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Без порака

Песниве
Што можеби попусто ги пишувам
Ги оставам
На твоето срце да ги зачува
Нема кодови во стиховите
Нема тајни големи запишани
Нема скриени зборови
Само ја има празнинава
Што евеја сјаје и блеска
Знаеш
Истрошив премногу хартија
Истурив премногу мастило
Потрошив многу време
И така ја створив празнината
Сега
Кога во ветеров што дува
Крши гранки од дрвјата
Ги барам зелените лисја
Каде само еден збор да ставам
И ти испратам
Во ночите црни кога ќе читаш
Фенер нека ти бидат
За солзите кога ќе ти капат
Марама мека нека створат
На подот да не паѓаат
Бука преголема ќе створат
Зли души премногу има околу
Голема радост тоа ќе им биди
Ракава немоќна е
Лисјава да ги допре
Мисла барем ќе ти пратам
Утеха нека ти биде
Водилка сјајна нека се стори
По ридиштата стрмни
Каде спилите оштри тврди
Ги параат нозете меки
Рани прават
Патека нека ти покажи
Кон звездата поглед ти впери
Нова патека ќе ти покажат
Нова надеж ќе ти дадат
За нова песна да читаш

Дали знаеш

Дали знаш дека само
За тебе имам храброст да седам
После полноќ и да ја слушам
Здивот на тишината
Иако со рацете невидливи ме загушува
Дали знаеш дека само
За тебе имам храброст да чекорам
По пустината
Како чекор по чекор пропаѓам
Како дел по дел исчезнувам
Ако постои некоја надеж
Па макар била и лажна
Да се надевам
Дека ветерот ќе дувне
И песокот го растера

Еден друг свет

Често и кога патиш
Патиш со насмевка
Често и кога си тажна
Тагата
Ја покажуваш преку насмевка
Миговите на осаменост
Ги делиш со солзите
Кое навираат во твоите очи
Црното за другите го боиш
Во црвено зелено плаво
Но затебе секогаш останува црно
Некогаш и ночите беа црни за мене
Но отјајот на твојата душа ги осветли
Вжарениот поглед ете гледам
Секогаш напред е вперен
Во еден друг свет
Свет создаден само за тебе и мене
Знам сега неможам да разберам
Знам сега е овде реалноста
Таму
Каде што ќе заминам
Во рацете нема ништо да понесам
Само срцето мое
Ќе ги понесе сите спомени
Да не те болат во твојата осаменост
За тебе и нашите два ангели
Ќе ја оставам сета моја моја љубов
Како амајлија моќна
Осаменоста и сега не дозволувам
Да стане наш сопатник
И да го заземе твоето место
Знаеш добро
Дека болката не ја признавам
Честопати и така дрско и се потсмевам
Звукот на тишината
Напати очите ми ги пие
Буди моја лулка на страсти вечни
Биди моја вечност

Желба

Мракот полека се претвора.....во темнина
Седам на брегот од морето...сам
Капките од брановите тивко ме милуваат
Ветерот ги носи моите мисли насекаде со галебите
И желбата да макар еден мисла стигне
Но којзнае каде си сега
Но којзнае каде си сега навистина
Можеби знаеш
Но можеби и не знаеш
Моите мисли се сега повторно со тебе
Мисли кој се дна само желба
Да ја почуствувам твојата рака со ој допир нежен
Нежен и див како брановиве немирни
Од стената звуците зборуваат
Дека некаде и тебе ветерот ти ја мрси косата
Посакувам сега да си тука
На овој брег каде брановите игра чудесна играат

Звезди

Сонцето и денес зајде позади зеленото брдо
На небото се појави звезденото крдо
Прво се палеа една по друга
Како свеќи
А потоа на небото гледаш една цела галаксија од свеќи
Црната ноќ беше време за месечината
И овенот предводник на стадото
Кој на небото така добро владее
Седам на карпава
Која се испречила како светилник еден
Пробувам да ги избројам свеќите околу
Но знам дека неможам
Подобро е можеби да гледам една
Најсјајна,најубава,најголема
Звезда на звезденото небо
Ги гледам звездите и со небото разговор правам
Мислите мои да ги пресади во срцето твое
Ја повторувам оваа реченица многупати
Се додека звездата не затрепери
Така знам дека небото ме слушнало

