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А

(куси улични CV-ја)
На ул. Абонос ниту една куќа не е од абонос. 
На ул. Абруд ми почина прв братучед со потекло од Адис Абеба. 
На ул. Абуш никој не знае од каде ѝ потекнува името. 
Ул. Агапија боледува среде отворено поле и си ги истура страните 
во реката Фирка. 
Алејата Агарбичеану се провлекува помеѓу две дотраени згради 
полни со бабички што дење и ноќе плетат капчиња и чорапи и ги 
даваат задуша за мртвите на гробиштата.
Ул. Агиреш им вели Не и на железничката пруга и на соседната 
бетономешалка. 
Ќор-сокакот Агрегат дење е зафатен од две баби што грицкаат 
семки, а ноќе од две овчарски кучиња. 
На ул. Ада Калех, чучнато во вдлабнатината на едно стебло, седи 
едно момче со дрвен леб во рацете. Жените му се смилуваат и 
му подаваат понекоја паричка. Кога никој не го гледа, момчето 
го вади крајчето на лебот како да е капак на дамнешна кутијка за 
училиштен прибор и внатре си ја става заработката. Досега има 
собрано еквивалент од 800 евра. Уште 200 и веќе се гледа себеси 
како пекарски калфа. Толку поткуп му бара чичко Гровату, газдата 
на пекарницата „Леб, кифла и ѓеврек“ на плоштадот Марашешт. 
Ул. Адалин има еден славен учител по клавир кој дава часови 
само ноќе. 
Улицата Адамаке Василе жителите едноставно ја викаат Василе и 
накриво го гледаат секого што ќе го спомене натрапникот Адамаке. 
По алејата Аѓиѓеа се возат само велосипеди за двајца (наредба на 
Општината).
На ул. Аеромодел стеблата на дрвјата растат цикцак. Се утврди 
дека промената на правецот се случува точно на 14 години. Двојно 
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повеќе од човечкиот циклус на регенерација на клетките. 
На Алејата на ајдукот живееја петтемина браќа Халонеј. Сите по-
чинаа во еден месец. Григоре само што се качи во лифт кога и 
некојси Форд Таунус реши да го направи истото. Митре го прободе 
нанишанета стрела преку оградата на Полигонот „Зелениот стре-
лец со лак“. Во џебот му најдоа покана за доделувањето на награ-
дите на „Зелениот стрелец со лак“, кај што беше тргнат. Милика 
беше силен како планина, ама си легна жив, а се разбуди мртов. 
Лекарот аутопсичар Симбреа смета дека уште одамна, во детство-
то, има испиено расипано млеко, најверојатно од биволица. Бегу, 
пак, имаше забрзан рак на десното око: три дена гледаше дрвја 
што не постоеја, а после тоа два дена камења што му се тркалаа 
во глава. Сето тоа време со левото око не гледаше ништо. Шестиот 
ден и со двете очи виде како еден кепец се запали себеси, а после 
еден час почина. Единствениот жив брат, Виктор Халонеј, се обеси 
од страв да не умре и тој како другите браќа, на апсурден начин. 
Бидејќи немаа ни деца ни внуци, семејството Халонеј сосема се 
истреби. Општината ја национализираше недвижнината и отвори 
„Детски дом Халонеј“. Но невладината организација „Асоцијација 
на баксузите“ го оспори чинот на национализација сметајќи дека 
„според очигледните докази (повторени петпати едноподруго во 
само еден месец) недвижнината несомнено ни припаѓа нам“.
Ул. Академија е полна со покојници што доаѓаат од ул. Едгар  Ки-
нет, име што тешко може да се запише во официјалната докумен-
тација.
Ул. Аквариум е секогаш наоблачена, а десно од бр. 13 непрестајно 
врне дожд. 
На ул. Акорд господин Танасе си ја изгуби бурмата од седмиот 
брак и тоа го принуди веднаш да се пресели кај љубовницата, на 
улица Амфитеатар. 
