Јас ти и магичното небо од повраќаница

Без вовед, овие стихови се мој влог 2008, 2009, 2010

БИБИЦ

1

жена на асфалтот
Карневалските звуци идат се поблиску
Постепено станавме глуви и неми
Стоиме
Луѓе- трупови
Ништо не можеме да слушнеме
Некоја тапа безглушност вечерва не потисна
Мириса на свежо заклано месо
На асфалтот има црева и распарани месишта од жена
Лесно се идентификува
од жена е
Дојките и се залепени за мрсниот асфалт
Уште чади
Вака чадеше месото на прасето кога го колевме кај вујко ми
Тогаш имавме сите во раката по еден брич и со смеа поминувавме по дебелите слачки на
свињата
Вујко ми ќе го попареше со врела вода
И ние стружи му ја кожата
Во рацете ни остануваа тутки влакна
Па
Стана мазно
Како кожата на оваа жена која со суратот лежи на асфалтот
Нема кој да се моли за неа
Таа е сама
обична курва без дом и без заби на вилицата
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за неа нема кој да плаче
постојано се прашувам како може да сме биле толку бездушни
ние што сега седиме затворени во четирите ѕида
Што можам да направам освен да ја погледам и да се присетам на вечерта кога направи да се
осеќам како вистински маж
Ја погалив
Добро ги измив прстите
Се плашам да не ми остане некој траг од смрдената кожа
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Обична, празна соба

Дрвената маса стои во собата така, небитно
Леб, туна, евтини пакетчиња со мајонез.. неколку виршли…запалка…и ништо
Пепелник.- Огромна јама
Нема јавувања по телефон,
Нема неизгаснати цигари во пепелникот…
креветот е среден
Чаршафот е бел неизвалкан,
Не е растурен…
Шишињата со вотка стојат полни, на рафтовите…
Подот е чист,рафтот со книги е полн и прецизно нареден..
Неколку предмети стојат на ивицата од прозорецот, мали човечиња
Едно каубојче и едно индијанче
со лак и кубура
стојат така
Само јас потонат во фотељата со мојата мала душа
Ги решавам големите прашања на општеството
УпсДушата и таа не постои
Да
Секогаш и си мислев дека е така
Завесите ги нема
Така зјаат осветлени прозорците..
Јас упорно сакам да си го одвлечам вниманието
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Нема ништо
Празно
Од се…..
Не е сложено
Едноставно е
Нема никаква поетичност
Во овој оваа соба
Обична празнотија…
Подобро ќе биде да завршам со овој стих
Да завршам со цела потрага
Нема смисла
Да бараш нешто во празен простор…
Нешто што не постои
Нема смисла…
А тука е се,
Пак нешто фали?
нешто те бара?
те моли?
да пополниш?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Џабе поминуваат зборовите
И буквите сите искуцани на ова,
Заземаат само простор…
Џабе е нервира се околу мене
И пак ги препрочитувам стиховите и сваќам, дека немаат смисла…
Нелогични се
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Празни
Нема потреба од нив
Не кажуваат ништо
И зошто го пишувам сето ова кога….
Ај батали, батали се….
Сега да беше тука, немаше да го трошам времете над оваа машина.
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мојот прекривач- мое небо
Читам од старите писатели
Им се восхитувам
Се осеќам така мал
Наспроти нивните зборови
Наспроти нивните споредби и рамислувања
Јас не сум како нив
Тие не се од овој свет
Јас не сум од овој
Некаде се начекавме на пола пат
Различен сум во начинот како пијам вода во држењето во очите во се сум различен
Различно си ја подголтнувам плунката
Едно само ме спојува
Мојата страст !!!
Со мојата страст можам да ги замолчам муцките кои ломотат невистини
Се нешто не им бива
Се нешто не им значи
Се некој друг одлучува
Се јас сум виновен за нивните несреќи…
А синоќа
Пак сакаа да ме драскаат
Сакав да им се заблагодарам на сите
Решив дека нема да бидам
Човекот на кој му тече жолч од чурилката
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Не ме сватија
Тие, надуенковци !!!
Повторно си го поклопив капакот
Ти се јавив тебе неколку пати
И ти ме најде во криво
Се насмеав
И решив да го затворам денот
Со едно прекривање над мојата глава
Моето кебе мое небо
Мое скривалиште од поскапувањето и законите
Го замирисав со посебен мирис
ќе ти се допадне
Дојди ќе заспиеме тука
Се надевам ќе ме разбереш
Нема моите стихови да ти бидат чудни и туѓи
Дојди
Зашто
само за тебе ги пишувам
Ако сензорот на твоите гради ја препознае страста
од ритамот на моите удари врз типките
Дојди !!!

8

Ноќите со тебе
Вечерва пиев бело вино со лимон,
Имаше неколку наши познаници, околу мене,
Не е поентата на овој текст во нив,
Ја испив можеби четвртата чаша,
Решив да си одам,
Излегов надвор од просторијата,
Најубавата пролет- повторував..
Знам дека глупаво звучи,
Без врска звучи,
Некој постојано да ти меле дека оваа пролет
Е најубава....
Оваа пролет сум сам.
Оваа пролет ми мириса
На мисли.
По цели ноќи седам во собата
И дремам...
Не заспивам
Чекам да дојде утро,
Сакам повеќе да бидам
Во
Ноќта
Се осеќам мирно..
И пиев
После виното со лимон
Сватив како требаше да се однесувам со тебе
Требаше да се спремам
Да направам план
наивно пристапив...
Ама не,
вака е подобро.
НЕ Е ЛАЖНО.
Носев некои глупави чанти со мене...
Ги тегнев така низ улицата,
Поднапиeн...
И добив потреба да ти пратам порака...
Нема смисла
Нема да бидам вулгарен
На три пораки со ред не ми одговори
Ме избегнуваш
Имај убав сон, ќе ти пишев.
На секунда ми се врати чувството,
Како ми беше кога
Не можев да спијам заради тебе
По цели ноќи
Пишував
Со тебе...
Чекав утра...
Следниот ден
Порака од тебе на телефон...
Легнував и се рабудував со тебе
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( патетично звучи)
Ова не го пишувам за да се жалам
Дека сега не ми обрнуваш внимание
Туку дека
Никогаш
Нема
Да
Си ја вратам потребата
За некоја …
за некоја девојка да извајам
во фантазијата
како
ти.
Одам и ќе заспијам, одма
Да не мислам на тебе...
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за сонот

Имав 6 години и 5 месеци
Дебело дете со црвени обравчиња
Еднаш сонувам:
Мал коњ а јас на него качен се гушам од смеа, кутар коњ не може да мрдно од местото а јас го
бодињам и се смеам – знаев дека сонувам ама си повторував
- Немој да се разбудиш !!!
И можев да си го продолжам сонот…
Немаше филозофии
И грди сурати
Беше многу едноставно
Јас и едно коњче.
Следен сон
Имаше толпа луѓе, сите џареа во мене
Јас држав говор
Им се смешкав
Им кажав дека јас сум со нив за нив
Знаев дека сонувам
Разбуди се !!!
се напињав да се докажам
Да успеам
А што можеш во сон да успееш???
Единствоно да го скратиш или обратно
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Веќе не умеев да продолжувам сонови
Сега моите сонови се нарекуваат
Кошмари !!!
Знаев да напишам
Те сакам утрово како никогаш …
Знаев да прочитам
Ќе те галам како утриснка роса
Сега стојам во кревет се трезнам од ноќешното пијанство
И незнам како се осеќам
Немам ништо прочитано
Не сакам ништо да напишам
Едноставно се стружам со главата по асфалтот
Имам чувство дека се се руши околу мене
Се изгубило од својата вредност
Дури ни ти не се јавуваш
Другарите се борат за моето работно место…
Како проста курва ме гони сонот
И тоа во истиот декор
Толпа луѓе… крвави лица… без очи.. бараат нешто од мене…. јас кажувам ми снемува воздух..
тие пак гледаат.. не знаат да зборуваат.. неми се… пуштаат некои крици… молат… се обидувам
да им вратам… им кажувам … им објаснувам… им се правам фин…. почнуваат да плачат… не им
тече ништо до нивните очи- длапки.. само некој пригушен крик се слуша…. од муцките нивни
-

разбуди се !!!

-

разбуди се!!!

-

Престани !!!

Не можев никако да дејствувам врз сонот.. како тоа да е сон на некој друг а не мој
Повторно се гледав себе
Како ги гледам луѓето и им зборувам
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Со секој изговорен збор знаев дека
Уште еден човек легнува во ковчегот
Мојата порцеланска насмевка беше здрвена
Се обидував да се рабудам… напињав со целата сила да станам да мрднам од глупоста што ми
случува.. ама безнадежно….
ова не беше сон
ова бев јас
пораснат…
мојата реалност
заборавив да плачам
станав тој кој го мразев кога бев малечок
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се со свое време

Тој ист глуп круг
Во овие редови нема ништо ново
Само потврдување
Да тоа е така, вечерва сватив
Пиеме стари вина како старите мажи
Ни го дозволија
Тој ист мој другар кој како животиња скокаше во езерото
Таа ноќ кога сите пеевме и крикавме како разгалени дечиња
Ние кои во џебот имавме само неколку ситни парички
Тој ист другар вечерва после толку години
Беше сериозен
Со жена до него
Го стигна тој круг
Како ѓавол си дремам
Сам
Без никој
Ова звучи како глупаво лелекање
Ти кажав
- МРАЗАМ ИЗЛИТЕНИ ФОРМИ
И немој да мислиш дека ти давам на цена
Не
Едноставно е
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Сакам да си тука до мене
Можам да избувнам
истрпи ги тие 15 минути
Јас те сваќам за се
Не се подготвувам
Не се преправам
Ми ја наполнаа главата дека треба да се припремам
Да се правам дека сум поинаков
За да те имам
Да бидам по некогаш љубоморен
Да те држам
Зашто ќе ме изневериш
Невешт сум ќе изгледа глупо
Ова пак звучи како да се удирам по гради а малку ме има на дело
Само колку ми бучеше над глава со оваа фраза
Пееме исти песни
Али не е тоа исто чувство
сите некако со резерва
Со малку повеќе смешкање
Кога има многу смешкање нешто е сумливо
Ти некаде патуваш
Јас конзумирам разреден воздух
Во главата имав неколку романси
Многу те изневерив
Празни чаши во кои имаше вино
Ти си мојот чадор
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Ти напишав писма
да ти ги праќав по пошта
Досега немаше ни да ги допреш
Дури и ТАА која знаеше да се смешне некогаш
Вечерва беше ДЕВОЈКАТА КОЈА МАГИСТРИРА
Се станало сериозно
Сите тие кои скокале на ластик и се криеле по темните улички
Вечерва се МАЖИШТА И ЖЕНИШТА
Со по две- три дипломи и со по неколку сертификати
Но не можам да поверувам дека тој мој другар
Вечерва е женет
Тој утрово ќе оди на работа
Сака да заработи за неговиот син
-

и на крајот ќе се помириш!!!

Вечерва не сакав да ти праќам писмо.. решив да ти напишам неколку зборови,
За да ти кажам дека поминаа девет месеци од нас
А ние се излеговме се на се десетина пати
Едноставно е, ми требаш да си тука за да можам да имам прибежиште !!!
И сите овие стихови га напишав за тебе… тоа е… толку е…
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стихови кои се читаат со подголтнување

Еден ден ќе ти се смачи
Нема врска само ти се причинува
му реков
Не бе навистина
Ете ми се смачи од се!!!
А мене ми се смачи
Од твоите докажувања колку ја сакаш уметноста !!!
И од лицемерни лажговци
Секогаш ме убедуваш
Дека се би направил само да бидеш дел од тоа !!!
Јас ќе ти речам излези од тие глупави марами
Не се понашај како муџахедин
И не биди по толку уметник
После десет години ти се смеам в лице
Свириш на свадби!!!
Како само ти стои таа твоја свадбарска насмевка
-

да живеев во Париз ќе свирев џез

јас да живеев Петербург ќе играв балет
а сега играм чочек и пијам ракија
тоа е период
треба да замижеш да уживаш и се е во ред
ама не, јас некако заглавив
кој сум јас во оваа приказна ?
стариот или малдиот ?
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првиот или вториот ?
двајцата?
ова е само круг едноставен круг ?
скалила поставени како рингишпил
Се ќе помине
Се има своја фаза
Се со свое време- се смееше
Ако заглавам не е во ред???
И јас ќе свирам на свадби ??
Па и не е толку лошо си велам…
Ама не, лошо беше пред една година
Сега не ми е толку
Ќе аплаудирам на митинзи?
Со солзи во очите ќе ги гледам “ светлите ” ?
Ако ме вработат ќе им аплаудирам
Или не??
чекај што се случи за толку кратко време ?
-

ТИ РЕКОВ, ти не ме слушаше тогаш

Имаше мислење на студент, сега свати за што ти зборував…
Да… ама… јас… бев или…. сум… креативен … имам некои… мечти… еден… ден.. ќе … јас ..
сакам… мислам … овај сепак.. има .. или .. нема … време…. чекај .. само … да докажам… станав
еден возрасен човек со срце од стаклено дете
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за кутрите мали створења