И не претпоставуваш
Ветерот злокобно свири
Наоколу
Носеќи ги снегулките лесни
Кои спасоносно се запираат
На мојата коса
Студенилото полека
Минува низ целото тело
Додека јас шетам сам во паркот
И повторно седнувам на сега
Смрзната клупа
Гледам низ прозорот на времето
Како ти седиш крај топлата печка
И постојано гледаш изгубено
Во некоја твоја празна точка
Гледаш и не претпоставуваш
Дека и сега во ова студенило
Некој повторно и повторно
Мисли на тебе
Додека ти седиш и гледаш
Во некоја твоја точка.

Икона
Сликата твоја
Како икона на ѕидот ја ставив
Кога сум осамен
Со очите те милувам
Вљубени
А солзите кој ли може да ги брои
Да знаеш
Знам би долетала
На криљата од ветерот да ме видиш
На карпата каде стоевме бевме
Блиску
Но вечерва сме така далеку
Те гледам и мислата ме теши
Ќе мине се како спомен еден
Ќе отиде во споменарот
Кој ли се крие сега
Некаде во ноќта

Како во сон

Како во сон
Со птицава осамена како мене
Мечтааам
За твојата присутност
Шепоти со криљата
За јавето околу
Зборува дека си далеку
Ете сега од овој час
Немирот ме буди
И догото чекање
Дали повторно во
Утрешниот ден повторно
И повторно ќе влезеш во мојот свет
Свет во кој нема болка
Тага и солзи

Кога посакував
Посакав
Да сум една капка
Во дождот што паѓаше тоа утро
Кога те видов
Посакав
Но тогаш не ми дозволи
Ме препушти на првите
Сончеви зраци да прегорам
Посакав
На ветерот тивок
Да му ја дадам мојата нежност
Заедно да те милуваме
По бујната коса
Посакав
Но тогаш не ми дозволи
Ме препушти на виорот
Да ме носи во бурите немирни
Посакав
Со ноќта црна
Другар да бидам неразделен
И заедно сонот да ти го подариме
Во топлата постела
Посакав
Но тогаш не ми дозволи
Ја повика лажната светлина
Неспокојот да го створи
Посакав
Како мало дет што мечти снива
Во својот свет
Посакав
И повторно да посакувам

Кога
Кога моите сеќавања
Ќе се заплеткаат
Во твоите црни густи плетенки
И брзо го променат правецот
На своето движење
Претвораќи се во една слатка иднина
Дали и тогаш
Ќе бидеш мојата полноќна срна
Или можеби
Ќе ги расплетеш плетенките
Пуштаќи ги
Да се распрснат во времето
Замисли
Сите мои чекори
Собрани во твоите очи небесни
Брзо
Го променат движењето
И се претворат во солзи
Дали би ги примила на усните
Или
Ќе гу пуштиш да продолжат
Да паѓаат во калта

Мислеќи на тебе

Никогаш со заоѓањето
На сонцето и будењето
На утрото вистината
Нема да изгори
Немиро во срцето ќе ги
Однесе сонот и болкта,а
Потонати мисли ќе растат
Среќни во мојот живот.
Со будењето на деновите
Кога ќе поминат годините
И на хоризонтот ќе исчезнат
Последните огнови,ќе ти ја
Продолжам младоста низ
Снопови од зборови и крик
Од полноќен ветер
Мислеќи на тебе и твојата
Прегратка,ќе јанајдам и
Мојата насмевка,твоите зборови
Ќе ми ја допираат душата,немо
Сите мисли ќе ми бидат однесени
Но сепак нема да можам да ти
Ја подарам мојата младост
Затоа што ја однесе
Бакнежот симнат од твоите усни.

