov iden sto go zarobiv
tivki talasi ke stvoram
ne bura da bidi
sal tivok sumol ke se slusa
daj mi go I neplasise
zlobnicive evegi tuka se
sakaat da go ukradat
imam amajlija stvoreno
vo taen damar ja cuvam
samo za ovoj mig.
dajmigo I volsebstvo ti ke vidis
sto um covecki ne go zamislil.
sto oci covecki ne go videle
daj mi go pogledot evego vremeto vrvi
casot minat ke stane.

Прашина ситна
Небото ќе прозбори
со гласот на грмотевицата
земјата ќе замолчи
преморена е од викотници
реките жуборот ќе го замрзнат
сила немаат за текот
ветерот виулица ќе стори
за игра ќе ги има
гората живот ќе смири
мртвило ќе распостели
рик немо ќе фати
вик во ехо се губи
а виновникот
каде ли чмае
или
повторно
со гордост на стена затане
за дело свое да види
во миг
горд ќе биди
во час
очаен ли е
во деноноќие
прашина ситна стана

Птица
Со мртвата птица замина и песната
беше ранобудилка
еве утрово е тажно
или капкиве дожд се поладни
мракот беше превесник
гласот на смрта
светулките околу фенерот
танцот не го играа веќе
замреа
и злокобно зуеја
беше дел од јатото
најгласната
највеселата
со криљата и воздухот сетики
ете го тераше да трепери
другари неразделни беа
тишината
и молкот насекаде
поздравот последен
мртвата птица
песната
молк
тишина
се до некоја нова птица.

Сивило
Овие луѓе ѕверови
кои знам човечки ликови носат
евеги повторно ноќва
дошле повторно
душава на парчиња да ми ја раскинат
сакаат тие
тука во ништавилово
болниот лелек на душата
сласт за нив е голема
врескаат толку силно
што и мигот иден е болен
во безнадежноста
реката сакав да ја преминам
но ход вели паричка немаш
беден си
бедници не пренесувам
оди во блатото на човечката беда
еј ти смртнику таму удависе
имаш уште денови за броење
оди
зошто бесот го чуствувам ми доаѓа
и ти не би сакал да ме видиш бесен
оди
и не ми го троши времето мое
отидов со мисла кон утрото
но искра во око не светна
само сивило се распосла
сивило вчерашно.

Нова Ера

Морето на желби пресуши
сега
во новата ера
книгата на лудоста ја пишуваме
крвта е најдоброто мастило
пушката најдоброто пенкало
некои нови пишувачи се
вели старецот во близина
млади и незрели
со отров задоени
на млеко се гнасат
мракот го сакаат
од белина бегаат
не
ова мора да е приказна
приказна што ја раскажува фантазер
кој ете со осаменоста другарува
или можеби
некој екцентричен научник
ете времето го искривил
текот го сменил
или можеби е само лош сон кошмарен
весникот утрински ме разубедува
црната хроника
со трупови е полна
неверувам
но
ова е новата ера.

Слуга на времето
го пронајдов неродениот час
и го прегрнав силно
недојденото време
копнеев веќе долго за него
и сега
кога го имам во прегратките
станав се*ичен
го сакав само за мене
ветерот злокобно ги носеше молбите
молбите на многумина чекачи
да го пуштам од прегратките времето
но се*ичноста
со секоја слушната идна молба
стануваше се поголема и поголема
се молев на времето сега
слуга негов да бидам
и во вечноста
и само мој господар да стане
но молњата што севна
го распара небото напола
порака јасна напиша
времето е ничие
времето е сечие
оставиго нека врви

