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Во аквариумот на  Барби

ВО АКВАРИУМОТ НА БАРБИ

П о с п а н о с т

М а с о в н а 
 
Х и п н о з а

В о  е д н о  ц а р с т в о

С о  р о з о в о  д н о

Во  а к в а р и у м о т  н а  Б а р б и 

В о  п о т о н а т а т а  п и н к  п л а н е т а

С е г а  и  м о ј а 

П р е м н о г у 

Т р к а л е з н а 
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ва СИН СОН

Накострешување

Матно ми е постоењето
Црево во мојот грклан
Опкружувањето станува сино

Тоа си ти, младо бунтување!

Син си 
Сино е твоето сино 
Нежно сино
Ме накострешуваш 
По втор пат
И пак
Исто е сè
Твојата јагодеста насмевка 
волшебно саркастична 
За моите години? 
За моите гревови? 
За моите падови? 
Или за моите градови?
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Во аквариумот на  Барби

СИН КОШМАР

Празнина
Пуста дупка во мојот респираторен систем
Плаче мојот хранопроводник
Револуционерно ми се преплетуваат цревата
Очите свртени кон внатрешноста 
Син сон   Амеба 
Променлива форма во препознатлив облик
Стои сè во тебе Конзервирано Сино 
Малечок Син си
Модрозелен Светлолилав 
Сепак син 
Тоа си ти 
Тркалезен Шеговит Син
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ва ПРОСТОР

Артифициелни набљудувачи

Покријте ги сите огледала

За да не го видам повторно

Ликот 

Кој ме плаши
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Во аквариумот на  Барби

ХИСТЕРИЈА

во облик на безброј сатани ме лазат 
безмилосно ме боцкаат по грбот
во срцето без пауза ме клукаат

Јас врескам Молам Се вртам 
   Гледам во таванот 
Барам спас од прозорецот

Од секаде ѕиркаат твоите зеници 

Ко ножеви 

Бегам низ собата
  Панично 

Твоите ѓаволски зеници фрлаат мрежи 
Кикотејќи се ме префрлаат во твојот свет без реалност 
Ме врзуваат
Ми ставаат некакви мали рипчиња во креветот 

 Чувствувам страшни касања
Пецкања 
Слушам заглушувачко смеење 

Ехо
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ва  Ме јавнуваат Цела ноќ ми скокаат 

Скокоткаат
По умот

Се обидувам да ги симнам 
Тие ме прободуваат 
Ѕвезди ми подаруваат Велат екстази

Пред зора ме оставаат 
гласно врескајќи 
Заканувајќи се ...
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Во аквариумот на  Барби

ЧЕСТИТКА

Ја уриваат твојата класа 
Сврти ја главата 
Совршенство

Небото е како крвава ванила
Допри ме на поминување
Светлино

Годината започнува без војна
Раскини ме со стрели
Убавино

Градските жени се агресивни 
Заштити ме 
Сону 
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Сега пронаоѓам знаци
Во искинатите чорапи
Во кафето кое претекува
Моите здодевни цртежи трчаат низ собата
Сè е наопаку ова утро
Баксуз
Маглив миг без светла
трчам
монодраматизирам 
теоретизирам и стојам на линијата со солзи
очигледно барајќи начини 
да те оправдам тебе пред себе-авторитетот
да му објаснам 
на кафето распослано низ шпоретот 
дека ти не си егоистичен хедонист
зборувам и со искинатите чорапи
ги игнорирам знаците за баксуз живот
и уверувајќи се дека глобусот ќе стане коцка
сега наоѓам смисла 
во моите цртежи 
во твоите постапки
сега се лажам дека нема совршенства



19

Во аквариумот на  Барби

СOСЕМ

Ти се навалуваш сосем несвесно го допираш моето 
рамо со бутините навален кон мене сосем случајно ми 
се насмевнуваш сосем несвесно ја навалуваш водата во 
мене кон мене затреперуваш сосем случајно ко бран во 
клетките ми јурнуваш сосем несвесно ми велиш дека си 
ко бран вечерен брз и одминлив сосем случајно од секаде 
ми се прикрадуваш и се нудиш со раскошност сосем 
несвесно сакаш да се стркаламе брзо и без градски глас 
нечујно сосем случајно предлагаш да бидам твоја само 
малку сосем 
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 Влегуваме во бунарите склопени со решетки Нашите 
иронични прсти шетаат по атласите-кожи Црвените тули 
го слушаат морето во школките 
Морето кое го создава твојот врел јазик
 Со затворени капаци намирисувам: 
експресионистичките кабли се виткаат под тркалезните  
    преместувања на нашите тела
надреалистичките ламби потпевнуваат додека   
   се обидуваме да пронајдеме компромис  
   во горе-долу позициите
Копја ја распарчуваат и составуваат 
мојата телесност
Мазни лепила го пополнуваат базенот преполн бол
И целата галерија вреска 
сите четки се расцветуваат
И јас знам конечно кога 
конечното е конечно