Муза

Те побарав моја музо во соништата
Во одаите боженствени
Те побарав
Но ангел не беше
Те побарав моја музо со погледи
Те побарав
Во некој скриен поглед те видов
Во некојпоглед
Каде како искра блескаш
Каде како фенер блескаш
Смртник си
Како божица стоиш
Смртник сум
Но те барам моја музо
Ангелите евеги зборуваат
Не не зборуваат пеат
Смртник сум слепец сум
Грешник сум паталник и страдалник
Да не те барам
Те имам моја музо
Во еден дамар.

Пеперутка
Вечерва месечината улиците ги осветли
Со мирисот на јоргован
А ти моја пеперутко
Повторно те гледам како леташ
Околу мене небаре сум фенер жолт
Летај и не плашисе
Небото е и ноќва чисто
Моја пеперутко
Го исчистив и избистрив само за тебе
Пуштија твојта весела насмевка
Нека ги растера овие досадни бубачки
Премногу се досадни
Со нивниот лет во место
Летај
Моја пеперутко
Шепотот мој те носи
Играј
Моја пеперутко
Ќе свирам на снопов светлосен
Моја пеперутко
Што ме зароби
Што месечината ја заслепи.

Песна за твоите очи
Лудиот ветар ги разнесе жолтите лисја
На сите четири страни
Го барам во тревата жолтиот лист
Песната за твоите очи
Таму јас ја напишав
Додека стоеше на стариот даб
Лудиов ветар
Гледам така безобразно ги разнесе
Жолтите лисја на сите страни
Барам неуморно
Мракот ми вели залудно бараш
Оставија таа песна
Беше премногу тажна
За солзите пееше
Евети
Еден блесок од месечината
Нека зборови нови ти донесе
Така нова песна ти напиши
Пуштиго лудиот ветар
Нека оди по својот пат
Пишувај понекогаш и за ѕвездите
Пишувај и за убавината на бескрајот
Така твоите зборови ќе бидат вечни.

Помеѓу

Надвор е топло
Знаеш дека пролета е веќе тука
Секојдневно слушам
На улица детски жагор викот и врева
И посакувам да сум дете
Што одамна веќе не сум
Сега сум помеѓу некаде
На пола пат
Помеѓу детето и човекот
Ни едно сум ни друго сум
Туку нешто помеѓу
Па затоа ги комбинирам барањата
Некогаш се премногу детски
Некогаш се премногу сериозни
Некогаш посакувам некоја да има крај мене
Која ќе зборува тивко коај ќе шепоти
Која ќе посакува исто така како мене.

Птичји тоналитет

Не ме исмејувајте што сакам
Деноноќно да ги слушам птиците
Кој со својата песна
Раскажуваат за бескрајот
Само тие
Тие и никој друг
Ја имаат привилегијата
И вистинската слобода
Да го достигнат копнежот
На многумина
Еве и ова утро
Црцорот им е весел исто како и вчера
Повторно нова приказна раскажуваат
За боите на небото
За длабочините на невидливоста
За сништата што ним им се стварност
Ја воспеваат убавината на боите
И восхитот во песна заносна го прават
Исполета со тонови разни

Пуст остров
Го пуштив срцето да ми пее
Ја пуштив душата да ми зборува
Реков
Свирими сега ти виолино
Нека твоите жици нежно треперат
Евеја дождливата есен дојде
Ќе плаче за мене
Преполна е со моите сништа
Нека ми прости минатото
Неможам веќе спомените да ги носам
Свири виолино
Нека твоите звуци
Бидат моите криља
Нека летаа над морето од желби
Нека го бараат пустиот остров
Таму е мојот дом
Тамо је мојата иднина
Од очите скриена
Од злите луѓе сочувана