Театар
КОга како деца
ќе седневме сложно на камењата
за кој мислевме
дека јунакот Марко ги наредил
чекавме да дојди
старецот белокос
знаеше тој
навистина умееше
приказни чудни и убави да ни раскажува
дојде
одникаде и одеднадеш
мислевме дека од некој камен излезе
седна и приказната ја почна
Животот
е само еден Театар
ние сме статисти а некои споредни и главни глумци
декорот некој друг ни го прави
а текстот некој друг ни го пишува
кога си дете
ти си само статист
ги гледаш главните ликови
и сонуваш
сонуваш и ти еден ден да бидеш
главниот актер
кога си во младоста
љубовта те обзема
и тогаш не ти е важно
дали си главен или статиста
важно е да да си учесник во театарот
но кога љубовта ќе те освести
тогаш веќе ти почнал вториот чин
некогаш ја играш улогата што не ја сакаш
иако е главниот лик
но сепак знаеш дека си само статиста нем
го изговараш текстот
онака рутински
третиот чин
тоа е посебна приказна
тогаш мислиш дека играш
сериозна улога
а сите се смеат
небаре дошле на комедија да гледаат
четвртиот чин е само една трагедија чиста

многу малку солзи
и завесата се спушта
светлата се палат
и сите си одат по својата патека
ќе ја раскажеше приказната старецот
и како што ќе дојдеше
така и си одеше
а ние седевме на камењата
и понатаму споревме
дали марко јунакот ги наредил

SEKOGAS

Sekogas
koga I samo ke go poglednam neboto
nemozam a da ne pomislam
kolku li bese vcera ubavo
siniloto nasekade rasposlano
se prelivase so belinata
sekogas
koga I cekorot ke go pustev po ulica
slusav tivko no iskreno
dobro utro
kolki li bese vcera iskreno
samo tapi pogledi
izgubeni pogledi
I misli haoticni
ete toa e denes
sekogas
koga sprtoti veterot stoev
volsebni simfonii slusav
koi se mesaa so neznite udari na ezerskite branovi
sega samo zlokobno zaviva
navestuvajki ja burata koja eteja polzi
nosena od nekoj tajni no mojkni branovi
zlokoben e veterot I brzam planinata
sekogas
koga planinata ja gledav
vrvovite gi barav
so snegovi vecni prekrieni
sega samo vies volcji slusam
I krikovi podzemni
od bolka planinava gi stvara
sekogas

Се изморив од грабање по ридиштата
Кои само болка правеа
Папсано и изморено седнав на ледината
Каде само осамени птици тажни песни пееа
Со поглед сега ја гледав реката
Која некои филозофи ја викаа река на животот
Не течеше така брзо
Ја немаше буицата сега здивено да потече
Ги немаше пенливите бранови брегот да го милуваат
Ги немаше и препреките што овде онде наидуваше
Сега беше некоја мирна река
Повеќе ми наликуваше на поток
Ја гледав и сега вече незнам каде е изворот нејзин
Да се вратам и да видам
Можеби нешто го попречува вода да фрла
Реката да ја полни
За весела да биди и пенлива да е
Силата со секој миг ја снемувам
Само седам на лединава
Птиците една по една си одат
Тишината полека ја насулушнувам како доаѓа
Некој спокој со себе носи.
СПОКОЈ

TREPET

Posaka moja mila
treperot da go razbranuva vozduhot
posaka
dopirot nezen da go zapri vremeto
posaka
na svodot vecen zvezda nepoznata
kako tebe da bleska
posaka
na pticata preselnica sto na jug odi
mislite tazni da I gi dades
nekade daleku vo dlabokite okeani da gi udavi
posaka
migot vecen da bidi
vecnosta mig da vidi
posaka
sonot nedosonuvan stvarnost da bidi
posaka
na zelbite kraj da nema..

Бајка Непрочитана

Ја напишав најубавата бајка за тебе
Но ти никогаш не ја прочита
Не ги отвори никогаш вратите на твото срце
Не ја погледна никогаш месечината
А таа моја принцезо секогаш блескаше за тебе
Грееше волшебно и заносно
Ги мамеше пеперутките мали
Ги тераше неуморно да играат крај фенерот
Кутрите попусто си ги гореа крилцата
Ни светлоста не ја гледаше која прозорот ти го осветлуваше
Направи бедеми дебели со молкот твој
Ни најубавата серенада што ја пеев не ги сруши
Струните на гитарата до прскање се затегнува
Од свирката која ја свирев
Не ги слушна акордите што ги пуштав со ветрето
Жагорот на улицата ме мамеше
Стоев да го слушнам чекорот твој
Постојано брзаше како потоците планински
Погледот го пушташе некаде напред каде не бев јас
Моја принцезо од бајките мои напишани
Никогаш непрочитани.
Неуморен пишувач сум
Ќе пишувам се додека сила имам во мене
Неуморно ќе чекам барем една бајка да прочиташ
Моја принцезо од бајките непрочитани

