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ТОАЛЕТ

Моето заминување нека биде 

       без аминување.

Лето, сончев ден, точно на пладне,

со пријатно западно ветре од исток.

Од кревет, директно во заткревет.

Пред аутопсијата предвреме да ми

                го обезобрази телото.

Гласот на попот нека се слуша од некој

               друг гроб,

тажалките нека им бидат упатени на 

     сомртовците што ги заслужиле.

Би ја ескивирал и капелата – тоа

ритуално кружење околу леглото,

редење цвеќиња ко на тераса на пролет,

сочувствување – со солзи или на суво;

полупознаници, гушкања, црнина... Неее!

Happy погреб сакам, хипи испраќање.

A whiter shade of pale да ја пее некој

деведесетгодишник – со електрична гитара,

               се разбира.

Пристоен, пристокмен (не мора да е мермерен)

шанк десно од дупката – но само откако ќе 

          одгалопираат лопатарите. 

Без препишани фалби и говор на морон пред

    микрофон – со пролупан разглас и фонија.

И моите стари пајташи потпрени со лактите,

         да се збичат здраво и да заборават каде се;

и збогувалката да прерасне во журка, дофајронтна.

А оние што ќе ги исфорсираат бешиките

ќе можат да си се олеснат – тука,
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во новиот недосреден тоалет,

веднаш зад шанкот.

    20.04.2009



ветер и магла
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ЕСЕН ВО СКОПЈЕ

Паѓаат деца скејтери,

ќерамиди од есенски куќи.

Паѓаат плуканици. Белите гуми за џвакање  

најубаво поцрнуваат врз плочките на тротоарите.

Паѓа слана, па сончева светлина, па магла.

Паѓаат пердуви од непреселници,

татковци и дедовци на ролерки,

безобразни пешаци на пешачки,

високи штикли на коленици.

Паѓаат листови на жени,

под стебла а врз кревети.

Сè паѓа: брезата и берзата

бербата и вербата, довербата.

Наскоро ќе падне првиот снег

       а за некоj месец и последниот.

Потоа едно време нема ништо да паѓа.

И сè така, во круг, исто и најздодевно – 

Јово на ново, Славе од Влае, од празно во бездна...

Сè додека не почнат да паѓаат првите грутки земја

                                врз твојот сандак под земја,

во некоја доцна, сончева есен во Скопје,

нималку различна од оваа.
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ВЕТЕР И МАГЛА

Крстот не се гледа

зашто е во густа магла,

и зашто сум многу далеку од него.
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ОД СЕГА, ДО ЗАСЕКОГАШ
  (На С.Н.И.)

Измести ме,

скрши ми го колкот!

Сакам да се клати куќава,

стенкањата да ја одлепат ламперијата.

Ене го Вардар се шири како магла,

додека вечерите пасат трева во паркот

и додека клупите подметнуваат газови,

а трчачите со дланки потпираат ѕидови.

Да си моја повторно веќе е неопходно.

Времето отшрафува мостови и зглобови,

парадира блех-оркестар во нашата соба,

конфети и корнети и оргазми ко букети.

Законот на гравитација – ма заебанција.

Летањeто е можно а паѓањето е прегратно.

А нашиот кревет? Па тој е вселената. И се 

тресе кога меѓуножјата ни раѓаат соѕвездија.

Сè е кажано, напишано, нацртано, снимено...

На двајцата заедно и 180 г. не ни се доволно.

Сакам ова да потрае, да ми се дига и на 80

и да нè закопаат заедно, во едно легло.

Јас во тебе – ти гробна дупка а јас сандак.
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ЈАС НЕ СЛИКАМ,
ЈАС ВОДАМ ЉУБОВ СО ПЛАТНОТО

Беретка и мантил се артистички

дресови од некои други времиња.

      Сликам гол, угол гол.

Целиот сум со флеки од бои.

Шарен, разнобоен, како паунот

       што се перчи на платното.

Една капка ми падна врз курот

       кој ми е дигнат затоа што

                 сликањето ми го дига.

Пастрмката и шишето црвено вино 

нема да завршат како мртва природа –

виното ќе го испијам а рибата ќе ја

пуштам да плива на дното на сликата,

веднаш под рибата на мојата сакана,

          која ми позира и кога не е тука. 

Ја гледам како се шминка во таксито,

како ја отвора влезната врата,

како влегува во сликата како 

во када со жешка миризлива вода, 

и ме чека да î го истријам грбот,

                со четката за сликање.
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ПТИЦА ШТО ДИШИ НА ЖАБРИ

    Како ја наслика птицата? – го запрашаа сликарот.

Летав со неа. Бев сина птица и орел на Карпатите,

професионален галеб и ловев риби на Медитеранот,

бев лебед на Охридското Езеро и немав ништо

курвинско зад грациозноста на принцеза.

Погледни! Гулабот од платното ми јаде од дланка.

Насетува дека рамките не се кафези и дека на него

ќе лета до крајот на светот, и уште подалеку.

Како ја наслика рибата? – го запрашаа сликарот.

Пливав со неа па како рибар î се додворував. 

Го допревме дното на океанот па запливавме 

кон врвот, кон црвот светлина што виси на јадица.

Ми позираше во тавче. Î го знам мирисот, вкусот.

Си ги лижам прстите по секој залак од палетата

но внимавам да не лапнам коска од четката.

Како ја наслика жената? – го запрашаа сликарот.

