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FEEDBACK

Се вратив во градот

и ги најдов како стојат

помеѓу

галеријата и барот

вкочанети зјапаат во бетонот

и ја чекаат полноќта за да ги спуштат ролетните

на уште еден ден

се вратив и видов купишта

безживотно младо месо 

на улиците и тротоарите

шугави исклештени

мачки

кои секому јадат од рака

и знаат да зборуваат единствено за себе

о, колку добро

го познавав градот 

во кој сум роден

како го чувствував пулсирањето на безнадежноста

на секое зрно прашина

кое се раѓа и умира

на местото на кое и јас му припаѓам

сакав да исчезнам

со тупаница

да го скршам прозорецот

од клаустрофобичната подморница на свеста

и од рамениците да го симнам товарот на океанот

по чие дно трчам

сепак

со сигурен чекор

на одамна стекната навика
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застанав покрај нив

го голтнав киселото картонче

и се придружив кон минутата молк

гледав во бетонот

и вовлекував димови од цигарата

градот стенкаше

под топотот на осаменоста 

од небото паѓаа чевли

во сите облици и бои

и јас ги љубев оние

што најмногу ги сакам

црни шпицести со тенка штикла 
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НЕЖНО КРШЕЊЕ НА БРЧКИТЕ ОКОЛУ УСНИТЕ

Во мрачните улици

нема кој да го види трчањето низ пубертетот

нежното кршење на брчките околу усните

секоја насмевка трае 

дванаесет денови

секое мало сонце

исчезнува во кутијата за шеќер

лузните се полиња ружи

врз сонливата кожа на матурската вечер

па сепак,

Југот е сè уште див

под анестезијата на вината

хартиеното небо на индустрискиот град

гори со незаборавен оган

и митските слики 

на бесмислената кланица на сништа

личат на крвав џигер во прашина

моето ново засолниште се вика ТВ

додека го гушкам минатото

стереото е сведок

и признавам

секогаш сум се чувствувал како Исусов син

кој го бара загубениот луксуз

еднаш прашав

а каде спие појадокот

еднаш водев љубов со сумо убавица

еднаш најдов утеха на голем бран конфети

еднаш бавно, бавно како морон

распакував Марлборо

палев

и го дував чадот во пролетниот ден
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FEEDBACK

Vratio sam se u grad 

i zatekao ih kako stoje 

između 

galerije i kafea

ukočeni bulje u beton 

i čekaju ponoć da spuste roletne 

na još jedan dan

vratio sam se i video gomile

beživotnog mladog mesa

na ulicama i pločnicima

šugave iskežene 

mačke

koje svakom jedu iz ruke

i znaju da govore jedino o sebi

o, kako sam dobro 

poznavao grad 

u kome sam rođen

kako sam osećao pulsiranje beznađa

svakog zrna prašine 

koje se rađa i umire

na mestu kome i ja pripadam

želeo sam da nestanem

pesnicom 

razbijem prozor

klaustrofobične podmornice svesti

i sa ramena skinem teret okeana

po čijem dnu trčim

ipak

sigurnim korakom 

davno stečene navike
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ić stao sam pored njih 

progutao kiseli kartončić

i pridružio se minutu ćutanja 

gledao sam u beton

i uvlačio dimove iz cigarete

grad je stenjao 

pod topotom osame

s neba su padale cipele

svih oblika i boja

i ja sam ljubio one 

kakve najviše volim

crne špicaste s tankom štiklom



Pepeljuga u hromiranom kovčegu

59

NEŽNA LOMLJAVA BORA OKO USANA

U mračnim ulicama

nema ko da vidi trk kroz pubertet

nežnu lomljavu bora oko usana

svaki osmeh traje 

dvanaest dana

svako malo sunce 

nestaje u kutiji za šećer

ožiljci su polja ruža

na sanjivoj koži maturske večeri

pa ipak, 

Jug je još uvek divalj

pod anestezijom krivice

papirno nebo industrijskog grada

gori nezaboravnom vatrom

i mitske slike 

besmislene klanice snova

liče na krvavu džigericu u prašini

moje novo sklonište zove se TV

dok grlim prošlost 

stereo je svedok

i priznajem 

uvek sam se osećao kao Isusov sin 

koji traži izgubljeni luksuz

jednom sam pitao 

a gde spava doručak

jednom sam vodio ljubav sa sumo lepoticom

jednom sam našao utehu na velikom talasu konfeta

jednom sam sporo, sporo kao moron

otpakivao Marlboro 

pripaljivao

i duvao dim u prolećni dan
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FEEDBACK

I returned to town

to fi nd them standing

between 

the gallery and the café

stiff , staring at the concrete 

and waiting for midnight to draw the blinds on 

another day

I returned and saw masses

of lifeless young fl esh

on the streets and sidewalks

mangy leering 

cats

that eat out of anyone’s hand

and only talk about themselves

O, how well 

I knew the town 

I was born 

how I felt despair pulse

each mote of dust

born and dying

in this place I also belong to

I wanted to vanish

smash with my fi st

the window of the claustrophobic

submarine of consciousness

and lift from my shoulders 

the weight of the ocean

on whose fl oor I run

still 
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of an ancient habit

I stood by them

swallowed the small sour carton

and joined in that moment of silence

I stared at the concrete

and breathed in cigarette smoke

the town groaned 

under solitude’s stampede 

shoes of all shapes and colors

fell from the sky

& I kissed the ones 

I love best

black pointy stilettos 
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THE GENTLE CRUSH OF LINES AROUND THE LIPS

On the dark streets

there’s no-one to see the dash through puberty

the gentle crush of lines around the lips

each smile lasts 

twelve days

each small sun

disappears into the sugar box

the scars are fi elds of roses

on Prom’s dreamy skin

and for all that,

the South is still wild

anesthetized with guilt

the paper sky of the industrial town

burns with an unforgettable fi re

& mythic images of

the senseless slaughterhouse of dreams

resemble a bloody liver in the dirt

my new shelter is called TV

while I embrace the past

the stereo bears witness

and I admit

I always felt like Jesus’ son

searching for lost luxury

I asked once

where does breakfast sleep

once I made love with a sumo beauty

once I found comfort on a great wave of confetti

once I slowly, slowly like a moron

unwrapped the pack of Marlboros

lit up

and blew smoke into the spring day