Секогаш ме пратиш
За моите постапки добивам
Врисок во ушите
Вие сте над се
Барате да ве нарекувам со ТИ
А пак ме удирате со бичот на срамот
Се исмејувате за мојот неуспех
Пробам да станам
Не може, повторно ме притискаш во шахтата
Измислувате нови закони
Стари принципи со нов шлаг
Знаете да љубите
А јас само повремено сум бил зацапан.
Мала војна на неталенти
Судир глава во глава
За превласт
За доминација над сељаците
Понекогаш толку сето тоа ми изгледа безнадежно
бесмислено
мислам ако заминам
ќе почнам нов живот
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таму
некаде
кај никој за да бидам никој
и да заслужам да бидам никој
тука на послужавник секој си ја добива својата повраќаница
послужена со неколку тостирани полови органи
стој!!!!
Ги препрочитувам стиховите и се гнасам од секој напишан збор зошто ова ?од каде овие мисли
?
Зошто ги пишувам ? Нема смисла.
ова се само глупави зборови… без врска…. ова не сум јас… се сменив ми треба нешто друго ова
можеби беше некогаш… ова е моја мината исповед …. сега ќе станам и ќе работам
Ќе правам нешто што ќе ме однесе некаде
Не, нема никаде да ме однесе, ништо не може да ме мрдне од скапаната столица, само
пљампам зборови како истоштен папагал знам дека само се бодрам и ништо нема да се случи,.
Затоа останувам меѓу овие редови, меѓу овие запирки, мали сопки и небитни створења кои не
изолираат со лигави евтини страсти
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за изневерувањето

Ти благодарам за позајмениот шал
доволно ме стопли
Не остана тука ништо
Не грижи се
Не те изневерував
Не дека немав потреба
Немаше со кој.
Сакам да стојам гол под отвореното небо
И да не ме копа внатре за да бидам со некоја жена
Освен со тебе
Да те чекам со фармерската јакна во рацете
За ко ќе стигнеш да се обидувам да те стоплам
Али тоа сега за мене е бајка
Немам пари за да купам кафе
Секогаш измислувам причина како да изнудам од тебе
Љубовни зборови
Некако ме ситат
Ме прават битен некому
Знам дека треба да те терам да ми речеш дека ме сакаш
Ама мене никој до сега не ми рекол
Те сакам
Порано ми беше смешно
Потоа
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Тажно
Па глупо
Па безвредно
Па мислев дека ме сожалуваа
Па после тоа
Се научив без такви зборови
Живеев со
изневерување и смешкање после тоа
Кога прва пат изневерив мислев дека
Ја престегав птицата во рацете
Бев шокиран
останаа малку пердуви и многу крв
Следниот пат
Стана игра
Потоа ми стана сеедно
Па се обидуваав да уживам во тоа
Знам дека некој го боли
Ама јас немам осетено како на некој му недостигам
Знам дека е до мене ама не знам што да речам
само ќе испијам уште една пијачка и ќе чекам да се случи следниот курварски потег

За тебе љубов моја
Секогаш вака ги завршувам љубовните песни Со неколку љубовни зборови, да не мислиш дека
те заборавив
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поезија за смислата на поезијата

Знам дека сето ова што го пишувам
Ќе изгуби од смисла
Се губи од смисла
Само му треба малку време
Се е со рок на траење
Се гледам во бившите
Се чудам како сум можел да одам со овие девојки
Едно останува
Јас уште сум погрд од нив
Како можат
Уште да ми се јавуваат ?
И да пишуваат пораки?
Колкуглупаво изгледам во минатото
Бев луд по тебе
Помина рокот
Сега се срамам
Од моите букви
сите вие критичари
И лудаци
Мислите дека светот многу
Го боли за вас???!!!
За тоа
Што вие мислите ?
И што тоа вие сакате да слушате и јадете?
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само ќе престоиме во кафезите
Ќе јадеме диетални храни
Или ќе се гушиме со свинско мрсно месиште
Со сало ќе мачкаме леб
Ќе ни паднат очите
од гледање во бројот на калории на паковките
Али пак
Поминува рокот
Ние го напуштаме кафезот
И одиме
Да гниеме
а толку ве дујат со ЕГО
Никако да сватите дека вашите принципи ќе се претворат
Во смешни анегдоти
Затоа немој да се трудиш
Да оставаруваш ЦЕЛ
Немој да правиш промени
Светот го боли курот од такви како тебе
Ќе ти помине животот во правење- промени
Наведни глава молчи
И сркај од помијата
И така и така
Поминуваат минутите
Секоја моја мисла веќе минува во минатото
Станува безвредна
вие само гледајте
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Ситете се на мојата слабост и неспретност
Сите сте исти
Сватете!!!
Сите имате малку крвни садови
дебел слој пудра
И Некое литро моч во вас
Се е едно исто… смрдено месо со поминат рок
Застани во редот на суратите и смешкај се!!!
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уште едно заминување од минатиот чин

Ќе заминам
Ќе ставам крај и ќе заминам
Каде???
Никаде
Некаде
Ќе заминам
Нема да се вратам
Така, само ќе се шетам
И ќе работам
Не ти жал???
Ми е малку
Али времето знаеш како е. тоа си поминува
Тоа е како млаз вода врз бразди од кал на суратот
Нешто ќе се смени
Нешто нема да се смени
Нема се е исто и некако се е смешно
Знаеш дека беше смешно
Не е повеќе
Не е ни тажно
млитаво е.
Не ми се кажува дека ми се повраќа
Глупаво е- изгуби од смисла.
Е па остани
Не
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На брод ќе пловам некаде
Убаво е да пловиш
Јас сакам да летам
Ама ми се лоши
Има и болести и малку повеќе пари
Сакам да те гушнам
Ај ќе се смееме
Само колку сакав
чувство
После седми час во петок
Ај остани
Не бе ќе одам
Да се изгубам
Да берам портокали
Оди
Ќе ме познаеш?
Ќе ме познаеш…
Знаеш дека јас сум тука
Пишувам песни
Збогум!
Не вели збогум
Збогум велат тие кои никогаш нема да се видат пак
Не зборај глупости
Патетики
Тоа ти е од глупавите романи што ги читаш
Ќе се вратиш?
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Ејј тебе ти зборам
Ме слушаш
Јас сум….
Знаев дека ќе затвориш
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луѓето на кои им требаш

Колку умислено влегуваат под нашите кожи
Подли подметнувања
Како перверзно сркаат од нашата штотуку избричана кожа
Порано бев наивен
Работите се случуваат случајно беше наслов на една моја песна
Песната ја изгорев
И уште сум наивен
Само пред другите се претставувам
Како сериозен дечко
Кој знае што сака
Да , точно, знам што сакам…
Сакам да…
Ова ќе го кажам некој друг ден…
Тоа прави да се осеќам,
Како дете кое штотуку јадело пудинг…
Бев да си купам џамлии
Поминуваа толпа од луѓе
Мислев дека си граат нешто
Извикуваа
Носеа некакви табли со натписи
Пееја песни
Сликата беше жива
Гледав така некое време
Ми дадоа и мене една маичка
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Ја наврев на себе и почнав да трчам меѓу луѓето
Се забавував
Не знаев дека кажувам
зборови кои не ги мислам
барем ми се чинеше дека е добра песна
Денес различни луѓе
Во исти групи
Со различни маички
И со поинакви букви на таблите
Стојат насекаде низ градот
Некои дури не ни знаеш дека носат таква маица
Во погледот им се гледа тој жар
За пропаст
Те мамат
Да се џишнеш
Да згниеш
Да се затрчаш сам во бездната
Самиот да си го запечатиш шишето со плутена тапа
Тие истите сега не пејат
Ама дремат и скапуваат на тротоарите
Велат
Преживувам
Некои дур не ни знаеш дали се живи
Ама тие спијат на плочникот
И молчат
Секогаш се во групи
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И тебе те мамат
Придружи се
Отворени се за сите
Ги сакаат сите
Им требаш
Нивното мото е:
Кога се гние во група погнасна е смрдеата!
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мала ноќна музика

За некои работи велиме
Ги сакам
Од душа…
Не се смешни
Параноично прости се овие зборови
Не значат ништо
Која душа бе!
Се е проста анатомија
Се може да се објасни со неколку формули
Се е едноставна реакција на неколку
Соединенија
А луѓето те гледаат како
Изрод!
Ама јас те сакам од душа!
Ме убедуваат
И моите
Секогаш пљампаат!
ЕВЕ СИНЕ, ОВАА Е ВИСТИНСКАТА!
И ти си приморан да љубиш од душа.
Следниот ден
Ти се смее в сурат
Со своите перверзии!
Те заменува со замислен љубовник
Пишува пораки
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Испраќа погледи
Ти си посесивен!
Ми рече
Застанав
Не пресметав ништо
Не си изградив никаков камен грб
Едноставно
Ги искинав старите листови
Намокрив едно шамивче со малку крв
Скршив мали монитори
Се насмевнав и продолжив понатаму
Барав логика
Барав некоја приказна во сето тоа
Мислев дека си поинаков
Поспецифичен
уникатен
Не најдов ништо
Па јас не сум божество
Јас сум сиот од струпови и испупштени меса
Јас смрдам на пот и на гомна
Јас сум со валкани мисли
И лош здив
Знам да мразам
Ама знам да сакам
Нема мерка
Нема правила
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Ме боли се ова што ти го правам
Не знам поинаку да функционирам
Си бил со многу девојки!
Не не сум бил
Тоа е проблемот
Ти си проблемот
Дека си една
Повраќам над сите твои молитви
Стојам и се лигавам
Ти мало
Молежливо суштество
Се е хаос
Се правдам за работи кои многу ме болат а не можам без нивната ерупција
Ти си моја мала курва
Избледна
Остана само мала домаќинка
Со несечени нокти на нозете
Се излушти карминат на твојата муцка
Не ме возбудуваш ни јас тебе
Само кројам планови кога да заминам
И да истурам дел од себе
На свежо лакираниот лак
Моја мала љубов
суштество
до кое дишам веќе 9 години
заборави
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јас сум виновен за се!!!
Извини.
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полетување во 3 и 29 по ново

Овој пат не застанав во редот
Се тргнав
Малку не ме видоа, т.е. не сакаа да ме видат
Се преправаат
Мра така да прават
За да имаат
Да зборуваат.
Ми се смешкаат
Ги познавам
Не сум параноичен само малку чувствителен
Не ми треба некој кој ме тапка по рамото
Од такви
Рамото ми е модро
Ми велат ќе помине
Прво за нас!
Не ми е чудно
Знам дека секогаш е за нив
Кога имав 6 години
Останав гладен
Зашто другар ми сакаше прво тој да се најаде
Незнам
Зошто не можам да се нервирам???
Стојам пред нив ги гледам
И не ме нервираат
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Туку така едноставно ми се прости!
Не можам да издржам а да не почнам да се смеам
Малку е глупаво
Муцки полни со џваканици
Се НЕШТО имаат да мумлаат !
Тие се во група јас сум сам.
Малечок прозорец имам во детската
Ќе го отварам и ќе летнам
Сигурно помеѓу облаците има мал како мене
Кој ме чека и бара совет од мене
Па и јас ќе има на кој да му солам памет.
Сега збогум одам малку да летам!!!
Баш во овој момент ми заѕвона телефонот
Ме бараат од партија Морам да одам да се смешкам, летот нема да се случи одтанувам долу!!!
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домашно воспитан воин

Построј се
Застани
Биди спремен
Време е за понижување
Ти треба да живееш со грба
Убаво е да имаш товар
Повторувај пред спиење
Тоа е твојата молитва
Љуби си ја смрдеата твоја
Да живееш со потребата да бидеш шамаран од мене
Треба да ги бараш камшиците мои
Секогаш биди спремен на се
Јас ќе ти заповедам
Исклучи мозок и
Само аплаудирај
Јас сум тука да те водам
Ти си мој слепец
Ти си мој роб
Застани и закопај се во дебелите книги
Исклучи се немој да гледаш околу тебе
Тоа е нереален свет
Она што внатре спие во книгите е твој дом
Само спиј
Сонувај!!!
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таму нема повреди
разбуди се и чекај уште една помија
Биди посреќен кога помијата ќе ти ја скратат
Нема ништо да јадеш
Ти ќе бидеш на диеата.
Потоа на компресор ќе ти се подуе стомакот
За пред гости
За да видат и да можат да ти се смејат.
Кој ќе влезе нека плука во оваа кофа
Има дечки кои сакаат да голтаат
-

ама не јас јас сакав да кажам што мислам

-

јас така чувствував!

