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СОН
Со солзи те сонувам
Со песна те барам
Твојот лик да го видам
И нежен глас да слушнам
Сине мој
О мајко!
Дојди и погалиме
И нежно шепними на уво
Сине мој
Цвет за тебе набрав
И на срце уште го носам
На гроб да дојдам неможам
Очиве мои солзи немаат
По љубов твоја копнеам
И како дете мечтаам
О Боже кажими
Каде ли да ја пронајдам
О Боже Боже
Дајмија само на еден миг
Прошка да побарам
И срце да смирам
О мајко
Знам дека си блиску некаде
Но сепак далеку од мене
Дај ми знак
Дај ми верба
Во сон си моја
Ја имам твојата прегратка
Но јавето е премногу сурово
Се будам и гледам дека те нема
Небото е твоето царство
Таму ти си рајска кралица
Јас на земјава

Сум само страдалник
Сите велат среќник сум
Само јас знам каков бигор
Каков чемер во срце носам
Каква тага во мене чмае
О Боже дај ми ја
Само на еден единствен миг
На нејзини гади да заспијам
Душа еднаш да смирам.

АКО И НЕКОГАШ
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 I SAMO EDNA{
Ako i samo edna[
samo edna[ go vidite utroto
so otvoreni o^i
vie slepci na videlinata
o^ajnici na temninata
ako i samo edna[
go vidite vino@itoto
boite vol{ebni
]e bidete opieni
no da vi raska@uvam za boite
znam gluvi ste
od vikotnicite vo va[ite umovi
koi vi go podarija carstvoto
na gluvata ti[ina
znam deka ne znaete
zborot e samo patot do stvarnosta
no i patokaz kon ponorot
da vi zboruvam bescelno
so zborot vino@itoto ne gleda
so prstite videlinata ne dopira
ako i samo edna[
samo edna[ go vidite utroto
so otvoreni o^i.n

DALI

Dali
go prasuvam neboto I ponatamu ke sveti sonceto
Dali
I ponatamu mesecinata ke ja gree nokta
Dali
I ponatamu ovie ulici cekori ke gi gazat
ili I tie
vejke se nedostojni I pravot da go krenat
Dali koga trebase
itanica da storat sporoto go odbraa
Dali
I ocite vejke videlina imaat
mrakot pod zakrila gi zede
Dali
praznite zborovi hrana ni stanaa
dali........

DREVNOST

Na drevnosta se surna
bezumnosta
so ordi bezbrojni
ni^ii i se^ii
te^at odsekade
kon nikade
nepreglednosta vo pustina pusta
se pretvori
gi golta
nebare ala adska e
mig za vikot nema
mig za vrisok nema
samo gluvosta
i bezumnosta gi vodi
a tamu
samo ponorot spokoj ima
samo ponorot spokoj nudi
na drevnosta
[to be[e tamu v^era
[to ]e ja ima i utre.

HAOS

Haosot gi nahrani ideite шuplivi
hrana чudna im dade
I zadovolni bea
voobrazeni stanaa
mangupi se narekoa
za genijalci baraa da gi narekuvaat
so tituli sakaat da se redat
vo raskoш beden sega plivaat
srekni se so lica ozareni
miluvaat se
I bedno I nisko
I haos vozdignuvaat
piedestal od porok stvoren stavaat
povtorno srekni se
vosklici puшtaat
no veterot se vezden im gi nosi
tie idei шuplivi
vo haosot srekni se

IZMAMNIK

NE PEEV ZA DA BIDAM POVESEL
NE ZBORUVAV ZA DA BIDAM RAZBRAN
PEEV ZOSTO EDNA SOLZA GO POSAKA
ZBORUVAV ZOSTO EDNA STORIJA STVARAV
POMESANA
IZMESANA
KAKO UTRE SO DENES
KAKO LANI SO IDNATA GODINA
SOLZA KOJA JA IZMAMIV
NEZNAM ZOSTO SE KRIESE
MOZEBI CEKASE NEKOJ MIG
KOJ TAA MISLESE DEKA E SREJKEN
IZMAMNIK SUM
JA IZMAMIV SOLZATA
I JA NATERAV DA KAPNE ZALUDNO
I ZBOROT GO POTROSIV BESCELNO
NE NE E OVA STORIJA
SAMO PRAZEN CAS
KOJ SO MASTILOVO GO BOJAM
ZAREM POVTORNO STANAV IZMAMNIK
ILI VREMETO NE MAMI POSTOJANO
TA SAMO ILUZIJATA JA GLEDAME
KAKO NASA STVARNOST.