Безличност

Мислев кошмар ноќен е
Ќе мине некако
Гледам стварност е
Та јас сум ти бил
Само еден осамен пишувач
Кој лута во безнадежноста
Како збор го ставам
Но крикот до мене слушам стварен е
Крик од една душа ранета
Крик за една мртва надеж
Листот се исполни
Врисоците се многубројни
Нов лист правам
Тоа се дните изгубени
Ги има стотици
Викот страотен е тоа
Доаѓа од понорот
Што наивноста ги фрли
Пишува брзо
Времето молскавично одминува
Папсан целосно
Ете го фрлам пенкалото
Се препуштам на безличноста.

Беше збор

Господареа еднаш
Зборовите милозвучни
Што сал сласт во часот носеа
Но времето незпирливо
Течеше и ечеше
Се менуваа облаците
И бури носеа
Некаде почна како приказна
Но малкумина ја разбраа
Одвреме навреме
Телал ќе се јавеше
И повторно зборот го носеше
Но жарот го немаше
Кога бурата ќе почнеше
Не веруваа дека повторно сонцето ќе го видат
Викаа телалите
И во наслество зборот го осатаваа
Голем
Колку окото што гледа
Мал
Колку зрно песок
Силен
Колку бесот земјин
Слаб
Колку вејката на ветерот
Ете
Беа илјадници зборови
Беа стотина зборови
Беа малку
Остана уште еден
Сам и осамен.

Беше тоа

Беше тоа ноќ темна и густа
Не не беше тоа ден голем и светол
Не не не простете
Тоа беше деноноќие
Не не не тоа беа повеќе деноноќија
Ги нарекоа некрстени денови
Денови кои само наликуваа на другите
Денови
Кога човекот ги вади криљата ангелски
Излегува од лушпата своја
И гу пушта демонот надвор
Кој ститкан во некоја мисла демнел
Велат
Да направи злодело некое
Да испогани место некое
Да донесе немир некаде
Но сега простете
Зарем останатите денови се подобри.

БУИЦА

Тоа беше буица
Што знам вчера беше мирна река
С таласи заносни
Сега евеја парчиња носи
Од срце скршени
Здивела
Јадови има сега таа
И болка
Кога ли кутрата ќе се смири
Тешки се парчињава
Рибите ја молат
Врбите ја галат
Бесот и го мират
Деноноќие ќе мине
Во мирнотија своја ќе влезе
А зошто токму ова утро
Мораше буица да стане
А зото токму ова утро
Здивена да биде
Еве парче едно ќе земам
Полесно да и биде
И бран нека стори
Нека заплискува нежно
И брегот нека го буди.

ВЕТРОМИНА
Евеме повторно на ова осамено место
Каде ветриштата тањите ги откриваат
Ги слушналенекаде
Којзнае каде
Којзнае кога
Ветрето тивко што како шепот гали
Љубовните авантури ги раскажуваше
Пролетниот ветер што сал немир буди
За осамениците кој ги сретнал раскажуваше
Само бураата евеја молчи
И трпеливо чека некој да ја праша
Преголем товар носи
И не знае од каде да почни
Ајде кажи барем една случка
Вели клокотот немирен во потокот
Зарем онеме од силата твоја
Или само напразно ти се плашат
Не си во право
Јачекам сестрами луњата
Заедно да пееме
Па да видиш тогаш
Кој напразно зборува

Гнев
Незнам дали сум добар раскажувач
или само осамен запишувач
ете на туѓи судбини
но сега во зорава рана
кога петелот го најавува денот нов
и им ги затвара вратите на демоните
неможам да ја премолчам приказната
за гневниот човек
кој ја мразеше ноќта повеќе од се
тогаш душата му се делеше на две
едната половина милна и кротка
понизно ќе клекнеше
молитви боженствени кажуваше
и спасение бараше
другата половина
дива и непокорна
зла и опака само гадости кажуваше
и на сласти изопачени мислеше
на светот плукаше
и од света вода се плашеше
кога утрото со светлината ќе дојдеше
повторно душата цела се правеше
но човекот гневен
гневот не можеше никако да го смири.