Нема ти што да чувствуваш има други кои се за тоа…
Мала машина за мелење месо
Ти си нов производ
Само биди послушен!
Ама тато јас мислам дека ова што ни го прават е грозно !!!
- молчи, зашто ќе не збришат!
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човекот

Како се се заврте
Ти ме убедуваше дека не треба да правам се како што мислат
Ти беше тој што ми даваше книги и тоа не многу
-Не треба да ги читаш сите книги
Ќе те затворат
Ќе те затупат
Знаевме да се смееме на големите писатели
Се правевме риболовци
И додека не ни “ јадеше ” рибата
Правевме муабет за “големите” луѓе
Се случи мал пресврт
Те снема
се изгуби- некаде
Човеку
како да исчезна
Те снема
Во моментот кога најмногу ми требаше
Како во филм
Со глупава монтажа
Те снема од мојот кадар
Беше СЕ
Сега остана
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Мало сеќавање
Поминуваш
Некогаш ме познаваш
Некогаш само кинуваш со таа твоја глава
Некогаш не ме ни препознаваш
Да не пораснав???
Сега сватив дека секогаш сакаше да ме измееш
Ја играм твојата игра
Стојам и не дозволувам да се бунам
Во мене тоа си тлее а јас си молчам оставам да изгорам.
Можда луѓето немаат време за другите
Немаат за себе
Еве јас штотуку оделив некоја минута да кажам дека заедно со тој ист човек чмаеме во
партијата
Голтаме разни гомна
Слушаме наредби од козарите
Се смешкаме
И еден на друг си премолчуваме
За секој наш бунт
Против
Светот!!!
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една студентска пролет

Прозорецот отворен ми стои
Уживам ко ќе ја осеќам пролетта
како полека ми се вбризгува
ја осеќам пролетта преку ноќите
најубаво се осеќа ко ќе бидеш студент
некаде под кирија си
штама е
немаш доволно пари
во станот е несуредено
за испитот има време
а за вечерниот бурек
секогаш имаш четириесет и пет денари
и тоа натокмени до денар
не мислиш на калориите
едноставно лежиш оптегнат во старите фотељи
од газдите, кај нив има нови али нема везе
не мислиш на тоа
не сакаш да си набиваш комплекси
навечер некако си смирен и патуваш
имаш можност да си патиш за многу работи
можеш да си ги подредиш работите под точки и да си патиш
мирно е
никој не те замара
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низ прозорецот ѕирка само мирисот на пролет
на ноќ
некоја тревка и слаба светлина од месечината
оваа вечер се прашувам
дали ова сум јас?
Дали јас вака изгледам?
Дали јас вака мислам ?
Дали ова навистина јас го живеам?
Таатко ми ми кажува
Во мое време одевме на работни акции
Знаевме да се заљубиме
Ама реално…
Рече неговото време
Што е моето време?
-Пушевме ДРИНА и многу си верувавме
Јас вдишувам само чад и само се лажеме
Оставам да ме голтне ноќта
За после да ми бидат простени сите гнасотилаци
Свесен сум дека голтам неизџвакана храна
Ама уживам во моето пропаѓање
Боли ама слатко…
само ме отрезнува помислата дека ќе дојде утро
и повторно ќе мора да ги видам тие исти сурати
нема бегање од нив
постојат
ги знаете се нарекуваат луѓе!!!
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еден ден ќе заспиеш во тие чаршафи

Немам за ништо мотив
Не сакам ништо
Не мразам никој
Едноставно само одам одам одам
Ништо не правам
Се исцедив
За џабе
Јас сум со рок на траење
Нема каде
нема што
и ти некако си редок во моите молитви бооже
не верувам во никој повеќе
а ти ми остана некаде во главата или во градите
барем како што ме учеа моите
во душата
така ме лажеа дека во градите ми е душата
сите некаде одат
сите од некаде се враќаат
се е измлатено
омрцлавено
се остваруваат
јас се прпелкам во калта
сите мои бегства од дома
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изгубија од смисла
сите мои другарства
и скриени фотографиии во новчаникот
сега се испрани и не се познаваат суратите на нив
не се ни сеќавам на смешните денови
се премина во минато
о боже
ти испраќам молитва
ама немој да ме заебеш
да не мислам на ништо повеќе
секој мој збор е мој стих
мои букви
кои не знам зошто го пишувам
сите некаде одат одат одат и одат
ова ти е период ми велат моите
ве слушам зашто ве сакам
се наевам дека ќе поминат
ќе се смеам еден ден
на моите мисли !!!
знам дека некаде постоиш
некаде барем во овие мои букви
извади ми ги од главава овие гнасни мисли боже!
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али добро те засакав

Ти текнува како те засакав???
Да да те засакав и не го кријам тоа
Многу едноставно
Те гледав и се чудев како е можно да имаш толку потечена муцка
Перверзни мисли ми ја полнеа главата
Мало девојче
Смешна ми беше
Ми рече
-Ај напиши ми песна
Немам инспирација ко ќе ме тераат
Ај изглуми ми нешто….
Ми беше многу малечка
Ко ќе те гушнев некако се губеше во мене
Гледав да не траат моите гушкања
Да не си помислиш нешто
-

Зошто ме туркаш од тебе

Тогаш бев убеден дека ќе те бакнам
Не барав многу…
Таа вечер
Беше мојата премиера
те слушнав
ќе дојдам да те гледам
знаев дека се глупирам
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ама некако си верував во глупоста
сите се паметни знам
али најдобро е да сркаш од својата глупост
и да им даваш на дугите со грстови
биди доблесен
само верувај
те начекав во најлошиот бар
не беше свесна
ми падна на усните
те доправ
ме прегрна
мало фустанче
чорапчиња со риги
алкохол на непцињата
слатка ужасно слатка
ме стегаше околу вратот како никоја
уживав пред сите со тебе
те зедов враце решив да те носам дома
ми се изгуби некаде
постојано те прашував дали знаеш со кој си?
Ми доаѓаше со сета твоја женственост се обидував да се соберам
Вриев можав да експлодирам
Да те разнесам
А ти така мала
Пијана
Не свесна за себе
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Тте однесов дома не ме ни виде
Следниот ден замина некаде
После две години те гледам пак
Ми кажуваш како треба да се видиме
И ми се извинува многу…
Нема потреба тоа ми е една од најубавите ноќи со девојка
-

не ти дадов ништо ми рече.

Ми даде ќе заборавев… многу црнило од креонот…
И црвено крвави повраќаници на кошулата…
Ти благодарам моја романсо
Али добро те засакав!
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една студентска пролет

Прозорецот отворен ми стои
Уживам ко ќе ја осеќам пролетта
како полека ми се вбризгува
ја осеќам пролетта преку ноќите
најубаво се осеќа ко ќе бидеш студент
некаде под кирија си
штама е
немаш доволно пари
во станот е несуредено
за испитот има време
а за вечерниот бурек
секогаш имаш четириесет и пет денари
и тоа натокмени до денар
не мислиш на калориите
едноставно лежиш оптегнат во старите фотељи
од газдите, кај нив има нови али нема везе
не мислиш на тоа
не сакаш да си набиваш комплекси
навечер некако си смирен и патуваш
имаш можност да си патиш за многу работи
можеш да си ги подредиш работите под точки и да си патиш
мирно е
никој не те замара
низ прозорецот ѕирка само мирисот на пролет
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на ноќ
некоја тревка и слаба светлина од месечината
оваа вечер се прашувам
дали ова сум јас?
Дали јас вака изгледам?
Дали јас вака мислам ?
Дали ова навистина јас го живеам?
Таатко ми ми кажува
Во мое време одевме на работни акции
Знаевме да се заљубиме
Ама реално…
Рече неговото време
Што е моето време?
-Пушевме ДРИНА и многу си верувавме
Јас вдишувам само чад и само се лажеме
Оставам да ме голтне ноќта
За после да ми бидат простени сите гнасотилаци
Свесен сум дека голтам неизџвакана храна
Ама уживам во моето пропаѓање
Боли ама слатко…
само ме отрезнува помислата дека ќе дојде утро
и повторно ќе мора да ги видам тие исти сурати
нема бегање од нив
постојат
поминуваат покрај вас
повраќаат и горат со повраќаницата
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ги знаете
се нарекуваат луѓе!!!
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старицата наспроти балконот

Како пиштиш старице
Не можам да издржам
Да стојам на балконот
И да слушам
Како само пиштиш
Како жива мачка да дерат
Зошто ни го пикаат ова
Зошто ни го прават ова?
Старице ја осеќам твојата болка
Страшно е!
Се гледам како тебе ваков.
Знам дека и мене ќе ме испикаат
Во истите кабини
Наместо во планина
Во кожени секси облеки те топорат пред јасвноста
Ова не е плач
ова е крештење за слобода
Зошто ни го прават ова
И мојот балкон
Е претесен
И јас крикам како заклано јагне
Нема милост моја старице
Стоиш и се лепиш за смрзнатиот ѕид
А жена си била полна со секс
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Сега си мокра крпа
Која ползи по модерните плочки
За малку чист памук
Наспроти крвавата тиња која ја млацкаш низ разјадените вилици
Ова е бунт за сите старици во мојата улица
За сите кои ги испикаа во кабините
Зошто ова ни го прават???
Наместо да трчаме низ планините
И да јадеме од земјата
Ние што
Диви сме
Ние шлибаме од тетрапак млеката!!!
Моја старице, се гледаме на денот кога ќе си ја дерам кожата и ќе молчам!!!
До тогаш смири се малку, не можам да издржам да те слушам.
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нов производ

Построј се
Застани
Биди спремен
Време е за понижување
Ти треба да живееш со грба
Убаво е да имаш товар
Повторувај пред спиење
Тоа е твојата молитва
Љуби си ја смрдеата твоја
Да живееш со потребата да бидеш шамаран од мене
Треба да ги бараш камшиците мои
Секогаш биди спремен на се
Јас ќе ти заповедам
Исклучи мозок и
Само аплаудирај
Јас сум тука да те водам
Ти си мој слепец
Ти си мој роб
Застани и закопај се во дебелите книги
Исклучи се немој да гледаш околу тебе
Тоа е нереален свет
Она што внатре спие во книгите е твој дом
Само спиј
Сонувај!!!
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таму нема повреди
разбуди се и чекај уште една помија
Биди посреќен кога помијата ќе ти ја скратат
Нема ништо да јадеш
Ти ќе бидеш на диеата.
Потоа на компресор ќе ти се подуе стомакот
За пред гости
За да видат и да можат да ти се смејат.
Кој ќе влезе нека плука во оваа кофа
Има дечки кои сакаат да голтаат
-

ама не јас јас сакав да кажам што мислам

-

јас така чувствував!

Нема ти што да чувствуваш има други кои се за тоа…
Мала машина за мелење месо
Ти си нов производ
Само биди послушен!
Ама тато јас мислам дека ова што ни го прават е грозно !!!
молчи, зашто ќе не збришат!
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убоди сервирани во сос од навреди

На моменти не можам да се поднесам
Не можам да дишам од се ова што читам
Стиховите за ветерот за синевината на небото
Ме тераат да повратам од тоа што немаат смисла
Зошто пишувате поезија бе?
Да го трошите времето?
Да не мислите на се она што ви го пикаат во муцките?
Зошто?
Сите се прават интересни
Сите се осеќаат како уметници
Мала доза
И одиме до крајот
Се почна да замира… дури и тука некако се спласна
се се испика во дупките
Нема надеж мој мал кловну
Крај на оваа претстава
За која нема публика
Нема смеење
Нема ни трошка
Импулс за напред
Ги читам песните
Не можам да се изначудам
На глупавите зборови што сум ги склопувал
И зошто пак ги запишав!!!
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За еден ден да се сетам како ми било?
Не- не сакам да се присеќам
На ОВА!
се едни исти зборови
се едно исто чувство
ода на монотонијата
Некако младоста ми се процедува низ забите
На новопечените полуписмени богаташи
Детството ми помина во играње со играчки
И читање книги кои не ми значат ништо
Годините кога треба да демолирам згради
Мене ми поминуваат
Во составување на зборови
И барање на смисла
А секако нема смисла
Најголемата борба што ја водам
Е таа со мене
Не постои покрвава и поисцрпувачка од оваа
Од устата ми капат не вистини
За да можам да преживеам уште еден ден
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полетување во 3 и 31 по ново

Овој пат не застанав во редот
Се тргнав
Малку не ме видоа, т.е. не сакаа да ме видат
Се преправаат
Мора така да прават
За да имаат
Да зборуваат.
Ми се смешкаат
Ги познавам
Не сум параноичен само малку чувствителен
Не ми треба некој кој ме тапка по рамото
Од такви
Рамото ми е модро
Ми велат ќе помине
Прво за нас!
Не ми е чудно
Знам дека секогаш е за нив
Кога имав 6 години
Останав гладен
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Зашто другар ми сакаше прво тој да се најаде
Незнам
Зошто не можам да се нервирам???
Стојам пред нив ги гледам
И не ме нервираат
Туку така едноставно ми се прости!
Не можам да издржам а да не почнам да се смеам
Малку е глупаво
Муцки полни со џваканици
Се НЕШТО имаат да мумлаат !
Тие се во група јас сум сам.
Малечок прозорец имам во детската
Ќе го отварам и ќе летнам
Сигурно помеѓу облаците има мал како мене
Кој ме чека и бара совет од мене
Па и јас ќе има на кој да му солам памет.
Сега збогум одам малку да летам!!!
Баш во овој момент ми заѕвона телефонот
Ме бараат од партија Морам да одам да се смешкам, летот нема да се случи останувам долу!!!
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мал кловн под небото над берлин со се лолита

