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Б  5 ½ 

Букурешт во пет –
моите нови чевли
се кај вратата.

Букурешт, пет и пол
галеби ослободени од тежина
сонце кое срамежливо се соблекува

Букурешт, натрупан и прекрасен
бесрамно шарен, со намирисан бетон

Букурешт, седум и пол
последните леи пред првиот лет вечерва
точам ирско и од торбата.
резервите ни се при крај:
треба да смислиме чесно повлекување

Букурешт, доцна попладне
ме испраќа со невреме –
сношти седев на една тераса
и ги гледав галебите
како го осветлуваат небото:
бели ленти ослободени од смисла
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вс
ки сега имам повеќе ирско од вода

и ни ебана банка
треба да смислиме достоинствено отстапување

Букурешт доцна попладне
ме шета низ лавиринтите на Елијаде
премногу книжевност во еден ден

полека се повлекувам
ја напуштам сцената со благ наклон –
уште еден град во кој ќе се вратам

Букурешт во самрак
Букурешт во јуни
Букурешт во длабоки деколтеа
Букурешт со мали цврсти гради
Букурешт со лососи во ветрот гонети од бели галеби

22.06.2009 19:35, 
Букурешт
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С   

но сакам и да чујам
нови а обични:
се возев во такси
и возачот почна да се жали
на главоболки и висок 
притисок
многу лекови...
нешто му се случило пред некој ден
и тоа го разебало до даска;
до срж ме уби, вели тој
и пристојно застанува на пешачки.

жената, бившата веќе, се премажила –
зела ерген, наш од Германија
и сега ќе одат таму
со неговите две деца.
со нивните две деца од нивниот прв 
брак, зашто типот таму имал работа.
да не е некој тежок бизнисмен, 
прашувам, а тој вели не е, разнесува 
брза пошта а моите деца ќе ми бидат
на илјада и кусур километри од дома.
овде им е сè, вели, овде сум им јас.
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вс
ки само поштарот не е овде, си мислам

и некако ми доаѓа да опцујам
пред да му речам да си ги нарача децата назад
по брза, ебено брза пошта без повратна адреса.

31 март 2007
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М  

мило сонце,
ќе ме затечеш пак тука
меѓу пијаници, клошари 
и пропаднати коцкари

пак ќе ме огрееш
божествено рамнодушно
полно себе, полно светлина
која убива во поим

мило сонце, ќе ме затечеш
меѓу тетки и малолетнички
никаде ја нема жена ми
(можеби зашто спие со нашите деца...)

пак ќе ме огрееш
болно до непрепознавање
како лик разурнат
во парчиња огледало

09.07.2009 21:05
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ки П   

денеска беше на преглед
ништо убаво не ти најдоа
утробата ти е тотално заебана
полна бактерии
засирени крвишта
болни чирови
и неизмерлива тензија

тензијата не можеа 
да ти ја измерат
а ти им се смееше
зашто не знаеше што друго

се клештеше како срча
од распарчена чаша
под омилениот ти шанк

на здравје, за здравје
твое и туѓо
ти точам уште една

21.10.2007 01:28
30.10.2007 22:20
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П   

се обидов со сè: ги испробав сите можни 
лекови и трикови, но не спијам веќе пет дена

вечерва бев и на забава, таму напишав 
хаику по пропис: ги избројав слоговите

испив десет чаши алкохол и седум чаши вода
броев како овчар но сонот не доаѓаше

седнав да го запишам ова и почнав да зевам
па си помислив имало спас и за мене

можеби ноќва, си помислив,
нежно чешкајќи си го стомакот

15.06.2008 02:02
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колку чаши треба
уште колку голтки мајсторе
(не мериш: не е ова валеријана
па да се пие во капки)
уште колку до креветот
уште колку за да заспиеш
како клада лишена од соништа
заштитена од огнот со влага
и со закон за неубивање ментоли

во утробата ти тлее жарче
божем заскитано кандило
искра истриена од бес и пркос
оган голтнат со полна уста

колку треба?
прашуваш и плаќаш
пред да си отидеш

30.10.2007 22:33
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П

ги става на масата
како пред отсекување – 
ова се прсти, вели
кои беа создадени за клавир

сега се дебели и грозни
за ништо не ги бива
ни жена ми не ја галам веќе –
и потегнува долга голтка

тропка со прстите врз масата
божем врз клавир свири
бавно отсвирува
како мелодија во fade out

јас со моите натечени прсти
си ја држам утробата
да не замине
во подобра иднина
и целосна независност

внатрешноста ми прска
од сиве овие туѓи приказни
ми се чини ноктите
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ки ќе ми одлетаат

како убиствени проектили

и ќе се забодат
длабоко
во некоја празна огласна табла

8 април 2007, 01:23