Гробница на Љубовта
Гробница на љубовта
стана очајното секојдневие
бедниот живот
секојдневните грижи
ги газеа и валкаа
возвишените чувства
го нема блесокот во очите
искрата некаде се сокри
сега тагата царство изгради
бедем цврст од бигор направи
наместо крв
потоци од јадови течат во вените
воздишките на перницата
сни кошмарни ги заменија
насмевката слатка
прекор од устата ја избрка
спомените драги
сега солза осамена ги бриши.

ГРЧ
Секогаш
Кога и едно лице насмеано ќе видам
На сокак
Себеси си зборувам тивко
Добро е
Не си осамен
Во надежта има и други
Кои слепо веруваат
Кои ја бараат
Погледниги
И тие ги шират усните
Болката во себе ја кријат
Главите гордо ги креваат
Погледите према небо ги праќаат
И чекаат
Исчекуваат
Надежта да ги види
Надежта да ги најде
Со насмевката ја мамат
Со насмевката патот и го покажуваат
Не си осамне
Себеси си зборувам тивко
Ги има повеќемина
Ја шират насмевката
Го кријат грчот на лицето.

Добро утро
Трпението е доблест
рече некој гласно
трпението е слабост на немоќните
прошепоти еден
мислиш дека правиш нешто
а ти неправиш ништо
и после трпението
доаѓа очајот
тивко и нечујно се вовлекува
и таму долго останува
се крие позади дупката
што ете се створила во душата
се вика надеж
која те тера
наутро да ги отвориш очите
и на птиците во лет
да им кажеш добро утро
знаеш дека нема да те слушнат
на рибите во вода
да им кажеш добар ден
знаеш дека нема да те слушнат
на мравките да им кажеш добра вечер
знаеш дека нема да те слушнат
но се надеваш
дека ете тоа ќе се случи утре
трпеливо секое утро кажуваш добро утро
кога ќе сватиш
дека птицата отишла на југ
дека рибата завршила на нечија трпеза
дека мравките со мракот се скриле
и во земјата отишле
тогаш трпеливоста те напушта
очајот пламнува
те остава сам и осамен
кога повторно ќе ги отвориш очите
дали повторно ќе кажеш
добро утро.

Ехото на душата ранета

Мислите ги раѓаше осаменоста
Во темнината евеги прегрнати
Од хаосот избегаа
Во празнина дојдоа
Само тоа остана
Премногу празно време
И многу многу зборови
Зборови
Кои понекогаш немаат никаква вредност
Доаѓаат и си заминуваат
Исто како деновите
Доаѓаат
Ќе се прекопираат на матрицата
Кои некои ја нарекуваат живот
И ете ќе си заминеа
Не носеа ништо ново
Не носеа ништо со себе
Не правеа никоаков белег
Само доаѓаа и си заминуваа
И тие станаа безделници
Станаа монотони
Безлични и сиви
Честопати
Носеа некое нејасно бреме
Бреме кое правеше мачнина
Кое се распостилаше во секој миг
Саркастично ликуваше
Мачнината
Окото го тераше наутро
Што повеќе затворено да биде
Му зборуваше
Нема којзнае што да видиш
Свежина нема
Жагор нема
Празно празно и празно
Досадни монотони разговори
Кои и вчера и завчера беа исти
Апатија од гледање
Да гледаше во небото
И тоа беше залудно
И тоа беше бесцелно
Не стигнуваше погледот
Ни до врвот на рскошната липа