Се некој нешто избира
Стоиш како последен кловн од циркуз
Во рацете ги држиш топчињата
Кои ја изгубиле бојата
Само се трудиш да се сетиш на глупавите трикови
Кои одамна не засмејуваат
Ти стоиш во барот
Пушиш Цигара
Се смееш на мојата глупавост
И повторно
Старите трикови
Од ракав
Цвеќе од кое наместо вода
Тече желудочен сок
Само колку ми требаше време за да можам да те тријам
Помеѓу.
стар трик
Паѓање на солза
Нов трик
Паѓање на око
На негово место
Малку месо од кое се цеди крв…
За момент се преплаши
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Се пикна во борделот
Да се цедиш на други
А јас барав само да те допирам
Јас сум кловн
И се некој треба да ме избира за нешто
Абе не сакам!!!
Ти си добитниот плик во гужвата од свила
Ти никако да избледиш
Твоите трикови никако да исчезнат
Секогаш палат
Твојот сурат
Е многу убава излог маска
Стојам пред куќата и се смејам како избезуман
Поминувам и заминувам
сум заборавил на сите игри
Заборавив на целото детство
Се нешто друго ми се врти во главата
Се некои различни мисли
Ти одамна не си ми
Сега пак
Пробам да извадам трик од ракав
Извадив пердуви од палтото
Стојам
Најтажен на целиот свет
Со најмалку трикови во рака
За тебе
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Стојам сам за ти да дојдеш
Малку да испиеш од мојата тага
Дојди те молам ќе паднам на земјата ќе се стопам…
Заврши овој чин
Се решив
ЌЕ ПАДНАМ, ЌЕ ЗГНИЈАМ!!!
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песна за големото дете

Никогаш не доби смисла
Стоев и играв ластик со женските
Не дека многу ги сакав едноставно имав потреба да играм ластик
Да скокам
Кога пораснав
Сватив дека тоа е игра за женски
Ги поделив игрите во
Женски и машки
Станав доволно силен да можам да те викнам и да те плукнам в лице
Беше големо достигнување
Немаш никакво воспитување!
Стоев со саати пред телевизор
Учев
Следниот ден
Бев генијалец во маалото
Само колку бев моќен
Бев царот на улицата
Денот кога те плукнав
Станав најмоќното суштество
Поседував се
Додека мамините мази
Се лигавеа за сладолед
Јас трчав по ридот
И рикав за се ова сега што ни се случува
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Стоев со факел во рацете
А бев толку мал
Се топеа од срам моите кутри родители
А јас газев
се претворив во демон
Нема ништо да се смири во мене
Јас сум само еден обичен кловн
Кој на себе носи маска на демон
Само колку преслекувања
Само колку маски треба да симнам за да се видам јас
Можда некаде сум изгубен под дебелиот слој на меури
Што ми се наталожил
Сега не можам да се препознаам
Еден ако се пронајдам на некој рид како рикам
Ќе легнам и ќе заспијам
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едноставно оправдување

Додека јас ја чекав под нејзиниот балкон
Таа ме чекаше пред курварницата
Никогаш не се разбравме
Секогаш имаше обични расправии.
Не сакав да се карам!
Се муртев, заминував.
Не им давав поголеми значења на овие работи
Подоцна сватив што ми се случи
Бев само една обична кукла
Во досадна куклена претстава
Додека јас чекав под нејзиниот балкон
таа чекаше пред барот
се смешкав ко ќе ја видев
не сакав да ја повредам
и таа се смешкаше
-не ти е срам???
Само тоа го кажував
Не! Сакам низ смеа да те понижам, да те направам мала гнида
Да ти ја врзам ногата и да те измачувам!
Но зошто???
Еден бивш беше крлеж!
Хахаха зошто јас….
Никогаш не можев да сватам
Подоцна ми кажаа дека скокнала од 6 спрат
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Не сакав да знам
Само се осеќав некако глупаво
Сватив дека не ја Сакав
Заминувам напред
Да чекам некоја пред барот
Ако не, ќе соберам некоја од таму
Нека ја боли
Тоа е тој круг!
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ништо не е како порано

Да се смееш, тоа ти е како да знаеш да пливаш
Еднаш се учиш и толку е!
Ако имам деца нема да ги воспитувам.
Ништо не е како порано!
Ништо не е како порано!
Ќе ми експлодира главата.
Само истите зборови ги слушам.
Старите ќе ме пукнат.
Не можат да сватат дека дојде време на продавање!
Ама тогаш имаше за сите!
Имаше ДА!
Ама не смееш да бидеш против
Ти си ЗА!
На твојот грб пишува дека прифаќаш се.
Толку многу ме прави тажен ова.
Порано поинаку сакав, сега се расправам, заборавив да пишувам љубовни пораки
Сега препишувам лоши фрази
Можда ќе експлодирам од нервоза некој ден.
Ќе ми пишува на жалната вест, умре од многу нервирање
Ни остави само неколку листови и малку смеење.
Ништо не е како порано, знаев да се смеам со саати на твоите глупави потези
Те лажев кога ти велев дека се смеам за политичките случувања
Еве сега кажувам гласно
НЕ ЗНАЕШ ДА ИГРАШ! Имаш лошо градено тело!
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Не ти го кажувам ова злонамерно
Смешно ми е!
Не знам поинаку
Често пати ми текнува на тоа.
Сега ни тоа не е исто.
Ти се претвори во “ урбана принцеза ”
А јас во клошар, кој за милост чека поглед од тебе.
Свесен сум за се, ама јебига… поминуваат години ..
Заглавен сум и свесен сум за тоа да знаеш
Ништо не е како порано… знаев…
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ни малку не сонувате

Сите мислиме дека нешто
Правиме
Дека нешто ствараме
Дека сме многу креативни
Ние патуваме
Се дружиме!
НИШТО не правиме!
Само седиме
Гниеме во празно!
Ни скапуваат коските во старите кревети
Или ни замирисуваат на пластиката во новите
Се нешто ние припремаме
Правиме проекти
Се китиме со титули
Се смешкаме на конференции
Припремаме семинарски
Бараме печати
Се бориме за некои права
Се снаоѓаме
Се претставуваме во најдобро светло
Знаеме да бидеме добри
Упикливи
моќни
Педантни
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Успешни
Интелектуалци
Се ние имаме некој наш став нарочито од нашите фотељи!
Една постара госпоѓа ми вели:
Па тоа е нивни начин на живот во нивните села!
Се им е монотоно!
И се изнасмеав в лице.
Така добро и се исклештив, што и падна непријатно…
Што вие правите си помислив???
Поминувате улици на пешачки!
Фрлате ѓубре само во корпи!
Не плукате- ви е страв да не ве казнат!
Се откажувате од навиките кои ви кажале дека се лоши!
На 60 години почнувате да учите странски јазик!
Се дотерувате по “најнова” мода!
Се срамите да зборате за вашата сексуалност!
Трчате во парк нека дека така осеќате- така ви кажале дека е добро.
Вие сте ништо!
Обичен мрсул кој ќе заврши на некој тротоар.
Едно нешто многу добро знаете
Да се постројувате во редови
Да голтате апчиња
Да бидете послушни робови на оние кои ви даваат маички и капчиња
Знаете да шлукате на собири
Да се молите комшијата да не купил подобра кола од вас…
Цел живот гледате како поминуваат другите и како прават другите а НЕ ВИЕ!
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така ќе ви помине животот мислеќи дека нешто сте!
( вие сте мали вошки, кои ми ја цицаат крвта, се молам да не се намножите многу и да ме
исцицате целиот)
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на оние на кои им е смачено од вревата

Убавината некогаш е така депресивна
Толку ме тера да се затворам во рамките
Убавината понекогаш е толку депресивна
Да живеев во Париз, немаше да свирам по свадби и крштевки.
Имаш многу убаво, мало испрчено муце кое
Прави само да те гледам и да немам ништо со тебе
Тоа ми се нема случено никогаш до сега
Не можам да спијам до девојка а само да ја галам
А сега Сакам само да стојам покрај твоите прекрасни очи
Луѓето доаѓаат со разни јадења,
Доаѓаат со утеха
Сите сакат нешто да кажат
Има некои кои се извинуваат
Кога ќе ме видат се насолзуваат- мене ми се смешни
И јас се насолзувам
Да не ги оставам осамени во тагата
Не ми е жал што мислат дека си одам
Жал ми е што им веруваат на луѓето со мантилите
оваа сестра што доаѓа тука
не е сестра, туку бесплатана курва
која го подига моралот на сите вакви како мене
на сите на кои им је смачено од вревата
а само колку е прекрасна
ми носи уште една доза
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сакам да ја гледам во очи
додека ми ја вбрзигува
Депресијата понекогаш е толку убава!
Ме остава со саати да седам
да ѕверам во твоите големи и неподвижни очи.
Мојата фантазија е празна кутија лоши цигари
Останал само мирисот на тутунот во неа…
Не мора да ми зборуваш, остани таква кава што си…
Само давај .. ми.. ја.. дозата…
Остани.. уште.. овој…. момент… сакам… да.. ти….
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стихови од кутијата на романтиката

Моето вистинско напалување
Беше една вечер кога сватив дека немам никој покрај себе
Пиев коњак, така мислам.. седев на една маса која беше во ќошот на кафичот
Се сретнав со пријателите
Разговаравме за глупави работи
Пропратени со дневна политика
се правевме смешни
Поточно се глупиравме до бесвест
Тогаш дојде таа
Со црвено фустанче
Меко меше
Црни очи
Беше малечка со дебела горна усна
Тогаш беше популарно да се прчат усните баш така
И се изнасмеав.. – престани да се преправаш биди малку природна
Ама не, јас сум ваква! и го сврти својот подуен сурат накај другарите
Ми падна малку незгодно
Ама сватив дека малку претерав
Па како најголем сељак решив да заминам
Со изговор дека имам некоја работа
А каде работа
Барем во овој град сите спијат…
По неколку вечери
Ја видов во локалната штала наречена ноќен клуб
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И како по навика веднаш и пратив пијачка
Мораше да го извадам од себе сељачкото однесување…
По тоа бев препознатлив
Не ја одби пијачката!
Не ја одби!
И пратив уште една.. и уште една…
Во мозокот мо затропаа сликите.
Па уште пијачки…..
Ноќта се испијани до толку
Што мораше на раце да ја носам дома…
Два пати ми поврати
На новата кошула
И неколку пати ми ждригаше на уше
Немав пари да платам такси
Сите ги дадов на пијачки
Пред влезот на нејзиниот стан ме кажа
ЈА ПРИМИВ ПИЈАЧКАТА ОТИ НЕМАВ ПАРИ иначе…..
Следниот ден заминав од градот
А таа замина некаде
Се врати
Се правевме дека не се знаеме
Уствари се правевме дека ништо не се случило
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луѓето на кои им требаш

Колку умислено влегуваат под нашите кожи
Подли подметнувања
Како перверзно сркаат од нашата штотуку избричана кожа
Порано бев наивен
Работите се случуваат случајно беше наслов на една моја песна
Песната ја изгорев
И уште сум наивен
Само пред ругите се претставувам
Како сериозен дечко
Кој знае што сака
Да , точно, знам што сакам…
Сакам да…
Ова ќе го кажам некој друг ден…
Тоа прави да се осеќам,
Како дете кое штотуку јадело пудинг…
Бев да си купам џамлии
Поминуваа толпа од луѓе
Мислев дека си граат нешто
Извикуваа
Носеа некакви табли со натписи
Пееја песни
Сликата беше жива
Гледав така некое време
Ми дадоа и мене една маичка
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Ја наврев на себе и почнав да трчам меѓу луѓето
Се забавував
Не знаев дека кажувам
зборови кои не ги мислам
барем ми се чинеше дека е добра песна
Денес различни луѓе
Во исти групи
Со различни маички
И со поинакви букви на таблите
Стојат насекаде низ градот
Некои дури не ни знаеш дека носат таква маица
Во погледот им се гледа тој жар
За пропаст
Те мамат
Да се џишнеш
Да згниеш
Да се затрчаш сам во бездната
Самиот да си го запечатиш шишето со плутена тапа
Тие истите сега не пејат
Ама дремат и скапуваат на тротоарите
Велат
Преживувам
Некои дур не ни знаеш дали се живи
Ама тие спијат на плочникот
И молчат
Секогаш се во групи
И тебе те мамат
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Придружи се
Отворени се за сите
Ги сакаат сите
Им требаш
Нивното мото е:
Кога се гние во група погнасна е смрдеата!
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Мојот град
Имав другари
Имав луѓе со кои заедно кардевме
дознававме нови и нови
радости и гадости
и првата љубов ми беше тука
се замина во пропаст
секој мој близок го гледам некаде
фатил џаде
(така викаат в село)
Никој на никој веќе не обрнува внимание
Секој кажува дека се откажува од се
Си велам многу лесно се случи “ ова ”
Не!
Многу работи се наталожија…
Ова беше мала експлозија
Мал излет од дишењето воздух
Ова беше припивање на мастило во крвта
Моите другари заминаа
Давам импулс
За напред
Како во кал закопан
Завршувам како таксист
Секојдневни молби и поплаки
Импулс за напред- Повторно во пепел
Сите мои
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Исчезнаа…
Сите како споулавени
Растрчуваат никаде без некој…
Можда и јас сум на некој нешто
Можда и моја фотографија стои во некој новчаник…
Или барем во некој мисла поминувам
Онаков
Како некогаш
Залутан со глупава фризура
Или пак се појавувам како
Некој кој рика како ѕвер бараќи помош…
Мојата младост скапува
Во плочките на новите фонтани
Мојата младост
полека се цеди во шупшливите заби на политичките ветувања
Мојата младост некаде потонува
Немоќна да каже:НЕ!
Да каже: ПРЕСТАНЕТЕ!
Млад- старец
Со кутивче надеж!
Си велам
Дека нема да гнијам
Деке еден ќе се рабудам и ќе се видам неразбуден
Ако не ме свативте
Мислев на она

Без- бол- но – то…..
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за да избегам…

Ја затворив и оваа книга
Дремам
така обично,
на моменти ми текнува
кога бев дете
ја грабнувам мислата и ја спалувам уште пред дојде во импулсот на мојата рака
празно,
многу телевизија,
многу потреба за да бидат видени,
пред ручек
читав една песна од еден мој предок
пее
за моќта на зборот
дремам пред листов
и си се смешкам
се обидувам да напишам нешто
празно
се потсетив на трето оделение на урокот
КАКО НАСТАНУВА ХАРТИЈАТА
За овој бел лист да стои пред мене
Потребно е парче од едно живо дрво
што јас правам пишувам зборови
само да не мислам на сите овие гомна кои ги голтам без да сакам
тетовирам дрво, од очај да се спасам….
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писмо

Во тие фиоките стари
Што не ќе најдеш?
Татко ми буричкаше,
Вџашен како прч
бараше некои фотографии
( го условја да вади нови документи)
Ми кажуваше како ќе собереле многу пари
( не кажувам кој ќе соберл да не помислите дека мислам на владата)
И буричка така и почна да копа разни листови
Разни хартии
Па листови некои со чкртаници
договори
па венчаници
Па изводи
Па нови да не биле постари од 6 месеци
Лични карти
Оп ДОМИНО
-

еј ти текнува на доминото?