KAMEN NA OSAMNOSTA
Zboruva[e
^ovekot skr[en od vremeto
postojano
ponekoga[ i nepovrzano
za eden mig koj go qubel
za eden ^as koj ne go sakal
za eden den koj ne go posakuva[e
i
nikoj
koj go gledal ^udno
ne go slu[aa
zboruva[e
im ka@uva[e na kamewata
tie
barem bea cvrsti
i bolkata ja podnesuvaa
i ^uden pogled ne pra]aa
samo mol^ea
i gi vpivaa zborovite
ili gi odbivaa
praj]aj]igi daleku vo nepoznatoto
no ^ovekot zboruva[e
za svojata bolka
drugite
ne go gleaa negovot ^elo
kade samo gr^or se sobira[e
ne gi gledaa negovite o^i
kade jadot se ^ita[e
ne gi gledaa negovite prsti
rapavi bea
od ^estiot dopir na kamenot
ne go gledaa
be[e samo osamenik
ne be[e kako niv
se pla[ea da go vidat
mo@ebi nekoj
]e se prepoznae[e
ne go gledaa od iluziite
ne go slu[aa od vrevata
go odminuvaa
a i ]e go poturnea
no vrvea
a toj prodol@uva[e
osameno da zboruva
i zborovite na kamenot gi ostava[e.

KO^II NEBESNI

Ko^iite nebesni za mig zastanaa
go vidoa preletot na vremeto
ne sakaa so molwite burata da ja zgolemat
go gledaa ko^ija[ite
smrtnikot beden
se drza bezumnosta svoja
da ja napravi uspeh vel^estven
i posaka
vo ve^nosta gospodar da bidi
haosot da go donese
za mrak da podari
ko^iite nebesni zastanaa
ne od umora
sakaa
barem so migot odmor
bednikot smrten da go odvratat od mislata
sakaa
bednikot smrten
so molwata patot da mu go poka@at
vo razumnosta da go vratat
ne go nosi genot na besmrtnosta
ne go ima pogledot prekuvremenski
ne go ima shot na tatne@ot
zastanaa
ete samo mig.

KRUG

TOCNO NA POLNOK
KOGA SKAZALKITE SE POKLOPUVAAT
TOCNO NA POLNOK
KOGA I MISLATA ZA MIG ZAMRUVA
TOGAS
KRUGOT SE ZATVARA
KRUGOT STO COVEKOT GO IZMISLIL
NO TEKOT PRODOLZUVA
NO VREMETO VRVI
I SE POVTORNO ISTO
NOVIOT KRUG ZAPOCNUVA
OD POLNOK DO POLNOK
NEKOMU NASMEVKA KE MU DONESE
NEKOMU SOLZA KE MU UKRADE
NEKOMU NESREJKA KE MU SOZDADE
SE DO KRAJOT NA POLNOK
NEKOJ KE GO PROKOLNUVA NOVIOT CAS
NEKOJ KE GO POSAKUVA NOVIOT CAS
ZAREM NEKOJ KE GO ZAPRE PISUVANJETO NA KRUGOT
POSTOEL I PRED DA VLEZEME VO NEGO
POSTOI I KOGA SME VO NEGO
KE POSTOI I KOGA KE IZLEZEME OD NEGO
TA SE TIE E EDNO
KRUG

KUTRI SLEPCI

Gi ima[e na iljadnici
sakaa da bidat stotina iljadi
itaa kon bezbroj
ostanaa desetici
kutrite tie
veruvaa slepo
slepo i pokorno
go qubea neizmerno gospodarot
koj ni[tovetnost im podaruva[e
praznotija im postila[e
so iluzija gi hrane[e
vo ponor gi frla[e
kutrite tie
zadovolni bea
od slepiloto svoe
i vosklici katadnevno izvikuvaa
molbeno baraa
u[te u[te
ne ima u[te
kutri
slepi
nasmeani
zadovolni
od bolnata iluzija
bolkata ne ja se]avaa
za bolkata @iveea
kutite slepci.

MIG

ZABORAVOT EVEGO POVTORNO TROPA
TROPA SILNO NA VRATATA OD SPOMENITE
BURAVA STO BESNEE NADVOR GO DONESE
MISLEV
DEKA SO KATANCITE GO ZAKLUCIV VECNO
NO KOJ BESE TOJ PROKLETNIK STO GO ODKLUCI
I KADE LI GO NAJDE KLUCOT
VO NAJDLABOKIOT DEL OD MORETO GO FRLIV
RIBITE MOLCELIVI CUVARI BEA
KAKO LI USPEA DA GI PRELAZI
KAKO LI USPEA DA GI NATERA DA ZBORUVAAT
A MOZEBI PROKOLNATATA NIMFA MU GO DALA
EVE GLEDAM I POSEJDON E LUT
BRANOVITE OD KARPITE NA PARCINJA GI KRSI
PESOKOT USTE POSITEN GO PRAVI
JA BARA I TOJ NIMFATA PROKOLNATA
I VO UTROBATA NA KITOT SE ZAGLEDUVA
PREMNOGU NESREJKI DONESE TAA
PREMNOGU DUSI ZASLEPI SO UBAVINATA
PREMNOGU DUSI ODNESE VO DLABOCINITE SO MUZIKATA
A KOGA GREVOT KE GO STORI
MOLCI SO DENOVI
NEKOGAS I SO NEDELI
SAMO VO VRAKOT NAJCRN NA POVRSINA KE IZLEZE
ZA MESECOT JA POMILUVA NEZNO
TAKA I JAS SEGA VO BURAVA SILNA
STOJAM NA SPILAVA STRMNA
I CEKAM NEKADE NIMFATA DA JA VIDAM
NE MUZIKA NEJZINA DA SLUSNAM
NE UBAVINA NEJZINA DA VIDAM
TUKU BESOT SVOJ NA NEA DA GO ISTURAM
NE SE PLASAM OD KAPKIVE LADNI
NE SE PLASAM OD VETEROT SILEN
SAMO STOJAM
I MIGOT GO ISCEKUVAM