Пустина непрегледна
Јас и Ти
Зрна две
Во пустинава непрегледна
За нас огромна
Каде ветриштата дуваат
Брзо
Молскавично
Зрна
Ситни и малечки
Како овој космос
Што го гледам сега
Во тие очи
Зборуваше вчера
Или беше завчера
Едно зрно кое сега Бог знае
Во која дина се прилепило
Зборуваше
Има и други пустини
Има и поголеми
Само вие
Кога ќе го слушнете ветерот
Раширетеги криљата
И ќе ве понесе
Во авантури чудни
Има
Има уште многу други пустини
има

Ритам
Колку беше лесно
Портите на срцето да се отворат
Зборовите слатки
Кајчиња се сторија тогаш
Желбите бранови се претворија
И пловидбата почна
Ритам се стори
Птиците пролетни
Од липата сила земаат
Та во танцот и тие брзаат да отидат
Некој им кажа
Долга игра ќе биди
Време ќе врви
Ни на снегови ритамот нема да запре
Ни буици силни
Ритам нема да попречат
Ритам што срце го создава
Ритам што за срце се создава.

Самотија

Самотијата во свој стил
Ја гасне свеќата на збиднувањата
Топлината веќе не е топлина
И човекот е сам,во сеќавањата
Убаво е да си сам
Мислите добиваат течение
Душата е длабок океан
И едно големо ништо ,покајание.
Самотијо!Бегај,бегај
Расипничке врати ја човечноста!
Најди го дрвото свое и,
Вгнезди се таму во вечноста
Во дрвото на животот
Корењата се бескрајно длабоки
А сокот нпресушен
Таму е твоето место.

Свилена надеж

Сенките со погледот ги ловам
Ниедна не е слична тебе
Што вреди планови да кројам
Сништа да ловам
Кога ти се премногу необична
Доаѓаш од еден друг свет
На килими од свила
И кога си одиш
Птици песнопојни зад тебе пејат
Харфи волшебни зад тебе свират
Сега во овој миг за мене туѓа си
А сеуште си ми мила
Штом те стретнав
срцето немирно заигра
купувам од дождот капка надеж
крадам од дождод капка нежност
ранлива и горда пред светот овој
кутија со писма полни спомени кај тебе
а тука кај мене срцето
погледниго останува празно.

Септември

Ќе ги насликам твоите чувства
Не сум сликар добар но боите ќе ми помогнат
Јасно ќе се видат колку се различни од другите
Ако е самотија твоја ни на една друга е личи
Ако е радост твоја ни на една друга не личи
Ако е тага ни на една друга не личи
Бескрајни црти ќе повлечам на платното
И така границите помеѓу нив ќе ги означам
Некаде во некој агол од сликата
Книгите ќе ги поставам
Што ги читаш така внимателно и со занес
Сништата твои како месечина одозгора ќе биде
Големо е платното за сликата моја
Имам знаеш една цела вечност пред мене за да работам
Знам многу многу за тебе драга моја
Знам дека имаш сила како орканите
Знам дека во чекорите ти одекнуваат вековите
Некој помоќен од нас многу ставил во тебе
Се смееш,се радуваш,јас заносно сликам
И кога се лутиш некаде во крајот на усните
Ти се огледува насмевката
Сликам и знам како сликата ќе ја именувам
Име ќе и дадам
Септември ќе се вика
Малку тажна со златни бои
Многу весела со лисјата разиграни

Сон недосонуван

Ти си крај мене
Ги гледам сенките на зидот
Зборуваш нежно,тивко како што знаеш ти
Се привлекуваш тивко
Твоите раце треперат повторно....движеќи се
Ме побаруваш повторно во темнината
Се слуша само дишењето
И тишината во собата
Допирот повторен од раката е вистински
Знам дека си ти крај мене
Ги гледам сенките на зидот