Ул. Акумулатор ги затвори улицата Кран и улицата Марко Поло. 
На ул. Акција има две спротивставени толпи џепчии што се прија-
ву ваат една со друга во полиција, но полицијата не се занимава со 
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џепчии сè дури на светот постојат слепи што треба да ја преминат 
улицата. 
Улицата Албатрос во секое време одекнува од стереофонска ти-
шина.  
На ул. Албен обично живеат Олтенијци.
На ул. Алботешт не ни знаеш кој си. 
На ул. Алги се отвори филијала на „Европскиот симулатор на ек-
липса“. 
На ул. Александри не е ни ноќ ни ден. 
На ул. Алешт се раѓаат само пелтечави и ганголиви. 
На ул. Алиман има еден центар за футуристички истражувања кој 
поседува прекинувач на личноста. 
На ул. Алпинисти има неколку огромни оревови дрвја и тресиопав-
чиња што насекаде направиле гнезда. Децата од улицата  Алпини-
сти истовремено јадат ореви и убиваат тресиопавчиња. 
На ул. Амазонка постојат стриптиз-бар „Кај убавините на Амазон-
ката“ , складиште за марки и популарна астрономска опсерваторија. 
Странките од сите овие места понекогаш се среќаваат на влезот на 
подземната железница и или не се обѕираат едни на други или 
пак се прегрнуваат, зависно од интензитетот на зголемување или 
намалување на сончевите дамки.
На Улицата на амбарот живее адвокатот Ѓорѓе Линте, стручњак за 
тестаменти. Тестаментот кај Линте е евтин како боза, така што кај 
него има турканици од муштерии. Но за отворање на тестамент 
наследниците плаќаат висока цена. Сега многумина наследници  
му изнесуваат 40 дена на господин Линте. Имено, во две саботи  
едноподруго, во турканицата во метрото, некои непознати лица 
му ги пресекоа показалците од двете раце. Третата сабота, изутри-
ната, маестро Ѓорѓе Линте беше најден задавен во својот кревет. 
Во неговата ширум отворена уста, до средината на грлото, му беше 
пикнат свиткан плик во свиток. Тоа беше тестаментот од пред пет-
наесет години на Феодор Ќипријанов кој живееше на Улицата на 
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петицата бр. 82. На посочената адреса никој немаше слушнато ни 
за Феодор Ќипријанов ни за неговите наследници. На погребот 
на адвокатот, непознат човек ги фрли врз ковчегот, сосе ракатката  
земја, и двата пресечени прста. Полицијата ги задржа прстите како 
доказ, а свитокот на тестаментот како оружје за злосторството  и ја 
продолжи неуморната истрага за ужасното злосторство. 
Кога поминуваш по ул. Аметист ти се чини дека си заборавил не-
што важно, нешто за што во мигот не можеш да се сетиш. Тогаш 
кога излегуваш од улицата Аметист сосема забораваш дека само 
неколку мига претходно си се прашувал за нешто. Улицата Аме-
тист е улица на која не би требало никој да живее. 
На улицата Анот на Анкуца, на 28 август 1987 год., во времетраење 
од само еден час, починаа тројца станари. Бребенел се задави со 
семка од слива. Господин Индричеану се сопна од крајчето на 
тепихот и кога падна, бронзената биста на Волтер што стоеше 
на полицата му се стркала директно врз главата. Баба Леандра, 
пак, буквално згасна како свеќа. За да заштедат, наследниците се 
договорија и им направија заедничка богослужба, заедничка ва-
рена пченица, а ковчезите некако ги сместија во иста погребна 
кола. Малата купена гробница има три странични длабнатини, 
горната поголема, а долните помали. Врз крстот удобно се пер-
чи СЕМЕЈСТВО ВИНТИЛА ИНДРИЧЕАНУ 1902–1987, зашто нивниот 
син покри 50% од трошоците. Врз пиедесталот на крстот со по-
мали букви е изгравирано: БРЕБЕНЕЛ, 1915–1987, ЛЕАНДРУ 1909–
1987, зашто нивните наследници дадоа по 25% од трошоците. 