-

Не

-

Како бе не дедо ти ти го купи, многу сакаше да ги редиш плочките

-

Не тато, не знам никој домино, и доста многу си досаден имам нов лајк на фејсбук

И пак оп книџуле- ПИСМО
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И се зачита човеков
Писмо од австралија…..
И јас се загреав,
да видам што е?
Застанав,
и продолжив да дремам на компјутер
го оставив да чита, зашто многу сакаше да чита писма од Автсралија
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Зошто си несериозен?

Никогаш по комотен не се осеќав
Застанав пред нив и брборев нешто
Ме фати само малку смеа ама се “ собрав ”
Еден од нив осети дека нешто се случи со мене
Ми пријде ме праша:
ШТО ТИ СТАНА?
Не му одговорив ништо само се смеев и кажував дека тоа не беше намерно
Дека не можам да се сконцентрирам
Дека мислам на моите дома
На сите овие гомненици
На неа
На глупите пораки кои не знаат ништо друго освен да нервираат
Дека ништо не мрднува од место
Дека ме смеат патниците во возот
Што пушат цигари во купињата
Дека стално на секое интервју ми велат ќе ти се јавиме во текот на денот
И знам дека ќе поминат денови и недели и нема да се јави никој, случајно ќе дознам дека
некој друг е тој на кој му се јавиле
Се смеам дека ја лажев старата комшивка дека ќе си земам куфер и ќе си заминам на НЕПТУН,
не и велв дека ќе си заминам на Марс оти ќе мислеше дека ја лажам.
Се насмевнав, за да не заплачам!
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морам потреба да им кажам

Тато имам потреба да разговарам:
На стариот двосед….. си седиме, малку семки во дланките
многу досада
Човече како можат да постојат вакви абдали!!!
Вика татко ми и се клешти од смеење
Вртиме по тв каналите и се смееме
Ме научи да се смееме на
АБДАЛИТЕ!- Како што сака да каже.
Ми кажа неколку мали трикови
само смеј се.
Кркори си…
Немој да се грижиш и кога ќе ги видиш слободно смеј се….
Нема ништо да ти направат само смеј се, колку сто сакаш смеј се
Удирај се од земјата, траскај се од плочките
Само немој да им се противиш
немој да им велиш дека имаш против тоа што го прават!
Зашто тие се во право!
Тие се интелектуалци!
Тие знаат тоа како треба!
Ти си лего коцкичка!
Свати го тоа и смеј се,
Ако некогаш не можеш некогаш пред нив
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Оди во ве це и таму исповрати
Или пробај да ја голтенш повраќаницата
Ама тато јас ќе им докажам….. дека…..
После 10 години
истатата слика
стар двосед
малку семки
многу мисли
Јас и мојот син
Тато имам потеба да разговарам!!!
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за мајка ми и татко ми (песна пред да заспијам)

Немаат смисла повеќе вашите бирократии
Трчам од шалтер на шалтер
За да кажам дека сум жив
пополнувам формулари за да објаснам дека никој не ме есапи за жив
го оствам мојот печат на секое ракување со “ ВАС ”
ќе им пренесам нешто на моето поколение
ќе им пренесам дека не работам ништо
Стојам над монитор и чкрапам на тастатурата
За да оставам неколку букви кои со еден клик може да ги снема
Утре пак треба да се молам и понижувам
За да преживеам
Си се смешкам ко ќе ги видам моите блиски
Се плашам да не ја повредам мајка ми пречувствителна е
А како да не е?
Стојам во редот за да купам леб..
Хаха јас правам уметност
Јас сакам да кажам- – - Јас сакам да кажам НЕ.
Не за сите здравствени проблеми на мојата стара мајка.
И за сите тешки издишувања на татко ми.
Вие сте мојата уметност…
Повраќам над секој мој изговорен збор… во минатото…

Сега ми остана само да се молам за вас… Амин…
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плуканица на вашата пудра

Што се не поминува низ вас
Низ вашата кожа
Низ вашата мека пичка
Колку сте глинени со тиа шминки на суратите
Малодушни скотови
Хааха како можеше да ми излезе од устата ваков стих….
Ви ги гледам очите растреперени
Сакаат да скокнат од нивниот простор
зошто?
Ради тоа што скапувате во вашата бездушност.
Се смешкате кога ме гледате
Кога ја вадам цела перверзија од мене….
Па се правите наивни
Се преправате
Се криете зад вашите принципи
Зад вашето домашно воспитување
Се криете
И упорно кажувате како
Сите не чинат
Затоа јас останувам на оваа клупа
Да чекам некој подобар момент да ви ја избришам шминката
И да ви го плукнам вашето , веќе одамна мртво лице
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Мојата сексуалност

Често не можам да се соочам со мојата сексуалност
Што јас можам?
Стојам пред огледалото
Човече, колку грд сум
Зошто сето ова е вака створено?
Седам наспроти тебе….
Ти нешто чистиш а јас се обидувам да си ги средам мислите и да извадам нешто од себе
Ги стиснувам забите за момент
Не сакам да погледнам што пишувам…
Го осечам грчот во мене
( кога ги препрочитувам стиховите наоѓам испомешани мисли)
Колку е сето ова смешно
Зошто кријам со дланкиве зборови
Кога многу добро ме знаеш дека некогаш немам сила да бидам со тебе
Исцедувам некаде на некоја друга псотела
Се напалувам на утронското кафе
На тоа кога ќе трчаш да заминеш а јас те држам за раката
Често се осеќам неспособен
Непотребен
Самиот стојам и лажам пред другите
Дека страшно ебам
А јас само стојам пред тебе…
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Други постели чекаат да бидат потурени од мојата сперма
Јас стојам пред тебе гол
Наоружан со сета моја грдост
По сто пати го препишувам секој збор…
немам храброст
Да истраам
Да ја завршам песната…
Нема везе, ќе ставам крај на песната за да можам вечерва да легнам а да не мислам на сите
овие глупости….
Можеби еден ден ќе се смеам на сето ова…
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фотографии, подароци, фискални сметки…

Две фотографии
Ми ѕиркаа
Од новчаникот…
Беше некаде околу 13 часот
Сакав да ја изненадам
И купив големо крзнено мече
Беше само еден обичен облачен ден
Утрото
Не пиев кафе
Не пушев цигара
Дремев така и гледав во таванот во празно
Надвор снег
Повторноооооо…
Порачав такси
За момент
Пред нејзината порта
Извадив пари од новчаникот
И од левата кожна страна на новчаникот
Ме погледнаа очите на двете девојки
На креветот ме чекаше таа
Сама
Носев големо мече за неа
Разговаравме неколку часа
Имавме
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Еден
Незначителен секс
Го испив утринското
Потоа само молчевме и се гледавме со онај ист поглед
Како што џарев утрото во таванот
Сватив дека треба да ја напуштам
Собата
Излегов не ме ни пропрати
До вратата
Одев две три минути по улицата
Застанав јас извадив нејзината слика од новчаникот и јас искинав
Следното утро
Не се разбудив за да одам кај неа
Останав да сонувам…
По една година останав и без неа и без работа…
Утрото го отворив новчаникот
Немав ни денар
Немав ни фотографии во него само неколку фискални сметки…
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Средба

Се начекавме во лифтот, случајно
Ја имав видено повеќе пати, исто така случајно,
На дрги места, во менза, во диско, во кафето,
Сега беше поинаква…
Косата и беше фатена во некакво си топче
кое наликуваше на голем зелен костен,
мирисаше поинаку,
очите како секогаш, неуморни,
во рацете имаше лимони,
два жолти,
можеби па тие мирисаа..
бевме застанати еден до друг,
во лифтот имаше и други луѓе
не беше баш роматична атмосферата,
дури беше и непријатно да се гледаме
покрај тоа што секогаш си фрлавме по некој поглед
онака скришно
како мали деца кога играат некоја игра
помислив дека мора да најдам начин и сега
да ја погледнам в очи
и додека размислував кој е патот до нејзините стакленца
сватив дека таа ја гледа мојата неспретност,
од први до четврти беше цела вечност
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таа слезе на тој спрат
а јас бев за шести
одев да учам
таа сигурно си одеше во нејзината соба
повторно не и се ни обратив
барем името да и го знаев
можеби ќе се видиме повторно…
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Твојот мирис

Ако застанам пред огледало
Некаде ќе те снема!
НАПИШИ МИ ПЕСНА!!!
- само за свршените приказни пишувам песни.
Ме опива мирисот на новоиздадената членска книшка
Стојам пред бирото за вработување
Ти си мојот бог!!!- им велам
Оваа песна е за тебе,
да те потсеќа на мојата нервоза.
Чоколадото што го јадевме,
Можда ќе го изгуби вкусот
Песна!
Да те потсеќа на заедничката КОЛИНУС
На купот електронски фотографии,
Кои ретко ги гледам.
Се лутиш знам.
За тебе
од
Јас, кој избувнувам на : ПУКНИ!!!
Остани таму под покривачот
Ти која сакаш да спиеш до 16 и 30
Те сваќам!
Прашуваш: од каде?
Па тоа е ради тие неколку збора
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Кои, некој следен пат ќе ти ги кажам…
Ти која не сакаш под ист туш
Која се лутиш на моите стари навики
Јас кој мразам наредби…
Јас и ти
Контра целиот универзум
Јас на запад ти на исток
Не се плаши ќе се најдеме на крајот на светот
До тогаш,
Ќе ги заштедам овие неколку ситни парички
Ќе ги зачувам и влакната од твојот депилатор
Во витрината наречена ЈАС!!!
Направи нешто за мене
Еве за тебе
Сега… малку…. ќе молчам.

Ти си мој бог!
Ти- миризбата на членската книшка
стихови за тебе
стихови за партијата
стихови без мирис на дуња
стихови кои го разгоруваат оганот во тебе
Песна која заработува пари
Ти си мој бог!- ти во џебот.
Ме сакаат
Ме обожаваат
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Ако некаогаш буквите се испишат на хартија
Ќе имаат своја миризба!- ПАРТИСКА
тогаш ќе биде, чоколадото без мирис!!!
“ негро ” бомбончињата ќе имаат вкус на пластика
тогаш ќе има силиконски насмевки
очи во кои нема зеници…
не некој сцена
ќе чита растреперен глас кој не ги разбира стиховите
луѓето :
ќе бидат фасцинирани
ќе шлакаат со рацете,
ќе бидат опиени од звукот,
ќе ја слават,
ќе слушаат форми
зборови… зборови….

песната за партијата!!!
но никогаш нема да знаат
дека оваа песна е за тебе!
Затоа биди тивка и остани под небото на твојот покривач, ќе дојдам и јас таму па, заедно ќе се
потрудиме да сонуваме!!!
Кога нема големо небо, доволно е и ова малото за да ти кажам неколку збора…
Оваа песна започнува тука.
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песна по рецеп

Се е толку смешно
Не можеш никој и ништо да побиеш
Се некаде талка со мозокот
Се слави самиот
Секој е
Огромен сладолед од шеќерна волна
Еден стисок
И лигаво останува
Помеќу прстите.
Стојам во редот
За сам да си се распнам
Немој да мислиш се ќе помине
Пффффф
И овој чад ќе помине…
Или ќе се налепи на прстите
Како тебе
Во очите што ти растат железни парички
Можам да дојдам да те прегрнам
Не мислам на твојот курварлук
Не сакам да знам каде одиш
Знаеш дека
те сакам….
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и овој мој обид
е безнадежен
ова мое глупаво климање со главата е надеж
дека ќе преживеам со тебе “ љубов”
дека ќе имаме деца
куќа
ќе бидеш успешна
ќе одиме на одмор
ти ќе готвиш
јас ќе ти запалам свеќи и ќе слушаме романтични песни

го држам мобилниот в раце и си се смешкам само колку вистинито ова некогаш
звучеше.
Умри курво
Оди еби се со старците
Па паричките
Нека се претворат
Во тие смрдени евра

Оваа е најромантичната порака што ти ја праќам
Да живееш “ љубов ”
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егоист!