Не ја насликав. Само ја легнав на штафелајот

и водев љубов со неа – еднаш, два пати, три пати...

Но еве ја, како уште да сака. Гледаш како мрда 

              со газето – сега ќе î го збичам од позади.

Нееее! Не го пипај платното! Сè уште е влажно.

Ма којзнае дали воопшто некогаш ќе се исуши?

Но што ги спои птицата, рибата и жената? –

                                      беа упорни прашувачите.
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Пенисот, центарот на универзумот – одговори сликарот

и ја брцна четката во езерото за да ги 

наслика цицките на небото.
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TOILET

Let my departing be 

 without approving.

In summer, on a sunny day, at noon,

with a pleasant breeze from the east.

From my bed directly to the other bed.

Before the autopsy deforms

 my body prematurely.

Let the voice of the priest be heard from

   another grave,

let the mourning go to

   the fellow dead who deserved them.

I'd even avoid the chapel – the

ritual circling around the bed,

setting fl owers like a spring terrace,

condolences – teary or dry;

half-acquaintances, hugs, black robes... Noooo!

I want a happy funeral, a hippy good-bye.  

Let somebody sing A whiter shade of pale,

a ninety-year old with an electric guitar,

   of course.

A decent, sorted (not necessarily marble)

bar right from the hole – but only after

   the shovel men gallop away.

No copied praises and a moron’s speech to 

    a microphone – with a broken speaker and squeaking.

And my old friends leaning on their elbows,

 should get smashed and forget where they are;

so the farewell turns into a party, all the way till the end.

And those whose bladders have too much

could relieve themselves – here,
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in the new unfi nished toilet,

right next to the bar.

    20.04.2009



whistling in the wind
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AUTUMN IN SKOPJE

Skater kids fall,

tiles from autumn houses fall.

Saliva falls. White chewing gums 

best turn black on the pavement tiles.

Morning dew falls, and so does sunlight and fog.

Feathers of the birds that do not migrate fall,

fathers and grandfathers on rollers as well,

rude pedestrians fall on crossings,

high heels fall on their knees.

Leaves fall on women,

under the trees on top of beds.

Everything falls: the birch and the stock exchange

the harvest and trust, and confi dence as well.

Soon the fi rst snow will fall

 couple of months later the last one will also fall.

Then for a while nothing will fall.

And everything goes like this, in circles, same and boring –

all over again, yet another time, from empty into hollow...

Until the fi rst handfuls of dirt start to fall

 on your coffi  n under the ground,

in a late, sunny autumn in Skopje,

not much diff erent than this.
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WIND AND FOG

I can’t see the cross

‘cause it’s covered in thick fog,

and ‘cause I’m too far away.
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FROM NOW, UNTIL FOREVER
  (to S.N.I.)

Move me,

break my hip!

I want the house to rock,

the mortar fall from our moaning.

The Vardar spreads like fog,

while the evenings graze in the park,

the benches off er their asses,

and the runners support walls with their hands.

I really need you to be mine again.

Тime unscrews bridges and joints,

a tin orchestra parades in our room,

confetti and cones and orgasms in bunches.

The law of gravity – it’s but a joke.

Flying is possible and falling is in my hands.

And our bed? It’s the Universe. It shakes

when our crutches give birth to constellations.

Everything is said, written, drawn, recorded...

Even 180 years are not enough for the two of us.

I want this to last, I want a hard on at 80.

I want us to be buried together in one bed.

I will be inside you – you’ll be the hole, I’ll be the coffi  n.

     13.02.2009 
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DO NOT PAINT,
I MAKE LOVE TO THE CANVAS

The beret and the overalls are artistic

uniforms of other times.

 I paint naked, butt naked.

I'm covered with paint stains.

Multicolored, many colored, like the peacock

 that boasts on the canvas.

A drop fell on my dick

 I have a hard on 'cause 

  I get it when I paint.

The trout and the bottle of red wine

will not end as a still life –

I'll drink the wine and I'll let the fi sh

swim at the bottom of the painting,

Immediately under my loved one's fi sh

 she poses even when she's not here.

I see her put on her make-up in the taxi

when she opens the door,

She enters the paining like 

entering a tub of hot fragrant water,

she waits for me to rub her back 

 with my painting brush.
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A BIRD THAT BREATHES WITH GILLS

How did you paint the bird? - they asked the painter.

I fl ew with it. I was a blue bird and an eagle over the Carpathian,

a professional gull and I fi shed in the Mediterranean

I was a swan in the Ohrid Lake and I had nothing

tartish behind the grace of a princess.

Look! The dove from the canvas eats from my hand.

It feels that the frame is not a cage and that on it

it will fl y to the end of the world, and beyond.

How did you paint the fi sh? - they asked the painter.

I swam with it and as a fi sherman I courted it.

We touched the bottom of the ocean and we set swimming

Towards the surface, towards the warm of light hanging from the 
hook.

It posed for me in a pan. I know its smell, its taste.

I lick my fi ngers after each bite form the palette

but I mind not to gulp down a bone from the brush.

How did you paint the woman? - they asked the painter.

I didn’t paint it. I only laid her down on the easel

and made love to her - once, twice, three times...

But she seems to like more. Look how she

sways her ass - I’ll have it one more time from behind.

Nooooo! Don’t touch the canvas! It’s still wet.

Will it ever dry?

But what linked the bird, the fi sh and the woman? - they kept asking.
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The penis, the center of the Universe - said the painter

and dipped the brush in the lake in order

to paint the tits on the sky.