MINUTA DO POLNO}
Vo ^asot
koga povtorno osamenosta me pregrna
pani^no izbegav so mislite
nekade daleku
kade ima[e mnogu vreva
kon ponorot
na beznade@nosta znam
saka[e da me odnese
[epotot
nejziniot ve^en pridru@nik
sega zboruva[e
zarem misli[
ve^en osameniku
deka taka lesno ]e izbega[
ta pogledni podobro
polno] se nabli@uva
ostanaa samo u[te nekolku migovi
koga i ve^erva skazalkite
pregratka vol[ebna ]e napravat
i pohodot ]e go ozna^at
zaludni se tvoite obidi da izbega[
premnogu praznotija e okolu tebe
premnogu skrbovi stavi
gi gledam
kako se naredeni vo plastovi
ako navistina misli[
toga[ znaj deka bitkata tvoja
]e bide dolga i ma^na
napati i so stra[ni padovi
no ako navistina si re[il
vo vrevata da odi[
toga[ ne pomisluvaj
vo osamneosta povtorno da se vrati[
******************
Gi broev migovite i jas
stanaa ve^nost
^ekav ne zaludno
vo noviot den ^ekor eden
da napravam
nabli@uva[e polno]ta
ide[e vremeto
koga samo avetite caruvaa
vo svoeto prokolnato carsto
se pla[ea srtnicite od toa vreme
da odat vo temninata
se pla[ea i so svetlina se oblevaa
gi broev sekundite i pogled pra]av
prema stariot ^asovnik
koj vise[e od kojznae koga
na po@olteniot zid
a toj
nebare voin hrabar
so svoeto klatno
voinstveni dvi@ewa prave[e
o[tro i ostrumno
go se^e[e vozduhot okolu sebe
i koga glasot ]e go krene[e

na slugite od mrakot
mirot im go zema[e
skazalkata golema se pomrdna
dobroe si rekov
se nabli@uva vremeto
koga moram povtorno da se vratam
tamu kade [to nekoga[ bev
*********************
Nesakav povtorno vo spomeni da odam
ne sakav povtorno so spomeni da @iveam
ne sakav povtorno od spomenii da se hranam
nekoga[ bea bolni
mnogupati bea nasmeani
no sepak se izminati
koi dokolku misam
samo vremeto ]e mi go ukradat
i povtorno na mesto ]e me stapisaat
bea i zavr[ija
**********************
Evego migot [to go ^ekav
premnogu e veli^estven za da se opi[i
so zborovi ^ove^ki
premnogu e kratok za da se dvoumu smrtnik eden
dali da go zgrabi
proletuva
i povtorno kojznae koga ete tuka ]e pomine
kako blesok go vidov
be[umen
samo raka pu[tiv
i mal zrak so dlanka doprev
toplina ^udna
ne ^ove^ka tuku ve^na
dojdena od ve^nosta
niz teloto se razli
niz kletkite povtorno prostrui
damarite gi razbudi
[to ete i tie vo dlabok son bea
vizija ^udna
no vistinita vidov
kako na piedestal
golem i slaven stojam
imeto so zlatni bukvi oblieno
nekoi pametnik go vikaa
za generacii idni
so gordost go gledaat.

MOMCETO I SONOVITE
Pametam
koga kako dete stoev na karpite
za koj znaev
deka nekogas tuka stoel
i junakot Marko
i gledal vo sirnoto pole
od koja strana ke dojdi crna arapina
za lut i krvav boj da go kani
i jas gledav vo sirnoto nebo
cekajki da se pojavi
zvezdata denica
mrakot koj bese sekade okolu
ete togas ne me plasese
sila mi davase
verba mi vlevase
koga blesokot na nebo ke se javese
znaev deka vodilkata dosla
da me vodi vo novi svetovi
na cudni patuvanja

Rekata nezapirlivo tecese
gi nosese denovite
vo nedeli gi pretvara[e
vo meseci gi nizese
na nizi godisni gi stavase
vodilkata kako igla se provirase
niz nizite godisni
sekogas hrabra bese
nezapirliva

Neznam sto stana
dali bura odnekade dojde
ili poroj fati
negledav nikade oblaci crni
ne slusnav grmotevici
no molk straoten nastana
mornici me polazija
tisina grozomorna se rasposla