Срцева галерија

Сега
Во овој занесен миг
Додека седам
На оваа малечка планета
Со сликарска четка во рацете
Ја распостилам пред мене
Целата галаксија
Како мое сликарско платно
На кое ќе ги насликам
Моите најубави сонови
Сликите
Не сакам да висат во тесни и зачадени галерии
Туку
Ќе и ги подарам на мојата најмила
Да ги изложи во својата
Срцева галерија

Тајна на дневникот

По кровот лимен тивко тивко паѓаат
Капките на дождот ладен
Допираат до моето уво
Со монотон ритам
Кој се меша со звукот на пенкалото
Кое невешто плете и везе
На белата хартија
Стихови сега
Претвораќиги во песна една
На непознатиот поет
За сите е непознат
Само за тебе и мене дневнику
Да да добро знаеш
За моите песни кој ти ги чуваш
Моите тајни се тоа
Мои....но и твои
Чувствителни како рози се мисли
Кои ги оставин некогаш и сега
На хартијава бела
Понекогаш и знаци чудни ставав
Мисли мисли се тоа на еден
Фантазер и непослишен син
Кој хартијата ја троши
За мене....и за тебе
И никој друг
Се додека хартијата не побледи
Се додека мастилото не се избрише.

Танц на надежта
Кога сонот панично ќе ти избега
Кога полноќта се наближува
А ти ќе останеш сама со својата самотија
Барем тогаш само на еден миг
Слушниги акордите како волшебно
Лесно и чудесно се одбиваат од одсјајот месечев
Тераќија осамената птица
Да го заигра танцот на надежта
Еве повторно снопот доаѓа
И времето застана
И просторот подари уште една педа
Можност на ноќта
Зарем осаменику
Од кој сега соновите бегаат
Простими драга
Што така те викам
Зошто навистина не го виде сонот
Како панично избега кога
Виде хаос во мислите
А тој беше тивок и мирен
Навестувајна пријатни носеше
Еве сега кога тишината е тука
Трепери како лист утрински
Трепери очекуваќи со својата големина
Да го зголеми спектакалот
Наречен танц на надежта.

Трага
Ако трагата е она што е денес,
А среќата тоа што доаѓа,
Утрото ми дава надеж,
Дека љубовта не проаѓа.
Се вгнездува тивко
Во гранките со чудесни бои,
И зошто ли чуствувам дека,
Ме галат твоите раце
Бог е еден,и едно сме сите
А бесцелно ни минуваат дните
Зошто црвот на стравот не обзеде
И она малку човечност ни ја одзеде
Но,како мисла добротел не плени,
Тогаш рацете ни се подадени
Кон љубовта ,кон светлината,
И не дозволувај да се врати темнината.
Затоа што мрачни се душите човечки,
Затоа што мрачен е универзиумот околу нас,
И погледнија светлината што блика
Од љубовта моја која те вика.

Факел и штит

Од погледот твој
Искрата утринска ти ја зедов
Така дрско и безобразно
Во ноќта моја факел да ми биди
Од усните твои
Шепотот тивок ти го украдов
Така дрско и безобразно
Во денот овој ќе го ставам штит да ми биди
Кога немирот
Царство бескрајно ќе создаде
И темнина ладна густа ќе подари
Полни со зла чудни чудесии
Тогаш
Факелот високо над мене ќе го кренам
Штитот пред мене цврсто ќе го ставам
Ќе чекорам понатаму
Кон тебе

Фанфари
Ги скротив сите бури
Беснееја диво
За зрак ведрина
На лицето ти видам
Ги прегазив сите вирови
Реки брзаци
Солза радосница
Од окото да ти соберам
Треперот ноќен
Звездите го правеа
Го замолчив по сводот
За шепот од усни ти слушнам
Сега
Кога шепотот тивок
Од солзата понесен
По лицето се стркала
Ти подарувам
Деноноќие вечност се нарекува
Трубат веќе фанфарите
Арии слатки волшебни за тебе
Срцево ги ствара.

