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Стремеж за дремеж

НА БЕРБЕР

Се гледаме еднаш месечно и постојано
ги водиме истите разговори но за
среќа веднаш ги забораваме

тој штрака со ножиците јас зјапам
во огледалото – тој ме потпрашува
јас се преиспитувам

другите пациенти знаат што сакаат
посочуваат фризури од списанија
тие знаат што им прилега 

половина час за анализа во огледалото
Yees – за оние кои се сакаат себеси
но на оние како мене им е непријатно

потоа ме фаќа дремка и молам бога
што побрзо да заврши – супер е велам 
а си мислам – не оди на столица да заспијам

и не ни погледнувам во огледалцето што
одзади ми го принесува – со години наназад
   не ми е важно како изгледам

ни анфасот ни профилот а уште
помалку тилот сакам да си го видам – 
во тилот мој нека зјапаат оние зад мене
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ки ВО ТАКСИ

Слично како на бербер
само што овој пат опасноста 
 доаѓа од друга страна

(веројатноста таксистот 
да е бивш бербер е многу мала – 
чешлање улуци бричење и шишкање)

времето е онакво какво што е
но никогаш не е онакво какво 
што ние би сакале да биде

потоа сообраќаен правопис
и автомобилска интерпункција
со пантомима и среднопрстија

„гледај каде возиш слепец низаеден“

лудаци по улици – опасноста
демне на секоја крстосница 
„кој му даде дозвола мамицата мамина“

владата во канализација
премиерот – сè по список
министрите – на плоштад – со камшик
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Стремеж за дремеж

технолошки вишок и апашлук
жена две деца и долгови до гуша 
џабе зборува кога никој не го слуша

крстот на ретровизорот се клати во
ритамот на турбо-фолк музиката (веројатноста 
таксистот да е бивш рокер е многу мала)

скромен е и не очекува бакшиш
но ако мислите дека заслужува награда
неговата пристојност ќе избие на површина

ноќе не може да спие па затоа вози
и тој како Travis Bickle чека да падне дожд
за да го измие ѓубрето од улиците
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Срцето на градот од кое
се одлеваат неколку пешачки артерии
еден мост од камен и пет-шест ресторани

крстен е по името на претседателот
(името е менливо само доколку
претседателот не е бесмртен)

гулабите се пожелни само ако 
   се воспитани
сликарите се непожелни – ма тие се...
би можело на оваа социјална бина

да се сместат многу културни содржини
тезги со шверцана пиротехника и петарди
и евтини пиратски порно филмови

артистите со марионети луѓето-сендвичи
уличните свирачи и вештите пантомимичари
се неизбежни слики од некои други градови

овде само извикани турбо-фолк концерти
протести и партиски предизборни кампањи
и две-три курви кои се само на минување
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Стремеж за дремеж

НОЌНА ПРОШЕТКА НИЗ СТАРОТО МААЛО

Ноќни гласови озвучени од поспаноста
потпетиците како да газат по ксилофон
мртви акорди и недосушен измет од кучиња

од прозорците затемнети трепкаат телевизори
ѕвезди месечина и запуштена жива ограда
последниот бакнеж врз закосена тараба

паднати кајсии што дозреваат на земја – 
нема кој со нив да си ги наполни маиците
а утредента со камен да ги докусури семките 

зградата поради која ја урнаа најубавата куќа
мирува – тие можеби растат преку ноќ
но дефинитивно ги ѕидаат дење

пуста е улицата а ни полноќта не удрила
сите се забункирани во своите скривници
небаре се во Белград пред шест-седум години

само телевизорите разговараат меѓу себе 
(каналот го бира политичката определба)
како соседите пред дваесет години

но тоа беше во некое друго време
во еден сосема поинаков град
и на крајот на краиштата – во друг век
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Наутро смрдлива уста
подуено лице и бушава коса
бањата е заедничка – ред во недоглед – 
со чашка ракија на гладно срце
ја мијам росата од срцето

соседите од соседните соби – 
три пара во години со внуче
не излегуваат од кујна 

од 9 до 11 подготвуваат појадок
од 12 до 15 ручек од 17 до 20 вечера
(во меѓувреме јадат небаре во меѓувреме ораат)
не можеш да се пробиеш низ кујната
а камо ли јајца да си испржиш