Sega povtorno posakuvam
vo ovoj mig prazen
samo edna stapka na karpite da stavam
samo eden pogled vo poleto da frlam
samo eden krik vo neboto da pustam

i mozebi togas
povtorno kako nekogas
mrakot ke me stiti
ne strav da nosi
ne neizvesnost da podaruva
tuku so svetlosta
vo ranite zori volsebna pregratka da pravi

Ne bi se zasramil od nikogo
i solzite nezapirlivo bi gi pustil da potecat
tolku silno
isto kako rekata nezapirliva
ne bi go stedel ni glasot
za vik da stori
so jatata ptici da drugaruva
i povtorno kako nekogas
cudni prikazni im kaze
za momceto sto so sonista se hranel
za momceto sto vo legendi rastel

KRADEC NA SNISTA

moze li da gi ukradam tvoite sonista
da gi sonuvam vo sebe
da gi socuvam od metezot na custvata
za da ne zgasnat
stom ke gi zatvoram ocite
ke ja docekam li nojkta zarobena vo svojata svest
i dali
ke gi pomiluvam mugrite so taznite oroseni oci
vo ovie migovi
ne gi prepoznavam tvoite povici od radosta
sto ja nanesuvam vo mislite
a ne se dovolni samo nadezite
potajno cekam tivkoto stoletie da ja naditri tisinata .

NE

Mnogu pesni nedovr[eni
vo dnevnikot star ostanaa
mnogu sni[ta prazni
ostanaa vo mugrite
koga proleta so tebe ja do^ekav
koga temjanu[kite za tebe gi berev
koga veterot zaedno go pregrnuvavme
vo vior go pretvorivme
vo zorata go premorivme
i sega
koga jastrebot go slu[nav
od viso^inite me pra[a
dali @ali[
za mastiloto potro[eno
za saatite prazni
za hartijata stara
znae
deka ]e mu ka@am
kratko ne
znae
deka ]e mu ka@am
povtorno ne
za letot go prodol@i
nekade tamu
kade gnezdo ]e svie
nekade tamu
kade ne ]e se skrie.

NE PRA[UVAJ

O~ite sini vo potoci nemirni gi pretvoriv
Du{ata skr{ena so katinar ja zatvoriv
I ne sakam otsega nikoj da me pra{a
Zo{to e toa taka
Denovite prazni vo pesni gi pretvorav
vo stihovi mnogubrojni gi zatvoram
I ne sakam nikoj da me pra{a
Zo{to e toa taka
ne ne I ne
mo`ebi toa ke bidi odgovorot
na mnogubrojnite pra{awa
ne me pra{uvaj
ne me pra{uvajte povejke
zamoren sum od odgovori
ostaveteme sonceto nautro namira da go gledam
mese~inata nave~er ne`no da ja galam
vremeto da go pu{tam da vrvi
popusto da ne bide.

NE^IJ I SE^IJ

Se slu^i sonot ne^ij
se izgubi javeto se^ije
dojde zborot [to se krie[e
zamina pogled [to luta[e
toa bea samo vizii
nestvarni no vozmo@ni
toa bea samo vizii
gi ka@uvaa nerazbranite
gi slu[aa osamenite
se slu^i sonot ne^ij
ili be[e vizija
nestvarna za umot
stvarna za nerazumot
sonot ne^ij
vizijata nerazbrana
stana razbrana
ova e ludilo
vikaa osamenite
sakame ludilo
baraa mnogumina
dajteni nova doza
se pla[ime od stvarnosta
u@ivame vo ludiloto
ne sme tie
no barem sme
vise[e dilemata
kako nova doza na ludilo
kako ne^ij son
[to stana se^ij.S

NERAZBIRANJE

NEMOZEV DA GO RAZBERAM IZGREJSONCETO
NO TIVKO GO MILUVAM ZAJDISONCETO
GO LJUBEV ISKRENO
I SE FRLAV VO PREGRATKITE
ME NOSESE TIVKO
NA BRANOVITE NOJKNI
KOI SE TALASAA OD CAS VO CAS
NEMIRNI
DIVI
A VO SLEDNIOT MIG
KROTKI KAKO JAGNE
VELICENSTVENOSTA BESE KRATKA
KRATKA ZA EDNA NOJK
I SO UTRINATA
POVTORNO DILEMA
SO ZRAKOT PRV
ZBUNETOST
I NERAZBIRANJE
SVETLINATA NE NOSESE
TESKO I MACNO SE VLECESE
STVARAJKI GO
NOSEJKI GO
NERAZBIRANJETO.