Чекор до Вечноста

Дали постои надеж
Љубов јас да те наречам
Долго долго срце ми крадеш
А никако да се предадеш
Ти си моја срна
Шума е душава
Цела ноч бегаш
А пред зори заспиваш
Прв пат сонувам буден
Одам и чекорам низ звездано поле
Ти си бескрајот мој
Царството на љубовта вечна
Тука знаеш и ти нема време
Правила и догми
Тука сме ние сами
На чекор до вечноста

Чудак

На булеварот широк
Колку срцата осамени
Кога еден мај тивко им раскажуваше
На двајцата лудо вљубени
Чуден благородник
Закој многумина го нарекуваа
Екцентрик
Пенливо вино во чаши кристални им подаде
И здравица чудна им кажа
-Љубете светот
Не повеќе од еден час
Зошто во идниот
Ќе го мразат
А во третиот ќе го заборават
Љубетего светот
Толку колку што го љубиш
Срцето свое
А тие вљубените
Само тивко за себе проговорија
Заморен ли е веќе светот
Од чудаци разни.

Пеперутка
Вечерва месечината улиците ги осветли
Со мирисот на јоргован
А ти моја пеперутко
Повторно те гледам како леташ
Околу мене небаре сум фенер жолт
Летај и не плашисе
Небото е и ноќва чисто
Моја пеперутко
Го исчистив и избистрив само за тебе
Пуштија твојта весела насмевка
Нека ги растера овие досадни бубачки
Премногу се досадни
Со нивниот лет во место
Летај
Моја пеперутко
Шепотот мој те носи
Играј
Моја пеперутко
Ќе свирам на снопов светлосен
Моја пеперутко
Што ме зароби
Што месечината ја заслепи.

Сузу си ми проклела
Сузу си ми проклела
Да ме сада и у сну прогања
Сузу си ми проклела
Да ме сада и од јаве изгања
Отишла си без једно збогом
Изела си и моје наде стобом
Ево веч тречи дан не спавам
Ево веч тречи дан не једем

Уздахе моје на јастуку чувам
Немам снаге да те опет молим
Сада видим да је све било лажно
Сада знам да ништа није важно

Бол је сада мој најбољи друг
Вртим се сваког дана у један круг
Молимте само ми моје сузе врати
Можеш их са ветром послати

SOLZO MOJA

Na dlankive ke te nosam taњa da mi bideш
vo srce ke te чuvam жelba da mi vidiш
ti si samo moja жeшka solza iskrena
vo oko sino dolgo dolgo чuvana
Veterot sega za amajlija go zemam
od buri laжni sekade da ne чuva
ne sakam povtorno nova solza da vidam
pogledni starata жelba se javuva
sam po doжdot kako skitnik noќen чekoram
vo neboto pogledot samo go praќam
sekoja kapka so tebe ja sporeduvam
samo solzo moja tebe te posakuvam

Kaжimi kade noќva da zaminam
solzo moja
Kaimi kade noќva da zaplaчam
tajno moja

SAMBA
Ritamot na sambata ti zaigrajgo
neboto шiroko ti vidi go
ritamot na sambata ti zaigrajgo
neboto шiroko ti vidi go
igrajgo igrajgo ti ludiot ritam
igrajgo igrajgo ti ludiot ritam

ritamot na sambata ti zaigrajgo
teloto neжno ti iskrшigo
ritamot nа sambata ti zaigrajgo
teloto neжno ti iskrшigo
igrajgo igrajgo ludiot ritam
igrajgo igrajgo ludiot ritam

ritamot na sambata ti zapejgo
srceto svoe razveseligo
ritamot na sambata ti zapejgo
srceto svoe razveseligo
zapejgo zapejgo ludiot ritam
zapejgo zapejgo ludiot ritam

samba samba samba
igraj dodeka mожeш
samba samba samba
pej go dodeka sakaш

OTI{AO SAM DANAS

Oti[aosam danas na put bez povratka
Oti[aosam u zagrqaj moje samo~e
Oti[aosam u ove jeseni sa ptice na jugu
Oti[aosam na put bez moga povratka