Сите наталожени парички во касичката
Сите исчитани страници
Досадни романи
Сите непрошетани ноќи
Сите предремани минути над компјутер, можда часови,
Сите напишани писма до тебе..
Сите недобиени писма
Сите стихови
Сите лажни зборови
Се дел
Од
Овој момент
Од сега
Јас сум таа архива
Од крв и месо
Ќе те растворам во буквите ти велев…
Многу романтично- не, насилно!
Исфорсирав неколку случки,
Ти го видов лицето, без пудрата
Јас нема ова до го дишам
Егоист!
Егоист???
Јас кој стоеше на улицата пред твојот прозорец?
Јас ?
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Кој се плашев?
Да ти викнам?
Да те видам?
Јас кој
Се смеев дека имаш бемка на вратот?
Те чекав да се појавиш
Не заслужуваш да те има на насловната на мојот роман
Ќе завршам како неуспешен писател…
Или како писател на кој не му успеал овој роман…
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уметноста и нејзината смисла
Само колку треба да се докажуваш!!1
Треба да се остваруваш!1!
Ти си уматник!!!
Ти треба да рзмислуваш поинаку!!1
Ти си творец!!!
Ти ја користиш душата за да направиш нешто !!!
Ти можеш да бидеш и парталав и бос….
Читај,
генијалните уметници биле сиромашни
живееле за уметноста
безвременски дела
запамети
Твоето срце е вулкан
Слободно испружи ги рацете
Свитакај го вратот
Замижи
Вдиши
Малку страст
И
ЛЕТАЈ !!!
Само немој да се противиш на политичката партија зашто, не сакаме да ја изгубиш работата
или да добиеш смс порака со чудна содржина….
Потпис- НЕПОЗНАТ СТВОР КОЈ ИМА БИРО И СПИСОК СО ИМИЊА
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денот кога престанав да читам романи

Од секогаш сакав да направам колекција
Не ми успеваше тоа
Сите беа некако надуени
Не ги береше во мојот
Дневник.
Или не знам можда па дневникот ми беше некако претесен
Или пак дека ми беше во квадратчиња па буквите не сакаа да влезат
Зашто, љубовните лелекања се пишуваат во тетратки со линии
Или па премногу бев псолушен
Незнам, можда мислев што ќе ми речат дома
Изгледа се срамев
Кога пораснав сватив дека
Требаше дневникот да го носам со мене
Јас секогаш го заборавав дома.
Ќе ја запаметев
Со целиот нејзин моф
и со сета нејзина пудра
Ќе ја ставев во џебот
Ја стискав со раката
Додека патував
Проверував дали е тука
Се заклучував во собата
Го отварав споменарот
и таман да ја ставам во него
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Таа како да се обдуваше целата
И пукаше како балон
и немаше смисла !
Имаше смисла, лажам
Не сакав да ја ставам
Немав намера
Ми беше грда
Дури и се трудев да ја заборавам
Се прашував како е можно оваа да е таа…
Се прашував како е можно да се измени толку?
Сакав да ја избришам дека постоела
тогаш престанав да читам романи
Таму е секогаш таа
Никогаш нема да се појави тука!
А ако се појави ќе го фрлам дневникот
ќе ја врзам со лисици и ќе ја чувам да не ја види некој…
тоа е знам: ме фаќа љубомора ко ќе си фантазирам
ШТО СЕ МОЖАМ ДА ИМАМ???
Подобро е да си легнам…
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Зимска песна

Еве една снегулка ми паѓа на дланкава
Ем ладна е
ем не е само една
ги има милиони
секоја сака да застане на дланкава
освен тоа се и безобрани
се пикаат во вратот
такв време дојде
ми вели комжијата
стар беќар
а има доста ладни
сите се ладни
само некоја ако ја стегнеш во дланката
се топи…
по угорницата… се наталожиле
куп од снегулки
се лизга, не можеш ни да одиш
а тие паѓаат
изгубиле рамнотежа некаде горе
и паднале
кај мене в раце..
кај мене во вратот
кај мене дома
и автомобилот не може да вози
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гумите му се лизгаат
ради тие снегулки
нема тука романтика
сакам да ги згмечам снегулките и да ги снема
сакав оваа песна да ти ја пратам во порака ама сватив дека ќе биде многу глупаво ко ќе ја
читаш на лето и затоа ЈА БРИШАМ
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Стихови без смисла

Зад тебе другарти од детство
Стои и те гледа
Онака без смисла
Праиш муабет- без смисла
Секогаш имаш што да кажеш
По милион пати повторување
Се губи смисла
Пушиш цигара- нема смисла
И мојата потреба веќе исцедува некаде на некој олук
Или веќе ги полни новчанците
Без смисла
Ја менуваш маицата, купуваш нова
Без смисла
Стоиш накиснат на дождот
Ја чекаш
Без смисла
Набабрени вени кај слепоочниците
Си ги споил прстите бараш спас
Без смисла
Се праиш наивен
Си наивен
Си ѓавол
Без смисла
Истрчуваш
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Ставаш крај
Немаш време да сватиш дека ова имаше смисла зашто нема повеќе да трчаш без смисла.
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високото друштво

Дали некогаш
Сте помислиле како изгледате?
Нарочито во костумите?
На прославите?
Кога ги посетувате сиромашните?
Кога мафтате со вашата рака пред камерите?
(рака на која има часовник од триесет илјади евра)
Или не мислите на тоа?
нормално е да не мислите…
ве сваќам,
тоа е вашиот живот.
Ова сега го пишувам за да ви кажам кога се сликате во група личите на полноглавци.. како
муви без глави.
Суратите, бричени со срча
Косата послушно стои залепена
Движењето- згрчено
Не сакам да пишувам за вашите срца.
Очите како завиткани во бело марамче.
Во паричниците, немате фотографии.
Стапалата ви газат само на стаклени површини.
Муцките ви се без мирис
Јадете храна без вкус
Вие не се смеете- лицата ви се згрчени во смешна гримаса
Се тапкате по рамо ко ќе прочитате два листа хартија
Текстови кои не се ваши
Знаете да се поздравувате и да се фотографирате
знаете да бидете солидарни и милостиви… ви благодариме пресветли…
ИМАМ 23 ГОДИНИ- МОЈАТА ЦЕЛ Е ДА СТАНАМ ДЕЛ ОД ТОА ДРУШТВО.
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се лутиш кога те нарекувам лицемерка

Пак стигнав да те видам
Да ги отпакувам малите паковки
На чувства
Слегов во подрумот
Не најдов ништо…
Само твоето
ЈАС
Нема везе, ќе отворам уште една паковка
Имам резерва
Зајадливо
Превртливо
И само за моето
ЈАС
И зошто мора да ти го кажувам ова?
Зошто?- кога пак ќе ѕвониш во 3 наутро…
Еј Не спијам, знаеш.
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неки нови клинци

Пак на свирка….
Не сакав да одам..
Чаша в рака
- повеќе вода од коњак
Веќе шеста .
Слушам некои нови дечки…
Непозната музика… позната страст…
Си се смешкам…
Сакаат да успеат
пффффффф
Зборам со некое мало курвиче
Ама не се ни обидувам да ме чуе
Не се ни обидувам да ја однесам до кревет
Така.. се е така.. си трошам од паковчето ШМЕК
А дечките се удираат со звукот на оваа вечер
Се тетерават под пригушената светлина
Јас седам на шанк како наврнат пес…
Смешно изгледам
Од главата да ми тече крв, смешно ќе ми стои.
Осеќам триење на грбот…
17 годишни се бакнуваат
неприсутни
исклучени од светот
од политичките проблеми
непознати млади лица- позната неприсутност
решив да излезам од локалот
за оваа вечер…
или поточно : решив да не се појавувам во локалот…
ги оставив дечките да го издишат својот чад.
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твојот џеб

Денес повторно врескаш… ме гледаш
Молчам
Нема да ти кажувам
Едноставно е.
Имаш неколку џебови- тајни
Вагината
Папокот
Анусот
Ушите
Устата
Носот
Тоа се патишта кои водат до твојот желудник
Онаму, каде е твојата душа
Те боли стомак- велиш.
Те боли- пепелникот што го проголта
Јас не сум ѕвер- ти јадеш од тоа месо
Убав ден- се само зборови во утрешнава порака
Ко ќе испиеме литро црно, “ само колку ти е тебе тешко”
Те сваќам..( знам дека мразиш ко ќе те потапкам по рамо)
Се смешкаш додека ги читаш стиховите
Сакаш да ме потценеш со твојот зелен поглед
Џвакам мастика и игнорирам
Доброј ги зрнцата шеќер
И уште една вечер помината во погледи кои не кажуваат ништо
Веќе 682 дена
Голташ пепелници и се шминкаш со скап кармин
ќе покрие нешто хехехе те водам за еден…
немој да ми враќаш, ми вети
утре нова порака – убаво утро
каде ќе завршат овие букви?
во твојот желудник ?
или повратени на некој тротоар?
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Патетична поезија

Недела,
обично вака почнуваат моите запишувања во тефтерот.
обичен ден..
во основно го мразев..
недела навечер- искапен,
во пижами,
пишуваш домашна работа за утре
пет дена училиште..
ја мразев и учителката за која на сите им кажував дека ја сакам
мислам дека
бев прилично глуп
некои велеа,
мал
улиците празни
градот тажен
не е ден за одмор
ден за тага, го ословувам јас
само во кафулето има по некој
се е тивко
дури и муабетите со тебе се тивки
бавни
како да ми се тресат нозете
заминуваш
недела18 и 45
И возот тргнува
Тој
Доцни
Ни дава уште малку време да се погледаме
Денови на разделба
Ден за чај и бисквити
в џеб чувам цимет
ради миризбата.
Рацете во некој клинч се стегаат
НЕДЕЛА ДЕН ЗА МОЛИТВА..
Ден за пишување песни…
посетување на гробишта
И мирзиба на железничка станица …
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” Жената на мојот живот “

Секогаш читаше крими романи..
Ти се смеев кога ми рече
“ дај бе некоја книга со тепање.”
Ти велев дека никогаш нема да бидеме заедно
Онака вистински
Животот да ни е откачен
Ти беше актерка
Јас
Поет
Како од роман излезени
Се шетавме низ парк
Рече ТЕ САКАМ
И
ЈАС
Велев а се ми звучи некако напумпано…
И секогаш зборувавме за студот во Русија
Ти подарив малечка кутија.. во неа не знаев што да ти ставам… зедов мало камче и го пикнав
Не сакаш да одбиваш… така рече
Знаев дека не ти се допаѓа подарокот.
Знаев дека те имам
И дека не ме сакаш
Го видов камчето другиот ден во чевелот мој…
Политичките новини ме затрупаа.
Еден ден ќе одиме во Петербург
Ќе пиеме чај
Сакав да бидам строг со тебе- не ми успеваше…
Сакав да те сакам искрено..
На крајот од секој повик ми велеше
Те сакам
ЛАГА
Не те сакам
Ќе те сакам и јас,
си велев
Не ми успеваше…
Те убедував секое утро
Ти пишував песни
Најчесто ги крадев
Се правев поет..
Заводник..
Само да ме засакаш
Никогаш нема да бидеме вистински заљубени… то ми се вртеше во глвата
Џабе е
Само си ломотам
Сега ти си седиш во дневната и ги гледаш нашите деца а
Јас трчам
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На работа
Да ги платиме сметките
И секој ден тој ист ритам… во нас се повторува…
Ти никогаш не ме засака…
А ниту ни јас
Битно е дека не си сам
Така, ми велеа родителите
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те честам со неколку поети

Трчав заедно со Јесенин…
По ливадите.
Ти плачеш…
Со Чехов стоев пред големиот М:Х:А:Т
ги испишував на бреговот на езерото неверните стихови на Лорка- само за тебе
ти пак плачеш
ги позајмив најнежните зборови од Неруда само тебе да ти ги подарам
ти ме избегнуваш
со Буковски сакав да те разбудам ….
а со Пушкин да стојам над твојата постела…
со Лермонтов пијам црн чај и му кажувам каква сидека си дива како срна…
ти… пак… плачеш
… сакав да бидам на местото, каде што се спојуваат и раздвојуваат твоите трепки…
Застанав- влегов….ме притисна
Ме згмечи!!!
Што ти е тебе?
Пак пробав со Рацинја вртиш главата и липаш- ТИ НЕ МЕ ЉУБИШ МЕНЕ ТИ ГИ ЉУБИШ ТВОИТЕ ПОЕТИ!!!
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масичка на која има чаши со вино и малку цигари

гледај ме како никогаш,
остави ги сите игри во твојот џеб,
напиј се од дланката,
седиме во кафичот
музиката е прегласна
цигарите
полека исчадуваат
немој да ме нервираш
што
ќе остане?
маса на која не сидиме ние,
фискална со голема сума
и јас со листовите во рацете…
закопај ги игрите во твојата кутија цигари!
затоа молчи
знајш дека ме нервираш?
и кога ти велам да ми кажуваш
те молам
молчи…
молчи како кога
ми вариш кафе…
ја гледаш серијата?
молчи.
сега пак пушиш цигара
што е со чадот во тебе?
ти молчиш…
за чадот
молчи и за она што треба да ми го кажеш..
види надвор…
удари на дожд по асфалт…
на покривите искршени герамиди..
мала нервоза на трепките
кажи ми за…?
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ДРЖАВА

