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ГЕЈЗЕР

Среде

МУЗА
око во око
кладенец бистра солза
една тага во глетката
здив во здив
надуен балон од мечти
ветре во едрата на песната
дамар во дамар
мерач на ѕвездените трепети
вран коњ во зелени ливади
чекор во чекор
спастрена дипла на бескрајот
притаена стапалка на небото
грев во грев
жешка погача од џумбир брашно
ливан пот во мека постела
сон во сон
лулашка прескокнати занеси
болно џимкање на осаменоста
збор во збор
потпалка на новиот оган
птица посрана врз ќелавицата на песната.
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ТИРКИЗНА ПЕСНА
под тиркизот
две ритки треперат
како глас на славеј
два езерски брана
во две тврди лејки
среде млечниот пат
две јајца лебедови
под две изгор сонца
испилуваат нова надеж
две капки медовина
ем лудо растат
ем се јазат кон нов јазик
две жолти дуњи
и порој од стрвни лиги
среде летната жега
два збора и два молка
два јазли на љубовта
два бескраја во градите твои
под тиркизот
две дланки се лизгаат кон ритките
замелушени како риба од мамка.
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ГЕЈЗЕР
очното дно
да ми ти било
извор на страстите
кој го видел
јазик изгорел
соништа удавил
кој се напил
роса го наврнала
врели камења го поклопиле
врела музика
се разлева ошумоглавено
во брзаците на времето
сурии солзопијци
стрвно чекаат невестица
да си тргне кон утока
ем чекаат ем ѕидаат
нови занеси
во пластовите на времето
сал едно водарче
ти допре до очното дно
и се удави од среќа.
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КАТАДЕН
катаден
го креваш во мене
знамето на новиот мерак
катаден
како грешна вода
матно ми течеш во погледот
катаден
ми ги дрочиш
адреналинските градини
катаден
од полна уста ми капе
што око видело што рака фатила
катаден
со иста ветерничавост шмукаме време
во некоја друга реалност
катаден
од зад грб си ги џишкам рацете
од громовите во твоите гради
катаден
ми ги глочкаш годините
ко камче во разгазениот чевел.
14

Среде

ТРПЕЗА
на врв трпеза
бушави прамени
од свежи галежи
под врвот
две зелени маслинки
се лизгаат во погледот
троа подолу
оросена медовина
вознес за здивот
уште подолу
две јадри јаболка
сами скокаат в раце
со јаболката
и две црвени црешни
стокмени за нова сласт
уште уште подолу
занес на некосена ливада
кавал роса кај што бие
лизни гризни
стрвно до последен залак
пред да се поболиш од осаменост.
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ЦРВЕНА ВРАТА
црвена врата
го варди набабрениот молк
во белата одаја
отвори затвори
не излегува низ врата
тајната на светлината
не излегуваат низ врата
ни старите соништа
зјапнати во празни огледала
љубовта не е само чекање
нови јајца во старото седало
и нова тага низ новата врата
зацрвенето кутре
авка пред црвената врата
стрвно за ептен голема коска
лебдиш зад црвената врата
тивко потпевнуваш
надалеку се слуша
зад црвената врата
еден лебед си ја лета тагата
над сончогледите на ван гог.
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ТАНТЕЛА
под првото копче
како претпролетно кокиче
окопнува бела тантела
со бел конец обрабена
белата ненаситка
на црното момче
под тантела
сиот бел свет
во две бели полутопки
од бели боски
бели усни
цицаат бели ноќи
низ тантела
бели сеќавања
скокаат на аголот на масата
бели магии
под лушпите на белите јајца
и во белиот ѕвон на камбаните
од првото копче
до последниот бакнеж
виорен бајрак на првата љубов.
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НЕСОНИЦА

Среде

САМО ДА НЕМА ВОЈНА
пак ќе си ми
пауница стројна
само да нема војна
веселница ќе си ми
среде челад бројна
само да нема војна
и дародавка ќе си ми
на целувка опојна
само да нема војна
гордо ќе ти бранува грлото
славејко песнопојна
само да нема војна
светлина ќе зајмиме
и од свеќа лојна
само да нема војна
без елеци и гуњи
ќе истрпиме и зима осојна
само да нема војна
ако мора фати џенемија
и двојна и тројна
само да нема војна
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