Ne tra`ime vi[e I u tvojim suzama
Ne tra`ime vi[e ni u tvojim snima
Ne tra`ime vi[e ni u ranim prole~ima
Ne vra~am se ne vra~am se vi[e
I qubav me boli I srce mi pati
I qubav mne boli I srce mi pati

Htela si da ti dam srce da bude tvoje
Polomila si ga na pola da sada samo pati
Htela se da ti dam du[u da bude tvoja
Stavila si tamo samo boli od koje sada pati

Ako ho~e[ da me vidi[ vidi ove ki[e
[aqem ti da vidi[ moje gorke suze
ako ho~e[ da me ~uje[ vidi ovaj vetar
[aqem ti ga da ~uje[ kako srce pla~e

ostavqam ti ove tu`ne jeseni
ostavqam ti ove ki[ne dane
to mi je ostalo da poklawam
to mi je ostalo da darujem,
toi je sada mo ja qubav
toje sada moje srce
to je sada moja du[a

Еделвајс

Eve
te donesov na vrvot od planinata
visoko
kade pogledot e jasen
od tuka ]e vidi[ se
dobli@ise
dobli@ise do edelvajsot
prisustvoto go tera da zatreperi
ne@en e toj cvet
^esto pati na ovoj edelvajs
na mojot edinsteven cvet
mu raska@uvam prikazni
na krajot
koga ]e zavr[ev so raska@uvaweto
gledav kako ispu[ta
kapka na beliot sneg
biser se prave[e
gi sobirav
gi ^uvav
qubomorno samo za mene
neznam dali e toa solza
ili samo kapka

no ^ustvuva
go znam toa
osameniku
go znam
slu[av vnimatelno
za onoj den den na svetiot gral
napolnet so vino
vino koe go pie[
i pijan od qubov
si do krajot od @ivotot
den
koga angelite od neboto
se simnuvaat
blagoslovot da go dadat
[to so sebe go ponele
den
koga do[le
od dve
da stvorat edno.

Клупата на Купидон

Eve pogledni
vo onaa zelena klupa
znae{ li kolku lu srca
kupidon so strelata gi probodil
tuka e i moeto
tuka e i
kristalnoto
dijamantskoto
i sega go gledam
i sega go ^ustvuvam
kako ne@no treperi
treperi zaedno so temjanu{kata
na koja sega
eve gledaj
}e i podaram edna solza
da ne ovene
poglednija trevata
go zasili zeleniloto
se zgusnala
saka postela da stane
i taa
da ja oseti toplinata
na tie mladi tela

Утринска Радост

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

Трагач по Илузии

Го добив тоа чуство на надеш
Илузија утринска
Ветришта дуваа
И луњите во срцето повторно
Еве гледам ги прават
Ех само во утро ли се случува
Заборавени ноќи
Осамени часови
Кои честопати се празни
Ги побарав некаде
Соништата несонувани
Избегаа одамна
Заборавени ноќи
Во осаменоста енеги стројат
Трагикомично беше тоа
Во илузијата да се капеш
Го грабам времето
Не придружник да ми биде
Туку ете
Осаменик да не сум
Неразбран тука
На ова место
Кое знам празно е
Евеја празнотијата пее
Повторно мами
Трагачи по илузии.

Bezbroj pesni

Bezbroj pesni za tebe napi{av
{to srcevo gi ra|a{e
du{ata gi nose{e rakata gi pi{uva{e
Bezbroj zborovi
na hartija ostanaa kako enigma
nepro^itani nerazbrani
Bezbroj solzi
{to kapea so ^asovi
{to minea bea @e{ki
Kosite obelea
pogledot se zamori
treperot na srceto se smiri
kopne@ot
vo mrakot od du[ata go zaklu^iv
ne go davam
ni na najvol{ebniot son
{to katave^er me mami
Ne velam
be{e zaludno
ne velam
be{e popusto

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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