Држава- блато
Држава- овци
Држава- површни луѓе
Држава- локал патриоти
Деца на аце македонски
Држава- Колевка на уметноста
Држава – Почеток и крај
Држава Македонија
Северна македонија
Фиром
Јужна србија
Голема бугарија
Македонија
Република македонија
Принска македонија егејска
македонија
македонја на Македонците
дијаспора донира 100 долари за поправка на клозетите
во мариово и во центарот на скопје
Земја на корумпирани министри
На професори кои незнаат да си го избришат газот
високошколувани луѓе
магистри
доктори на науки…
лижачииииии…..
облека кич
мозок кич
сурат кич…
тело буграска певаљка
пиење кафе кич…
додворување кич
литература кич
секс кич
боки 13 ка…….
идол
фешта
ексклузив…..
……………..
Распаднати раскрсници
Здробени факултетски згради
Студенсти домови- штали
гадни створој….
алчни глаучи…
политичари
воздухот шо го дишат леплив
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лажговци
луѓе од планина
елена велевска
со се миленко
јован јованов иван јованов
и елвир мекица
некст тајм
слаткар
тони зен
врчак
под нож….
забрането со закон
забрането користење ОПАСНО ПО ЖИВОТ
…………………………………………..
академии низ селата…
овчари со мобилни…
свињи по телевизии…
црни муви низ плнини
нато со раширени раци
европа со расчепатени нозе
желно ја чекаат македонија
за врел секс….
полуписмени идиоти седат во кожните фотељи…
построј се во редот….!
стадион со македонско знаме..
шал македонија
патики
капа- македонија
крпа македонија
градоначалницик со печени кокошки и скара
маици со македонско знаме,
стадион со македонска писта…
фонтана со македонско знаме
аце на плоштад
црква со македонско знаме
македонија тајмлес
македонија во душата
и никола тесла бил македонец
или не?
кирил и методиј биле македонци
крсте мисирков бил македонец
питу гули бил македонец
ѕинго е македонец
гоце делчев бил македонец
самоил бил македонец
БИДИ ГОРД што си македонец
И боки 13 ка е македонец….
Болници без доктори
Штафелаи без сликари
Кино сали без прожектори
Училишта без парно

119

Студенти и питачи гладни,
Хонорарци,
Минималци
Сељаци
Снобој ,
пички топој…
богаташи трошат пари на курви
Искористувачи
Забрането движење по улица
На црвено зелено и розево
Забрането после седум
Мастики чунга лунга и гуми за бришење пеликан
Со доплата од 10 ден добивате вибратор
Забрането дишење
Фејсбук корисници
Јаху
Хотмеил
Мајспејс
Идивиди
Он нет
Мотика
Таратур
Кајгана
.точка ком
Точка мк
Ослободи го срцето
Имај трето дете
И ти си македонија
Трошење во празно
Лажни љубови
Подмолни убиства…
Љута ракија
И прилепски ширден
Грабеж на мир
Бекства во странство
Хотел на притисок
Работа во текстил кај грците….
…………………………..
Слика на орман од мајка ми
И чак норис…………..
Дали и чак се откажа од македонија….?
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нашата генерација

Оваа генерација млади луѓе се упатуваат во бездана… се дават… во лигите на ИДИОТИ
Идиотски билборди
Идиотски кампањи
Пеачи идиоти,
Писатели нема
Сликари нема
Актери платени ситни души
Идиотски предавања за МИР И БЛАГОСОСТОЈБА
Спогодби
Донации
Компромиси,
Се е у курац
Ебена местенка
Во бездна
Тонеме во б ездна
Секој ден
Секој час
Долу
Је
Је
Је
Долу долу
На површина изби талогот од целото општество….
на политичко и на културно ниво….
реперите ги снема,
не се изместија, едноставно исчезнаа..
мерила станаа испревртени работи….
Постојано ломотиме дека не чини ништо и дека не сме задоволни од сотојбата и ситуацијата…
и сето тоа завршува како обичен муабет на неколку пијани лица кои чекаат да се затвори
кафаната…
па да ги истераат како улични песој
Или таквиот “бунтовен ” муабет отанува само обичен муабет на кој едноставно се одговара со
– ”е да, што можеш против тоа”…
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И така сите младешки идеи се претвараат во кафе муабет…
или големите подготoвки за револуционерните промени
потонуваат во дното на некоја чаша…
оваа генерација се дави во лигите на политичката определба и очекувањето на моите другари
дека ќе се укопаат во шалтерите на некоја банка….
Долу
Долу
така
така
Студентските протести завршија со задушување… Секаков потисок од сите страни…
Абе какови протести
Само молчење…
очекување дека ќе се случи УБАВОТО УТРЕ
И се ќе биде во ред
јас ќе можам да правам што сакам ,
ќе работам,
ќе одам на одмор,
ќе имам фамилија,
ќе имам автомобил,
ќе ги остварувам своите мечти,
ќе моажам да сонувам…..
јас имам пријатели кои ги сакам,
а не луѓе со кои треба да се колам за да работам….
или пак едно утро ќе се разбудам,
и за се ќе биде предоцна
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17:29

Многу пати сакам да не се разбудам од мојот кошмар,
моногу пати подобро се чувствувам кога пиштам во мојот кошмар и неможам да се спасам
одколку да станам во утро кое е исполнето со вакви гнасотилаци.
Тажен сум,
неправам ништо друго од тоа што се препуштам на моите чувства.
Тажен сум.
Чувствувам дека иднината што ме чека е безнадежна и дека работите нема да бидат подобри,
од ден на ден се случуваат се погнасни и погнасни местенки,
политички каши кои морам да ги голтам,
не ми се повраќа ми доаѓа да си го ископам желудникот и повраќаницата да ви ја напикам в
муцки да ви го затворам носот и да ви ги кршам суратите со камен
и тогаш да видам дали ќе ви биде позабавно да го сонувате вашиот сон? Тажен сум…
ништо повеќе…
ќе ми помине
само може да ми помине животот во тага…
имам 23 години а секој ден ја голтам тагата моја и подлоста ваша, голтам се што ќе ми се
сервира..
го чекам денот кога ќе ви се придружам
кога нема да бидам тажен
денот кога ќе бидам како вас
никој и ништо
каша од бела смеса
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а.

Без наслов
Овај кафез не е ништо повеќе од една самица во затвор,
Моето месо е кучешко влакнесто, безживотно
Накиснато од дождот, исцрпено од сечилата на големиот град,
Секоја вечер завршувам на тротоарите …. со кригла пиво… и грст мечти
Утротони старите обувки не го издржуваат притосокот на мојата глава,
Телото ми нема крв, станав подвижна санта мраз,
за топлите денови се топам и сум течен…лигав
Јас сум човек без форма, јас сум човек желе!
Сеедно ми е дали е Понеделник или Петок
Дали ти имаш убави цицки или не
Се е седно драга….
Ти си само заклана свиња во кланицата на овој ебен град,
Твојот пат е право
Лево и десно се само патеки измилсени од мазохистите
Ти си потрошен материјал за правење чуда.
Ти си целата од глина створена,
Како е можно да си таква,
Ти си празна и никогаш нема да го сменам мислењето за ова ти си женско тело, чекаш џелад
да те камшикува,
сакаш да ја играш оваа игра,
Мечтаеш по господ што седи во кожените фотељи,
Интересна игра, само малку посолена со реалност и поддржана со камшик,
Биди дел од екипата, биди дел од редот, застани и построј се во армијата на белите сурати
И тогаш можеш да љубиш, тела,
Не барај внатрешност, тоа е биологија
А душата е сложена хемија не ја дефинирај
Ќе залуташ…
омилена боја ти е проѕирна
се гордееш што не чувствуваш болка
ти си машина на новото време
ти мислиш дека си ти!
Од месо и крв!
Празна кутија….
Ужасно имам потреба од твојата празнотија у курац
нека оди се!
……………………………………………………………………………………………….
Асфалтот утрово го видов со јазикот мој залепен на него…
И како сега да ти напишам стих мила за ѕвездите над нашите глави
И да ти кажам дека ќе ја симнам месечината и дека ќе ти ја подарам
Кога јас не успевам ни да ја помрднам…
Дека ќе се капиме во изгрејсонцето на големиот град
Кога во зората има само чад на небото!
Сокакот крај твојата куќа е затрупан со отпушоци
Како после сите овие дигитални машини да ти кажам дека те сакам
И колку ќе вреди тоа?
Мојот џеб е гладен и моето срце е празно,
Секое второ куче ме препознава
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Јадам леб со нив, со нив се молам за тебе, за себе, за се…
И пак сум сам, уличен пес, напуштен од себе
Сега Дури ни питачите не ме поздравуваат…
Се влечкаат со нивните расцепени черепи по асфалтот
Тоа се моите другари
Некогаш седиме така и си фантазираме дека ќе се појави
Ѕевс и ќе удри еден гром
па да здроби се во нас!
а во следниот свет ќе застанам во другата редица
За да украдам малку од сонот на безличните!
И да можам да ти подарам срце, изработено од камен
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Стари мој

Дали овој е патот за кој ме спремаше стари,
Зошто постојано ми напоменуваш да се чувам
Зошто ме тераш да се пазам од политиката дека се било У курац заминато
Дали има крај ова Дали ова е почеток?
незнам кажи ми дали ќе се најдам некаде на некоја железнича и ќе се откажам од целата
каша?
Нема назад
Сакам едноставен нормален живот
Зошто не ме пушташ да се пикнам во гужвата во ебената политика?
Зошто се нервираш стари мој?
Зошто се тресеш…?
Зошто не оставиш се на мене…?
Батали ме…
Молим те…
Знам дека те боли
-Ќе видиш како ќе ти биде ми велиш …
Се будиш бегаш на тераса пушиш цигари
Имаш притисок 200 со 200
Знам дека не е ок стари мој
Сакаш да ми поставуваш многу прашања
А не ме слушаш
Со секој мој потег ти е страв да не сакам да ја урнам владата
Се плашиш ко ќе ми ѕвони телефонот
На вратата се појавуваат дугарите
Ти прашуваш кои се?
Стоиш пред телевизор
Те мачи нешто стари
не кажуваш
слушаш вести
Си го мачиш мозокот со лајната на другите
Голташ таблети Во разни бои
И постојано прашуваш каде сум?
во која организација ?
Со овие со оние
А јас дремам пред компјутерот си го трошам секој миг од младоста Над тастатура
Си го трошам мозокот на тоа како да поминам недопрен од идиотизмот на свињите
Не сакам да бидам ни со вас ни со вас
Сакам да бидам сам
Оставете ме да бидам свој
Да бидам свој свет
Оставете ме да летам со егзипери
Нека скапат политичите полтрони во фотељите на штабовите
Стари мој
Немој да пиеш
Остави ме да ги средам или да потонам
Во реката
Нема надеж
сам сум овде
На овој остров и нема смисла да се движам
Немој да бидеш нервозен нема место за мене во “успешните” луѓе
Нема ништо да освојувам
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Нема да се тресам пред политичите полуписмени наредници
Ќе чекам да исчезнам во оваа глупава дупка
Јас сум КРТ Кој ќе гние тука стари мој
Само последните импулси на надежи да догорат
И ќе сопрам со се Стари мој
остави немој да се криеш излези
И диши уште малку
Додека можеш
Јас сум сам
Останувам во оваа партија стари
Во
моето
срце
…..
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…………….двојка……….
Се впуштив самиот во кутијава,
Затворен во себе си,
Срцево затврено во градите,
Крвта во вените,
Мислите затворени во главата,
Мозокот во черепот,
Движењето- во импулсот,
Јас затворен во собата,
Пригушен во куќата,
Заробен во маалото,
Заробен во градот,
во семејството,
затворен во твојот немоќ,
во овој разговор со тебе,
затворен во партијата,
во мисијата,
во доручекот,
во ракијата
затворен во земјата,
во светот,
во твојот граден кош,
во твоите молежливи писма,
во рамката што стои на мојот орман,
во минатото,во рамката живот-СМРТ,
затворен во пиесата на притисокот,
затворен во твојот глас,
во мојата молитва
и потребата да те има во сомнежот дека се помалку те има...
заробенво овие зборови кои ги искуцувам
и се повеќе се надевам дека ќе дојдеш да ме напиеш од водата што стои на масата
зашто од немоќ неможам дастанам....
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разделба
Синоќа читав некои пораки од тебе,
случајно налетав на нив.
Прво помислив дека е добро да ти пишам уште една
за ТИ ТАКВА КАКВА ШТО СИ.
Само колку малечки фигурки од стакло ти подарив
и ги заклучив во орманот на романтиката...
Сношти бев на карпа на ридот,
Ова не е метафора,
Сношти ги исфрлив сите твои подароциИ
дека запишувам Се што си ми кажала – ТЕ ЛАЖЕВ
Смешни се моите потези во твоите очи
Малечки се моите мисли за твоето небо
Сношти затстанав на карпата и се прашав за кој кур си трошев време на тебе...
Ти беше таа која велеше дека се тресеш пред секој изговорен збор од мојата уста...
и дека нема да престанеш да мислиш на моите мали стихови за твоето ПРЕВИСОКО небо
ТИ си таа која сега стои на другата страна од брегот
И повтор се тресе...
За крај
Се чувствувам како крлеж кој од секогаш стрчел на вратот на една девојка
Како мала бемкаКако израсток
Брадавица на чело
ТИ без ЈАС- ЦЕЛО
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херој во кибритна кутија (за колегите )