NIKOGAS

Nikogas ne mozev da zaminam vo visokite planini
nikogas ne mozev da gi dostignam visokite vrvovi
samo pogledot sekoe utro go prajkav
imase edna ptica osameno
koja bezdelnicese na grankite
pesnapojna ne peese
krasna ne bese
no krasota stvarase
zemigo pogledov moja pojke
barem korisna bidi
na vrv go odnesi
so sneg stogodisen izmijgo
so trevi cudesni izlekuvajgo
I vo gnezdo orlovo smestigo
neka I toj gnezdo svoe svie
neka pogledi novi se ispilat
neka planina pomiluvaat
neka tajni vekovni otkriat
neka voda izvorska se napiat
I vekovni bidnat..

POBARAJGO

Krajot
ili pocetokot na krajot seedno
sepak e kraj
ispolnet sto ponel so sebe samo kosmari
samo magli gusti
I edna golema praznina
krajot pobarajgo velese nekoj od tamu
ne ne go barame
ne go sakame
toj e tuka kaj nas so nas I vo nas
no kako itrec se kriese sekade
ne ne ne se kriese
bese tuka za nas nevidliv ili nepoznat
ili ne sakavme da go vidime
seedno
kraj sto go slusavme od drugite
kraj na edno polno
I pocetok na edno prazno
prazno I bolno
sto
seedno sto I da e sepak e prazno.

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.

PRAZNA NOJK

I BEZ SENKIVE NOJKVA PRAZNA E
MOLCELIVA
NA MOMENTI DURI I TAINSTVENA
KRIE TAA
GREVOVI EDNI
ZNAM
KRIE I GI VLECI SO SEBE
OD NOJK VO NOJK
I NEJZE BREME I PRAVATA GREVOVITE
NEKOJ RECE
NAKAZANIE E TOA
KLETVI SE TOA
TA ZATOA E TEMNA MRACNA
PRAZNA E SEGA
ZAREM KLETVITE GI FRLI
NE NE GI OSTAVI
NAZAD ZAD SEBE
SAKA VECERVA DA BIDE PRAZNA.

PROLET

GOLOGLAVI I GOLOBRADI MOMCINJA
POITAVME PREMA PROLETA
DA GI ZGRABIME CVETOVITE MIRIZLIVI
SAMO PIREJOT GO IMASE NASEKADE
TRNJETO NOZETE NI GI GLODAA
A TIE
GORDO NA RIDOT
VO POLJANITE BESKRAJNI
SO BULKITE NA VETROT TANCUVAA
UGORNINITE GI SOVLADUVAVME
ZADISANI I ZABRZANI CEKOREVME
MISLATA NE VODESE
NEKOI KOI OSTANAA NA POLA PAT
REKOA IZMORENO
ZALUDNO I POPUSTO ODIME
LAZNA PROLET
A MOZEBI I CVETOVITE SE OVENATI
NO TAMU GORE
VIDOVME
KAKO ZRAKOT UTRINSKI
ORLOVOTO GNEZDO GO POMILUVA
I SO SVEZINA MIRISOT GO RAZLEA
ZNAEVME
DEKA TOA E NASATA PROLET

PTICA OSAMENA

GI SETAM SKOPSKIVE ULICI
NO ZA MENE PRAZNI SE
ILI CEKOROT GO NEMA NIKADE
NE SE VREZAL VO VRELIOV ASFALT
IMETO GO NEMA NA NIEDEN ZID
ISPISANO DA STOI
NI EDNA KLUPA VREZANA NE E
OSAMENIKU ILI SKITACU
VELI PTICATA NOJKNA
TUJGINEC SI VO OVOJ GRAD
TUJGINEC KE OSTANES
POPUSTO SE TRUDIS DA OSTAVIS TRAGA
NESAKAM DA SLUSAM
I FENERITE SE GASAT GLEDAM
ZAREM NAVISTINA POPUSTO ODAM
ZAREM ZALUDNO BARAM
NESTO STO MISLAM DEKA GO IMA
NESAKAM DA JA SLUSAM PTICATA
TA I TAA E OSAMENA
A MOZEBI ISPLASENA OD TEMNINATA
TA ZATOA TAKA ZBORUVA.

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

ROMEO ZAMINA
Romeo zamina
nekoj zboruvaat deka ne ni postoel
samo legenda bil
sozdaden da ete ima za sto da se kazuva
no sepak zamina I ne vo legendite
zamina mileniumskiot romeo
izbega od apsurdnosta na praznite ilzilvi
izbega od praznotijata
mozebi povtorno se sokri vo legendite
ja barase popusto Julija
ja barase vo zborovite
ja barase vo srcata
ja barase sekade kade sto slusna deka e
ja barase I praznotija naojgase
lutase demnese I noki sobirase
nades hranese
praznotija polnese
praznotija naojgase
zamina ispolnet so apsurdnosti
zamina I praznotija ostavi.

SAM I OSAMEN

Sam I osamen so casovi se boram
samotijava tuka da ja ostavam
Sam I osamen so casovi gledam
kako jata ptici itaat nekade daleku
nekade kade novi gnezda ke svijat
Sam I osamen so casovi slusam
kako tivkiot tropot romor stanuva
buka nepodnosliva e
koja jaci dlaboko dlaboko vo utrobata
Sam I osamen ostanuvam
krstopatot da go najdam
Sam I osamen
nemirot mira ne dava
da ne bidam sam I osamen.

