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   Да размислуваш што си рекол
   што другите рекле,
   е како да храниш болест.
      Тој
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ЛЕПЛИВИ ЗБОРОВИ

Ретко кажуваме што не е кажано претходно
Ми се крши срцево и јазикот.
Само што сакав да ја анализирам
   Анатомијата на зборовите,
   Умот ми застана под притисокот
   На туѓите мисли и зборови

Немало ништо освен ова небо порано
И ни трошка се нема сменето оттогаш

Го гледам....

Голема мрзлива стоногалка од облак
Само што не ја проголтала мојата омилена ѕвезда.
Ова бледо-сино небо во бескрајно воскреснување
Ми носи повеќе одошто можам да поднесам.
Жештината ми ги омлитавува сетилата,
Воздухот е полн со лепливи мисли,
Лепливи прсти околу лепливо пенкало,
Лепливи, лепливи зборови
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и ПОТКОПУВАМЕ

Мали стапала на топла почва
Се превртуваaт и се вртат во круг.
Нагоре, надолу, низ толпата,
час шепотат, час врискаат,
играат забранета игра,
ја гребат површината
на сеприсутното време,
сонуваат калеидоскопски.
Стапалки по површината на водата,
и пад во вода на хоризонтот.
Секој почеток расштиман,
Секој крај наштиман.
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НЕСОВРШЕНОСТ

Копнежот прв доаѓа, нè носи.
Нагоре... Бескрај и надеж,
Надолу... Бездна од неисполнети желби.
Сакаме рака, да нè дофати,
и џиновско око, да нè види,
насмевка, да нè развесели,
тура околу центарот.

Копнежот си бара љубов.
Двајца луѓе се држат за раце.
Се гледаат, очите им сјаат,
Се дават во своите насмевки,
Стануваат центарот на светот.

Сепак, колку страшно е да се гледа
Моето тело со твое лице,
Твоето лице со моја насмевка,
Моите зборови, меѓу твоите,
Твојата љубов, како ја голта мојата,
Моите бои како ги исцртуваат твоите слики,
Твоите движења, како стануваат мои движења.

Да даваш и да делиш значи да се жртвуваш,
Да се изгубиш себеси, грев.
До што сме поблиску
кога се спојуваме?
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и Растргнати помеѓу осаменост и надеж,
Живеејќи помеѓу љубов и омраза,
Стоејќи помеѓу двоумење и одлука,
Компензираме за нашата несовршеност.
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ИСКРЕНОСТА Е СУВА И ТОПЛА

Нема облак под кој немаш скриено тајна. 
Уште да исчезнуваа тајните како облак,
Туку не, се враќаат и вртат во круг,
И тогаш носат дожд,
Кој ќе испере сè, освен тебе.
Тебе ќе ти се насели во облеката,
И ќе ти се насели во порите,
И ќе те лади,
И ќе ти студи,
И од сон ќе те буди.
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и ПОКРИВКА

Овој товаров од мисли,
е тежок, не се поткрева.
Како тешка покривка.
Топло ми е под нејзе,
ама понекогаш, 
ајде да те видам мрдни.
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ОДМИНУВАМЕ

Тропотењето на автобусот,
со кој го одминувам градот,
неговиот изморен, но незапирлив здив
ми ги начулува ушиве до испаѓање.
Нечиј писклив глас му се придружува
на сеприсутниот трескот и бучавата.
На дното од возилото
мајката му ги лечи со поглед
стравот и збунетоста на детето.

Луѓето се набиваат на страните,
се врзуваат јазли од празни погледи.
Но не и толку празни, има тука
И по некое прашање без одговор.

Одминуваме.
Надворешноста одминува, некој некого следи:
Надворешноста внатрешноста, 
Или внатрешноста надворешноста?
Таму надвор двајца се борат за место 
во туѓата прегратка, згуснувајќи го воздухот меѓу нив,
воздухот кој се струполува врз нивните споени гради,
и таму чека да биде ослободен во мигот на разделба. 

Одминуваме.
Застануваме.
Продолжуваме.
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и СÈ ШТО СПИЕ, НЕ СОНУВА

Прости ми сестро, грешев,
Помина месец од мојата последна песна.
Толку многу на мисла,
А толку малку на збор.
Мислата ми е како вода на ветер
веќе подолго време.
Врската е слаба,
Ќе се исклучам секој миг.
Затоа исчитај ме додека трае:

Сè што пие,
не е жедно.
Сè што јаде, 
не е гладно.
Сè што спие,
не сонува.
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БАРАЈЌИ ЗНАЕЊЕ

Кога бараш знаење,
Тоа те наоѓа тебе, не ти него.
Прави тајна патека
И ти доаѓа,
како благослов, како садист,
како мајка полна утеха,
како силувач, како тиранин, како негувателка.

И понекогаш е украс,
Понекогаш лузна.
Понекогаш го носиш на сцена,
А некогаш го криеш во најтемната дупка
И станува тивко како камен.

Знаење, драга, знаење –
Издресирани зборови и нескротливи мисли.
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и ОКОВАН 

Го истресов од себе,
Го издував и плукнав
Трипати преку лево рамо.
Фатив прамен коса и изброив до десет.

Го искршив на парчиња
И пак имаше смисла.
Како сложувалка со магична моќ,
повторно се спои во едно

Го закопав во темнина,
го фрлив од височина в бездна.
Создадов вител кој се вртеше
една цела вечност надолу.

Ништо .... 
Уште го гледам и го мирисам.
Живо е...
Не сакам ни да помислам
сеќавањево од што е искалено
Не сакам ни да знам....
Не знам...
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ПОРАКА

Ние сме сите годишни времиња,
Сите воздишки и прегратки,
Сета верба во сè и секого.

Во нас е таинственоста на тишината
И отвореноста на зборот. 

Ние двајца сме едно,
И на сон и на јаве, за навек.
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и ПРКОСЕЊЕ НА ГОДИНИТЕ

Пркосењето на годините предизвикува дисторзија
Па не слушаш како што треба,
И не го гледаш она што треба.
Тоа е последица од многу барање,
Тоа е тој ум под притисок,
И мисла прогонувана од Инквизицијата.
Тоа е лице потпрено на рака полна години,
И тело измачено од сопствената кршливост.

И си викаш, „Па што?
Тоа е само уште едно истегнување.“
Мислиш исчезнување, нели?!

Прашањето станува
Неразбирливо ехо... полека се губи. 
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МЕРМЕРНА

Ни топлина даваш,
ни топлина примаш,
како неплоден камен
кој не раѓа оган.
Таква си по целата себе!
Толку си мазна.
ми се лизгаш од раце
кога ќе те фатам.
Не оставаш ни трага,
ниту гребнатинка,
кога зборуваш.
Ќе те чувам 
дур не се скршиш.