Патетичен херој,
ги затворам очните капаци како поет,
се разбудувам како идиот,
дишам како џуџе,
размислувам како Раскољников
на крајот
испарувам во времетосе губам во епохите
не припаѓам тука
не припаѓам ни таму
сиот сум од воздух створен
живеам во облаци
паѓам во бездни
сам….самммм….
се молам во тебе
ги прекрстувам рацете
и се молам
секој ден
за тебе
секое утро
ти пишувам песни во сонот
јас патетичен херој…
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Песна

Останав за да ти ги кажам овие неколку збора на самост…
Ја препрочитав реченицава и стојам пред неа неколку минути…
Звучи многу поетски…
многу нарочито…
Многу наместено технички…
Само неколку склопени зборови наредени во некој ред или без ред…
Со намера сложено…
Сo некакви мисли на некоја таинственост…
Застанав повторно и се загледав во зборовите…
Сакав да си играм со буквите да ги склопувам за пак ги растурам…
Да направам поезија…
Да ја соѕидам…
Смислив уште некои други зборови кои ми го дадоа крајот на песнава -ПРЕКИНИ СО
ГЛУПОСТИТЕ,

никогаш нема да се научиш да бидеш искрен пред листот и повторно застанав пред
книгата
Првото нешто,
го скинав листот и го изедов
Така ја напишав мојата прва песна
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Јас ти рамка

Понеделник -Ти си снег во лето,
Вторник Кршење на стакло во тишина
Среда Парење на мачки под прозорец,
Четврток Тропкање на штикли во тишина,
Петок Потисок на забранет смев,
Сабота Ти си само мало девојче кое жедно чека на трошките од истрошената снага моја… Јас
Како преџвакана мастика во клинч на твоите заби… Како барут врв чкорче…. Јас остаток- туна
во тањир, Отпушок во пепељара… Пепељарата пуст остров… а ти жедна за мојот сок….
никогаш не можам да те сватам… како можеш да чекаш нешто големо од премалиот отвор на
моите очи…
Недела Малата фотографија над бирото Остана само мала фотографија…. Заглавена во рамот
на пластичната рамка Јас-ти-рамка во рамка-мала-дупка-која зјае…
во празно
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натегање

НАТЕГАЊЕ
Пиев пиво и така буричкав низ тетратките, барав нешто, нема врска не барав ништо… така
трошев време….
Решив да и се јавам.
Таа ми беше можеби единствената… последниве две години.
” патник”, така ја знаев,
Сама за себе велеше- “незнам што правам”.
Како да луташе низ улиците.
Имав чувство дека ми се восхитуваше на секој потег,
Дури и ме фотографираше додека разговаравме- ми беше непријатно.
Бев закопан во студенстаката фотеља цел ден
Станав и отидов да ја земам,
Беше некако растреперена
Не сакаше да одиме во собата
(сокогаш кога имала секс несакаше да ја носам со мене)
Често пати мислев дека со мене доаѓа само ради сексот…
Па и не беше така- оческуваше од мене
(знаеше да каже потсмешливо)
”сакам други работи”
Беше пред супермаркетот во бел фустан, евтин, проѕирен, и се гледаа нозете, бутовите,
глуждовите…
Разговаравме по патот некои неврзани муабети за религија и наука..
Не се слушавме.
Само мелевме со муцките зборови.
Како да трчавме кон студентскиот дом…
Два пати ми спомна дека не и се доаѓа горе,
Сепак се качивме на седми,
Седна на фотељата и повторно беше прекрасна како и секогаш, чудно дива, мека….
Почнав да и ги допирам цицките, ја галев , се стетерави како срна, даваше некој отпор кој не
беше одрекување,
Продолжував….
Се виткаше со целото тело, косата над очите, како да и го криеше лицето, изразот беше
некако срамежлив, движењата испрекинати, нагли, со прститеи ги галев бедрата, постепено
навлегував меѓу нозете и се задржував на ципата, пак неми натегања….
Тоа ме палеше.
Додека да стигнам до нејзиниот вулкан
- Мека си. И повторував
Беше доста сурова и реална
- Од кога на дебелите им велиш дека се меки се смееше до бесвест
- Звукот на мобилниот телефон ги исече моите галења.
И пуштав песни од Tom Waits,
Ја понудив со леб и слатко, несакаше, повторно не била средена собата, јас зборував таа пак
ме сликаше со мобилниот, како да правеше споредба со претходните фотографии на која сум
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попропаднат…
Продолжив со вулгарните допири, се обидуваше да стани , се удираше од мене, ми ја касаше
раката, се напрегаше со целото тело, со меките мускулчиња,
стана се потпре на ѕидот и се триеше неколку секунди од мене… таа исто ме допираше
искључиво по ташаците и курот
Помислував дека ја имам, дека малку треба да влезам во нејзината топлина…. па се
почувствував како да ја силувам …. па ми рече дека и било пријатно
Навистина таа е девојка која не знае што прави

Тaка рече ….или јас сакам да верувам дека така рече…
Пак телефонот
Сакаш да се ебиме- реков.
Не. Имав секс пред два дена.
Јас сум немал два месеца.
Добро, ќе си одиш?- прашав.
Да, морам.
Ја испратив до лифтот.
Се допиравме по дланките, си ги гледавме очитеможеби тоа беше најискреното нешто вечерва.
Пристигна лифтот немаше светло во него, некој ја извадил сјалицата,
(секогаш кога некој ќе ја извади сјалицата си мислев дека намерно го прави тоа за да имаат
секс во лифт)
Ја отворив вратата ја испружив раката кон темнината, влезе внатре
И
Како
Да
Исчезна
Во темниот
Лифт.
Се вратив во собата не бев некако растревожен
Го извадив и почнав да го дркам,
Накапив малку в рака
Толку беше мојата потреба
Станав се измив
Потоа го зедов лаптопот во рацете и решив да ги искуцам овие букви кои ги препрочитувам по
сто пати.
Девојката од црниот лифт замина да се забавува,
А
Јас
Одлучив
Да
одбележам уште едно одбивање од жената која имала секс пред два дена.

134

Ѕиркање низ прозорец

Вие млади лица
Што стоите замислени?
Вие што во рацете имате оган?
се правите слепи – како ништо да не гледате
Се правите како глуви – како ништо да не слушате
Молчите и се криете во дупки, се засолнувате од поројот.
Потопот навасува…
Се давите и трпите
Покриени со мирисот на романтиката
Плачете во себе, смеата на вашите лица е само форма на згрчена гримаса
Повтор клекнати пред себе барате спас
Или можеби ве нема
Не се слушате
Пљампате неразбирливи зборови
Блеете како овци!
Некој непослушен крик
Се исцедува од чурилката ваша
Папагалски повторувате зборови во кои не верувате!
Молитвите на непостоечки светци!
Во вас свеќа нема
Нема пламен
Само, некое жарче како ќумур догорува, тлее.. гаси….
Се претворате во парчиња мермер, koj ne sluжи ни како материјал за клесање.
Непотребно месо…
Парче материјал…
Ме болат мислите!
Глупаво звучам знам, знам дека ми се потсмевате на секој прочитан стих, ама знаете нешто
друго освен да ги барате раските во очите на другиот?
Знаете само да се траскате по градите, да мрмлате зборови..и да се љубите себе.
Збогум и благодарам за се, мојот свет не е створен за вашите помии!
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збогум…

Железничка станица ,
распаднат клозет,
старец пред него
, ѓеврек и јогурт,
клупа горе на перон,
бабичка со метла,
шини,
македонија,
јас23,
дипломец,
имаш убави очи,
сусамот е препечен,
глумам- понекогаш,
поспани минувачи,
скопско утро,
мириса на тебе,
пак пролет,
ветвата блуза,
политички избори,
убава си кога спиеш,
уморени машиновозачи,
трафика до шини,
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порака на мобилен,
паричник празен,
фотографија,
врзана си,
патиките б ез врвки,
возот крика,
едноставни зборови,
само мисли ,
зборови, зборови….ЗБОГУМ
Зборовите ми се повторуваат
Испаруваат во празно…
Сите песни што ги слушам
Следниот миг ги заборавам
Гледам ликови- ми избледуваат
Јадам пеперутки
Повраќам сварени полжави
Дали си добро?
ги кажувам, ги заборавам,
те гледам те нема,
ПРИВИД!
Очи, врат, ногата и белег на неа, се срамиш,
И јас
очи
Полни со….
Полни со ништо
Празен и јас
Фотографија
Во уста
Во желудник
Ќе те закопам во мене
Не вреди
Барај спас
Имам мисли и златен часовник
Рабуди се
Во сон
Не знам да имам сон
Ми се повраќа во сон
Те барам
Те има,
Ме прашуваш..
Обичен сум
Нема каде
Има
Остани
Збогум
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Јас 24
Македонија
Партија
Книшка
Преживување
Мал си
Блед лик
Празен џеб
Ти сама
Јас
Сам
ЗБОГУМ
До едно
УТРЕ!
ДОСАДЕН СУМ!
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Абе глупости…

Обична празна соба,
Дрвената маса стои во собата така небитно
Леб, туна, евтини пакетчиња со мајонез.. неколку виршли…запалка…и ништо
Пепелник.
Огромна јама
Нема јавувања по телефон,
Нема неизгаснати цигари во пепелникот…
креветот е среден
Чаршафот е бел неизвалкан,
Не е растурен…
Шишињата со вотка стојат полни, на рафтовите…
Подот е чист,рафтот со книги е полн и прецизно нареден..
Неколку предмети стојат на ивицата од прозорецот, мали човечиња
Едно каубојче и едно индијанче
со лак и кубура
стојат така
Само јас потонат во фотељата со мојата мала душа
Ги решавам големите прашања на општеството
УпсДушата и таа не постои
Да
Секогаш и си мислев дека е така
Завесите ги нема
Така зјаат осветлени прозорците..
Јас упорно сакам да си го одвлечам вниманието
Нема нишо
Празно
Од се…..
Обична празнотија…
Подобро ќе биде да завршам со овој стих
Да завршам со цела потрага
Нема смисла
Да бараш нешто во празен простор…
Нешто што не постои
Нема смисла…
А тука е се,
Пак нешто фали?
нешто те бара?
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те моли?
да пополниш….
Џабе поминуваат зборовите
И букви сите искуцани на ова,
Џабе е нервира се околу мене
И пак ги препрочитувам стиховите и сваќам, дека и тие немаат смисла…
И зошто го пишувам сето ова кога….
Ај батали, батали се….
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Романтична

Асфалтот утрово го видов со јазикот мој залепен на него…
И како сега да ти напишам стих мила за ѕвездите над нашите глави
И да ти кажам дека ќе ја симнам месечината и дека ќе ти ја подарам Кога јас не успевам ни да
ја помрднам…
во мислите
Дека ќе се капиме во изгрејсонцето на големиот град
Кога во зората има само чад на небото!
Сокакот крај твојата куќа е затрупан со отпушоци
Како после сите овие дигитални машини да ти кажам дека те сакам
И колку ќе вреди тоа?
Мојот џеб е гладен и моето срце е празно,
Со Уличарските кучиња живеам
Јадам леб со нив,
со нив се молам за тебе,
за себе, за се…
И пак сум сам,
уличен пес,
напуштен од себе
Во последно време и тие ми се некако љубоморни,
дека наоѓам парче месо повеќе од нив
Се влечкаат со нивните расцепени черепи по асфалтот
Тоа се моите другари
Тие ми се се
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Некогаш седиме така и си фантазираме дека ќе се појави Ѕевс и ќе удри еден гром па да не
здроби!
а во следниот свет ќе застанам во другата редица
За да украдам малку од сонот на безличните!
за да можам да ти подарам стаклено срце со вграден трепкач во боја .
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едноставна исповед

Вечер во бифе
Како и обично
ракијата ме дроби
полека
И секое делче
од мене го омлитавува
Го прави немоќно
Глупаво мое тело
Празна глава
Ништо во мене
само малечки парчиња метал
Ме боцкаат во желудникот
Никаква причина за тебе
о љубов сношти те
повратив од мене
останаа само
твоите зборови
во желудникот
како метални шипки да ме бодат јас не крварам само ….
. некоја бела течност тече од желудникот.
Сигурно сега се повраќам,
СЕБЕ..
Се надевам утре пак да се родам
Нов……
Поинаков…..
Чист…….
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Без почеток- со крај

Без почеток- со крај
Глупава ноќ,
Блеам со погледот
Во пијаните сурати
Ме занесува па се враќам…
Се мислам по незнам кој пат
И повторно истата зима
Најстудена,
таква ја сакам
Да мрзне…
Ноќва имам само едно во мозокот,
Сперма… која врие
Надвор од кафулето-мирно
Месечина-сега глупаво тлее
Немаат смисла сега ни пораките за неа….
За неа…
Патетика…
Со вреќи
Види ја бездната во која тонат редиците….
построени
Забулени во..
Немир во желудникот…
Не се пеперутки- немам ништо јадено
И пак ракија…. Нема крај!
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Гладен стомак,
ракија,
пијани курви
ова може поинаку?
Не- не може.
Ај одново- Месечина, ружи, румени девојки- а?
Ако онаа ноќ стоев под твојот прозерц ќе отвореше?
Молчиш.
Те снема.
Во далечина.
Мир. Во куров ми.
Мала кутија на спомени.
Мала кутија, на мечти
Нема почеток има крај…
Нема круг….
Оди…
И така уште немаш влезено…
ќе студи…
Па така ти кажаа!
Уште оваа ракија, Па да се постројам во редот!
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