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

SO SEKOJA SOLZA

So sekoja solza sto ja kradam
znam pobogat sum
vo ordava na tazni minuvaci
nekoj vejke gledam nema sila
nekoj veli nema smisla
nekoj znae deka ne se vredni
no gi kradam solzive
mozat da me narecat bezdusnik
mozat da kazar sto sakaat
ne sumkradec bezdusnik
gi kradam I na dusata I gi davam
taa da mi gi cuva
koga ke bidam povtorno mnogu tazen
solzite ke gi zemam za hrana da mi bidat.

STAPALKI

Dol@inata na denot
stapalkive bavno ja merat
ne se toa ^asovi
migovi na beskrajnost stanaa
nerazbiram
ili ne razbirate
no merka e toa
od tuka
do nikade
od ovde
do sekade
i toa e denot
sega prazen
a sledniot ^as
ispolnet
ispome[an
nareden
haoti^en
kako stapalkive
brzi spori

{TO

Jveto i sonot
no]ta i denot
zloto protiv dobroto
ete toa be[e edno v^era
javeto i zloto
sonot i denot
no]ta i dobroto
ete toa e denes
a [to ostana za utre
is^ekuva[e
[to ]e se rodi
[to ]e se ispili
[to ]e se ispome[a.

TA I TI

KOGA KE NAUCIS TAGATA KAKO FUNKCIONIRA
KE JA ZASAKAS POVEJKE RADOSTA
KOGA KE GI VIDIS SOLZITE ZALUDNI
KE NAUCIS DA GI CENIS POVEJKE

TI STO GRABAS OD VREMETO
TI STO LUTAS VO PROSTOROT
ZAREM NE SE IZMORI

EVE POGLEDNI POLNOJK E
POGLEDNIJA ZVEZDATA SAMOTNICA
TREPERI TIVKO I RADOSNO
ZNAE DEKA I NEJZE NEKOJ JA GLEDA

TA I TI
OSTAVIGI MISLITE NA HARTIJA
NEKA PRAV GI POKRIJA
NEKA ZABORAV GI PREGRNE.

TEMNINA NA NEBOTO

Zgasnaa site zvezdi ete ovde
na ova malo mesto
I nokta izbega
I temninata zamina
zgasnaa begajki panicno od lujnata
zgasnaa odejki molceskum
I samo ovaa prokleta siva bezlicnost ja ostavija
zgasnaa so temninata na neboto
zaminaa so prviot zrak sto sila im podari
popusto vetrerot go molam
barem trepet vo siviloto da stori
sto iskra ke se pretvori
no tamu
tainstven glas sepot nosi
no ovde
beznadesno go cekam

bi viknal
tamu vo temninata na neboto
grmotemica da se stori
I oblaci da raspara
popusto
sila nemam
beznadezno

VIOR

Za solza maj^ina
vo ve^nosta baram
za [epot maj^in
od ve^nosta ^ekam
zarem povtorno
buden sonuvam
zarem zaludno
iluzija is^ekuvam
ne mi zboruvaj
moja nade@
[to te taam vo no]ite
[to te gaam so sni
ne me narekuvaj ve^en sonuva^
ne sum toa
samo go sakam ova
ja izgubiv solzata
odleta [epotot
vior be[e toa
bura se pretvori
pusto[ napravi
ni[to ne ostana
i sega
povtorno
vo ovie prazni no]i
baram i ^ekam.

VITEL

Vitelot trgna
kon beskrajnata prerija
^istotata ja povle^e
pani^no vikaa lu\eto
nemoj]ni sme da go sopreme
vitelot temen
nekade vnatre be[e
i sila nova dobi od sobirot
vovle^e
u[te mnogu ^udesen
besnee[e
i polzi prema mrakot
saka tamu
silata da ja udvostru^i
vitelot
bese sega semoj]en
no kojznae do koga.

Исплашено клечам пред бурата што евеа доаѓа
Вртоглаво ги брише сите спомени
Ги корне сите патеки изодени
Зад каменот што е пред мене се кријам
Како штит го зедов сега
Ладен е и рацете камен ми ги стори
Само ја гледам бурата со поглед втеречен
Немоќен да и се спротиставам
Мислам дека дел од каменот станав
Пустина сега околу празна е
Ги нема веќе ни карваните да врват
Одвреме навреме ќе поминеа
Привремена радост ќе донесеа
Некоја вест од карваните ќе слушнев
Бедуините што ја кажуваа
Незнаеш дали естварна но сепак е вест
Само белина непрегледна
И облаци темни што бура се
Татнежот носи секавици и молскавици
Погледот во каменот се впил
Рацете во камена прегратка се стиснале
И хаос од мисли
Испревртено е се тука