Но и да го направеше
Сеедне ќе беше
Никој немаше да го прифати погледот
Одпоодамна и бескрајот го отфрли
Великодушно
Прво му ја подари светлината
Потоа чудно си поигра
Го затвори просторот
Остави само еден мал дел
Кој повеќе наликуваше на процеп
Ете затоа окото стана апатично
Ни усните не беа подобри
И тие станаа молчеливи
Скржави на зборови
Не затоа што
Зборовите беа бесценети
Или многу важни
Или многу мудри
Туку никој не ги слушаше
Не беа тоа зборови на омраза
Не беа тоа зборови на милостиња
Тоа беа мали
Обични
Кои бараа место каде гнездо ќе свијат
Попусто
Секој збор што повеќе молбен беше
Судбината сурово возвраќаше
Толку сурово
Што лузни длабоки оставаше
Лузни
Кои со секој поминат ден
Бразди стануваа
Тука
Во тие бразди
Болниот лелек на душата течеше
Течеше незапирливо
И ехо создаваше
Громогласно и страотно.

Живееш како еден сон
трула почва
чекориш и одиш кон целта
јалова надеш
молчиш да не ги брануваш чуствата
слепи мигови
отспотива светлоста те мами
празни зборови
никогаш и не си се родил
тоа е вистината
и повторно од почеток започнуваш
времето е измамник
од место на место се селиш
бесцелно лутање
молчи тишината за те*е
сомнежот е тој
крик душа и лага
тргнуваш
нова вистина нов круг
зарем е можно
знаеш сега каде е крајот
или беше почеток

Круг или Имагинација

ти и твојата насмевка
беше еден бран
не не беше една бура
што ја разбранува мојата душа
пловеше ти таму
со твојот поглед заносен
од дамар таен
една желба зедов
како чамец ја пуштив да плови
а ти моја нимфо
што морето е твоето царство
пловеше безгрижно
не ти пречеа бурите
зошто ти ги создаваше
нимфа

Залудно

Тагата во срцето се свила
Отсекогаш зарем таму била
Немам сили повторно да молам
Немам време повторно да горам
И за тебе и за мене подобро е вака
И за тебе и за мене помалку е мака
Третата ноќ конечно видов
Третата ноќ конечно сватив
Колку боли колку пече
Не барајме со самотија ќе се прекријам
Не гледајме со зората ќе заминам
Изгасниги ѕвездите залудно светат
Заприги солзите залудно капат.

занесено и вљубено
го прегнав првиот зрак на утрото
уште добро утро не кажав
бев исполнет како никогаш досега
ноќва
месечината блескаше со полн сјај
таа
храброст ми влеа
и со прст ми покажа
патеката идна ми ја посла
со прашина светликава ја попрска
о колку беше тоа заносно
слепита ја виделе та прашина
и допирот на прстите знаат да ја опишат
слепците во денот
кој само лутаат
ни белината неможат да ја видат
еве
го исчекувам следниот миг
со нетрпение големо
знам повозбудлив ќе биде од минатиов
Утринска Радост

Испревртено

Понор тука се створи
Душата ала ја јади
За безделник ли зборуваме
Чекорот кон ништо
Ете видовте бедник е
Трча со итаница назад
Сништа ли ќе граби
Час поскоро
И никогаш напред не одел
Скок во место
Заробено животно се стори
Молчи со погледот сега
Трага празна е
Низ песокот жежок мина
Карванот низ прсти го гледа
Молк еден чудак му дари
Не светлост беше тоа
Не го разбра добро
Со прстот кон ништо му покажа
Зрак да створи
Повторно неразбран стана
Чмае
Не тоа не го сака лажна милост е
Молчи
Но тишината ја презира
Талог на душа
Зарем низа нова нема сега
Повторно молк
Заробен во кафез
Погледот ете
Тука пред него искра го лажи.