плажата валкана ко ливада по втори мај
тесна и камена уште од камено доба
лигава езерска трева и несолена вода 
  (не сме на море еби га)

ако ги прескокнеме наездливите викенди
со социјала и охридско-скопска аристократија
местово е добро за заборавање и опуштање
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Стремеж за дремеж

туризмот подразбира безмозочност
едно длабоко тежнеење кон неработење
нешто што можат да си го дозволат и
  домашните миленичиња

во таа смисла местово изобилува со таленти – 
туристи преку цела година – вечни туристи 
неслучајни туристи и намерни намерници
  на кои не им можеме ништо

освен искрено да им завидуваме
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From: “Jovica Ivanovski” <jov_iv@mahoo.com.sk> 
Subject: Mil Enko
To:  “Ane Tuntev” <an_tun@mahoo.com.sk>

Сабајле во ниедно време ми си јави
нашиот заеднички другар од детството
а воедно и мој кумашин Миленко Танасијевиќ
се јави од мобилен од Malibu од кафеаната
од која излегол господинот глумец Mel Gibson
кога калифорниските цајкани го фатиле 
   благо подзбичен 
со чаша скапо црвено вино во десната рака
со грозд грозје во левата и со неевтина пура
во десната страна од устата (па со кој кур го држел
телефонот – би се запрашал секој втор скопјанец) 
ме израдува а воедно и ме растажи
ми рече дека во моментот помислил на мене
и дека посакал да сум таму да си се расприкажеме
и да си се поднапиеме (да бе па и мене да ми стегнат
афера како на Mel – демек дека сум се прејал грозје)
и веднаш помислив на телепортирање
на астрална проекција на холограм –
ма каков холограм – на грам винце
и зрнце грозје на столчето лево од него 
здравје ќе биде – а што не било
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Стремеж за дремеж

ако не таму тогаш овде
ќе дојде кај и да е
ќе го однесам
на гроздобер во Кавадарци

Поздрав од полумртвиот поет
Јовица Ивановски
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ВО ЅВЕРИЛНИКОТ

Кога ќе умре нилскиот коњ во ѕверилникот
смртта прв ќе ја забележи неговиот другар чувар 
кој секое утро му носи појадок крај базен

првин ќе мисли дека се зеза дека спие 
ќе го потегне за уши ќе му мавне клоца во
слабина па ќе му принесе огледалце пред ноздри

ќе му јави на менаџерот а тој на ветеринарот
кој официјално ќе ја потврди смртта па ќе отиде
да ја прегледа кафената мечка која повторно
     нешто се фолира 

кога ќе умре нилскиот коњ во ѕверилникот
нема да има потреба од гробари и булдожери
ни од погребален шлепер до блиската депонија

веста ќе ја објават сите медиуми 
и многумина ќе бидат искрено погодени – 
ќе жалат сите љубители на животни
 
градоначалникот и редовните посетители – 
најмногу децата кои обожаваа да го гаѓаат 
    со што ќе стигнат
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Стремеж за дремеж

кога ќе умре нилскиот коњ во ѕверилникот
ќе се радуваат само неговите сожители месождери
и новиот менаџер кому трошоците за месо значително
    ќе му се намалат
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Убава здрава куќа која
го оставила земјотресот недоречен
(му ја затнала устата на земјотресот)
со мала запуштена градина за каква
  сонува секој градинар

првин се појавија неколкумина 
со копачи и токмаци – но како да удираа во ѕид
потоа се појавија уште десеттина работници
кои одеа околу багерот како војници околу тенк

(ќе ја урнеме за два-три дена а зградата
ќе порасне за неколку месеци – велеа 
   новите сопственици) 

поминаа веќе две недели 
но куќата како да не беше допрена
небаре бункер или тврдина – кале 
кренато да одбрани од непријателот

сопствениците почнаа да се прашуваат – 
повеќе пари ќе ни отидат на уривање
   отколку на градење 
да продолжиме или да запреме

и работниците останаа подзачудени
почна да ги фаќа шубе – небаре уриваат црква – 
свето место и ако продолжат ќе му напакостат на Бога
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како војници дезертери оружјето 
тие го одложија орудието и фатија џаде
само архитектот и статичарот останаа подзинати
барајќи логично објаснување на проблемот:

можеби темелите се подлабоки од корените на градот
можеби досегаат дури до центарот на топката
па ако ја срушат ќе ја нарушат
статиката на планетата