Испревртени мисли

POLNOЌЕН KRIK

NE ME TERAJ POVTORNO
RIDOVI OD BOLKA DA SOZDAVAM
NE ME TERAJ POVTORNO
VO REKATA OD O^AJOT DA GAZAM
PREMNOGU NO]I OSAMENI PREGRNAV
O YVEZDO
[TO SAMO NEMO STOI[ NA SVODOT
POBARAJGO MESECOT
]E TI JA PODARI BLESKAVOSTA
PREMNOGU SE TEMNI NO]IVE
PREBRZO PLOVI BRODOT VO VREMETO
BLESNI KAKO [TO ZNAE[ SAMO TI
I PREGRNIGO SAMOTNIKOT
[TO VERUVA[E VO SRCETO
[TO JA OTVORI DU[ATA
[TO JA NATERA RAKATA
STIHOVI OSAMENI DA PI[UVA
O YVEZDO
POSLU[AJGO BAREM OVOJ [EPOT
NE E GLASEN
NO E KRIK.
DRUGA DIMENZIJA
TRAGAV VO NEPOZNATOTO
СЕZAPLETKAV VO POZNATOTO
I BI
I SE STORI HAOS
PROSTOROT SE OTVORI
MISLITE LETAA NASEKADE
RAZUMOT ZASTANA NA MESTO
POGLEDOT
TU OVDE
TU ONDE
GO BARA VREMETO
DALI ZASTANA
ILI IS^EZNA
NO DRUGA DIMENZIJA SE STVORI
KADE NI[TOTO E NE[TO
I NE[TOTO E NI[TO

МОЛИТВА ЗАЛУДНА
Пред олтарот на старата црква
Клечеше еднаш една млада жена
И во занесот свој молитва кажуваше
Боже мој
Евеме денес пред твоите двери клечам
И те молам биди милостив
И слушнија мојата молба
Јас сум млада глина и обликувајме
Сртвориме
Како е твојата воља
Вдахними еден зрак од боженствената енергија
И подаримиго блаженството
Во часот тој
Свеќите
се занишаа
Некои мистериозно се изгаснаа
Топло ветре што како милување беше
Покрај увото на девојката помина
И глас се створи
Кој малку и прекор носеше
Ако си глина обликувајсе
Започни со рацете да ја правиш сопствената форма
Започни со очите да ја гледаш сопствената работа
Започни со сопственото срце да ја милуваш
И ќе видиш
Дека ти
Чудо на природата си
Едно и единствено
Дело боженствено си
Те обликував уште во утробата мајкина
Ти вдахнав сила невидена
го втиснав ликот мој
Зарем се уште тоа не го разбра
Секое утро се поубава и поубава си
Се помудра и помудра си
Се побогата и побогата си
Од и прегрнувајго зракот наутро
Отвориго срцето
Слушниго добро што ќе ти каже
И моето драгоцено време не трошиго залудно

Тажното момче

Момчето и фантазиите
Другаруваа постојано
Од изгресонце
До зајдисонце
Кога ноќта ќе дојдеше
Ги прегрнуваше нежно
Фантазиите во сништата го носеше
И светови невидени му даваше
Патуваше весело и незаборавно
Една светулка придружник му беше
Тивки песни на уво му пееше
Радосен го правеше
Злосторник еден
Што љубоморен на момчето беше
Светилката ја зароби
И тажен го стори

Мртва Љубов

Кога љубовта умре
Тагата плачеше најмногу
Од солзите свои река направи
Кој сега мене ќе ме бара
Кога веќе ја нема љубовта
Ревеше толку силно што и останатите ги разбуди
Рамнодушноста и се придружи со тажалка своја
Лесно ти е тебе таго
Јас сум сега целосно непотребна
Мене никој нема и да ме споменува
Заборавот сега не заборави и тој збор да каже
Јас бев последен но сега незнам кој сум по ред
Немирот само шеташе ваму таму
На место не можеше тој да се скраси
Неверував дека до ова ќе дојди рече тој
И сега во кое срце гнездо да свијам
Недовербата по обичај со чуден поглед ги гледаше
И не можеше да им се начуди
Но сепак небеше сега целосно сигурна дали е во право
Копнежот целиот во паника беше
Со ужас опкружен
Од ужасот збор не можеше да кажи
Шепотот онеме
И само во место едно стои
Вкочанет небаре кип е тоа
Возбудата од шокот се излади целосно
И како поминуваше покрај сите
Морници имшетаа од неа
Разбраа сега и темјанушките и ружите
Цветовите ги собраа мирисите ги повлекоа
Избледеа веднаш лити станаа
Месечината за последен поздрав се спремаше
Собираше светлост од длабочините свои
Сакаше патот да и го осветли како никогаш досега
Беше ден но тмурен и влажен
Немаше жагор немаше песни
Сите сега собир еден евеги прават
Се прашуваат каде одар да и направат
И бесценети камења да наредат
Бледи ќе бидат
Некои викаа гласно
На врвовите од планината да ја однесеме
Орлите стогодишници ќе ја чуваат

Не
Рече некој незнам кој
во пештера ќе ја сместиме
и таму вознемирена нема да биде од никој
облаците се симнаа ниско
и кочиите ги приземјиа
злобата скришум ја гледаше мртвата љубов
и поздрав и праќаше
сега кој ќе ми биде достоен противник
со кого сега постојано ќе спорам
не можеа да најдат соодветно место
сеуште евеги собирот го држат.