КРИКОТ НА ДУШАТА ИЗМАМЕНА

Голобради момчиња
Велат
Гората со трепер ги викнала
Заспале
Камењарите ги прекриле
Навистина
Ова не е бајка
Не беа тоа деца
Сега силни како карпи се
Од темјанушката мирисот го украле
Застанете
Викаше еден горски звер
Зарем можете
Поголеми ѕверови од мене да бидете
Се откорна крикот
Со шумор јачеше нагоре
Застана времето ете тука
Заспа чекорот ете таму
Молк и страв од никаде течи
Лага беше тоа
Привидот ден се стори
Замина ништавилото
Книгите пишуваа трагата се губи
Изморени и папсани чуства
Зарем никогаш нема крај на лудилово
Кругот евего
Почеток од никаде
Карајот
Тоа беше само празна желба
Сонувачи илјадни.

Круг Волшебен

Маглата густа се развлече во долинава
Се завлече во секоја шуплина
Го исплаши скитникот
Литите алишта на него се тресат
Душата му трепери
Патот го изгуби до дупката која дом му е
Дупката некои пештера ја нарекуваа
Со мал наслон карпа беше
Гледа и незнае каде
Виежот одвратен се огласи
Волциве самотници го тераат на место да не стои
Барем во круг да се врти
Со секоја стапка маглата е се погуста
Со секој чекор стравот е се поголем
Лити алишта
Беден живот од други подарен
За скитникот сега има висока цена
Бесценет е зане добро
Чекори
Не така брзо како вчера
Споро со поглед впиен во земјаго тера напати да побрза виежот
Морниви го полазија знае дека е гладен самотникот
Го познава кога вие вака
Но проклетиов круг крај нема

Сакав повторно да напишам песна
За едно сениште кое имаше лити партали на себе
Но душегрижниците веднаш се јавија
Ме нарекоја слуга на злото
Сум го опејувал постојано
И преубаво зборови сум пишувал за сеништето
За злото ли ги прашав
Незнаат да ми одговорат и молчат
сега кога спијат душегрижниците
Дали навистина да пишувам
Но аветов што го гледам
Како немирно оди од место до место
Со раката одмавна и сеедно му беше
Литоста го прави уште пострашен
Само се заврти и замина незнам каде
Останав со празнотијата што ја остави
Останав да чекам мисла која ќе не однесе
Во денот каде повторно ќе мислам
Повторно занесено ќе пишувам
Во денот што исполнет ќе биде

Лити партали

Лудо време

Ова е приказна за едно лудо време
За една луда ноќ
Кога тишината понизно заминува
И на лудоста место и остапува
Фенерите сега поблескаво светат
Ги канат
Ги викаат со викот трескавичен
Само храбрите
Кукавиците
Неодлучните нека останат дома
Жагори смеи и врисок
Та едно ти е сега

ЗА АВТОРОТ

Никодин Чернодримски род 1964 год во прегратките на древниот Марков Град
Прилеп,уште од мали нозе кога го осознава животот започнува нестрпливо и само во
негов својствен стил да ги истражува тајните на тој мистичен град,каде ехото на
минатото постојано му шепотело и со секоја направена стапалка на тие стари но цврсти
стени му вдахнувала сила но инспирација да започне да ги опишува,да ги опејува,и да
ги овековечи тие убавини во бројните подоцнежни песни кој една по една се прават во
стихозбирки.И покрај благодетот кој му го подарил животот,сепак немирниот дух на
Чернодримски неможе да се скраси на едно место,после заврѓувањето на средното
училиште,го напушта градот и заминува низ Македонија,каде престојува во повеќе
места кратко,но сите тие кратки престојувалишта Чернодримски ги доживува на свој
начин,начин кој не е секојдневен и обичен,да на крај со доаѓањето во Скопје,за само
некој миг ја смири својата немирна душа и се скраси на едно место,кога веќе го
започнува својот живот во Скопје Чернодримски ја запознава својата животна
сопатничка Јана,неговата деноноќна муза која со своето присуство му го исполнува
секој празен миг во денот и го инспирира да твори.како плод на таа долгогодишна
љубов се раѓаат сега неговите две деца Кристијан и Викторија.
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.
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