Ридови од болка

Осамено и занесено одев
По ридиштата високи
кои јачеа од болката своја
ги молев понизно и покорно
бесот да го смират
јадот да го скротат
и зеленилото да го распостелат
и тие го знаеа тоа
но немоќни беа
болката беше стара
од памтивек чувана
сега кога снеговите се тука
полесно им е да јачат
ги покрива тој со студенилото свое
зарем до пролета ќе биде вака

Поетот од Дваесетиот век
има еден знак кој фантазијата му е храна душевна
на кого месечината му е водилка и заштитник
на кого насмевките на сите му е општа радоста
но кого тагата ќе ја прочита
на нечие лице тогаш веќе тоа е рамно на општа катастрова
се ужаснува од неа
но никогаш не го признава поразот
се бори со сите оружја кои насмевката му ги дава
ги познава сите понори на душата
сите реки на очајот
плива во морето од солзи
но никогаш не се дави
се бранува неговата душа
и од една солза
се стврднува неговото срце
од човековата дволичност
тогаш е без чуства
не знае да мрази
но ја ја привлекува нечијата омраза со својата насмевка
незнае да прекорува
но прекорите летаат кон него
наутро ја исправа гордо главата
и ноќта ја дочекува со раширени раце
не се плаши од темнината
тоа е само природен феномен
луѓето исполнети со темнина ги избегнува
самотијата ја сака
и во неа го гради стрпливо царството на желбите
доволен му е само еден самотен миг
и веќе нова желба се створила
од реката на мисли
неуморно мисли лови
во редови ги реди
и некои песни ги нарекуваат
ете тоа е
временскиот скитач
или само осамениот поет
или можеби изгубен во времето обичен фантазер
кој има задача
тагата да ја опише во сите нејзини форми
среќата да ја грабне со двете раце
и влубен поданик е верен

Празен поглед

Ги пушти солзите да течат
Не се грижеше за погледите што презир му праќаа
Неуките
Велеа дека стар човек било страмота да плачи
Не го личело
Ги пушти да течат по лицето
И со секој спомен солза му капеше
Ги имаше многу
Времето за старецов кој плачи сега нема вредност
Седнат под липата раскошна
Погледот некаде напред каде немаше ништо
Немаше никој ни добар ден да му каже
Зборуваа дека е чудак еден
Зборуваа зошто тој молчеше
А и што да кажи кога ги потроши предвредеме зборовите
Зборуваше неуморно со години
И радост на луѓето им носеше
Зборуваше и ведрина на лицата им мамеше
Зборуваше неуморни и зборовите не ги штедеше
Зборуваше и зборовите ги потроши
Сега под липава само седи
И со солзите зборува непрекинато
Секоја насмевка една солза
Секоја восклик солза
Седи и не чека ништо
Само седи
И погледот напред во едно ништо.

СТАР ГРАД
Честопати кога одев
На местото
Каде некогаш град имало
Сега кој знам исчезнат е
Но на сон сум го видел
Многу пластови врз него има
Илузии гаев
Дека ете во тој град
Некогаш ќе ја пронајдам
Книгата на тајните
Книгата во која е запишано
Напишано
Како на суднината
Да и се даде клучот од вратата на спомените
Да ја затвори
Барем кошмари да не буди
Многупати
Кога градот го гледав
Додека седев крај белиот мрамор
Ќе дојдеше старец цо бела брада
Жезол во рака носеше
Амајлија голема на врат му висеше
Торба на рамо префрлена
Ќе се доближеше тивко до мене
Знаев дека на ветерот јава
И со глас милозвучен
Небаре славеј пееше
Ќе проговореше
Синко
Не ја барај попусто книгата
Времето ти врви
Не ја барај попусто книгата
Не е за очи човечки
Не е за раце човечки
Оди
Оставиго градот нека спие
Не попусто
Цела планина врз него има
Не попусто
Грамади се истурени
Оди
Знаеш самиот
Илузии се тоа
Оди времето ти врви.

HAOS

Haosot gi nahrani ideite шuplivi
hrana чudna im dade
I zadovolni bea
voobrazeni stanaa
mangupi se narekoa
za genijalci baraa da gi narekuvaat
so tituli sakaat da se redat
vo raskoш beden sega plivaat
srekni se so lica ozareni
miluvaat se
I bedno I nisko
I haos vozdignuvaat
piedestal od porok stvoren stavaat
povtorno srekni se
vosklici puшtaat
no veterot se vezden im gi nosi
tie idei шuplivi
vo haosot srekni se

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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