Во пасажот Анот со липа почина скулпторот Неакшу Торпила. 
При аутопсијата открија нешто зачудувачко: дека имал три буб-
рега. Бидејќи третиот бубрег беше во форма на крст, син му ѝ 
го донираше на Црквата на Анот со липа. Веста дека скулпторот 
Неакшу Торпила имал во себеси крст брзо ја обиколи државата.  
До погребот многумина колекционери на неговите статуи си го 
пренасочија вкусот и почнаа да собираат органи. Владимир Пау-
ло виќ од немајкаде и без да се ценка ги купи другите два бубрега: 
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иако не беа во форма на крст, сепак, беа близнаци со бубрегот-
крст. А Оливиу Дамбу имаше пари само колку за слезината, но 
многу беше среќен. Бизнисменот Порфир Колумбинеану на лици-
тација го доби срцето. Црниот дроб му припадна на галеристот 
Дорел Симфониу, а забната протеза на стоматологот Карол Пер-
мец. Простатата и мочниот меур ги купи некој колекционер од 
странство кој на интернет беше дознал за светиот Торпила. Некои 
љубители сакаа да имаат по еден прст, ама се побунија ужалените  
роднини. Сепак, неколку минути пред спуштањето на капакот на 
ковчегот, Трајан Арѓинтеану ги доби веѓите, уметнички одрани од 
еден стручњак. Статуите од работилницата со големи тешкотии им 
беа подарени на неколку домови за стари лица. На Крстовден на 
гробот на Неакшу се собираат маси луѓе. Секој од нив очекува  по 
некое чудо. Но и во другите денови има многумина што се врткаат 
наоколу. Си велат дека од човек што толку време живеел со крсто-
виден орган е за очекување дека по смртта неговиот дух ќе напра-
ви многу нешта... Засега во весникот „Просветлување“ новинарот 
Ѓелу Блеб напиша восхитувачки прилог за симултаната  промена на 
уметничките и христијанските вредности кон една долгоочекува-
на човечка внатрешност. Тоа беше сигнал за колекцио нерите кои 
почнаа да токмат листи на чекање. Секоја година што изминува, 
сè до седумгодишнината, кога Црквата ќе дозволи да се ископа-
ат посмртните останки, на неговите коски им додава уметничка и 
христијанска вредност. Бидејќи парохискиот свештеник на Црква-
та Ан со липа го предложи Торпила за канонизирање, цената на 
неговите коски молскавично скокна. Само централните институ-
ции и големите богаташи ќе можат да си дозволат да придобијат 
коска од светител. На затворањето на весникот дознаваме дека 
како гест на социјална праведност, коските полесни од 10-15 гра-
ма, како оние на прстите или на ушите, по намалена цена ќе им 
бидат понудени на сиромашните пензионери. 
Ќор-сокак Ангелина. Уличка со неколку куќи. Пред очи ја има 
им позантната статуа на „Универзалната Тишина“, најскорешното 
дело на скулпторот на стакло Фармазон Протоподеану, кој десети-
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на години собираше шишиња и тегли, па ги испокрши со помош 
на компресор, а на крај ги состави со помош на една метода 
што сам ја измисли, па многумина критичари изјавија дека тоа е 
„најморничавата тишина по паѓањето на кулите-близначки“ или 
„најубиствената спокојна нетишина директно од ужасот на Хиро-
ши ма“. Како и да е, жителите од ќор-сокакот Ангелина секоја 
вечер се собираат околу пиедесталот на Магоаја и мирно си ги 
пијат криглите пиво „чук“ огледувајќи се низ истолченото стакло и 
смеејќи се на своите деформирани ликови – што, на крајот на кра-
иштата, е добро, зашто за некое време подзабораваат на своите 
неволи. Па дури и поправачот на радијатори Вранцу, потпивнат со 
„чук“, изјавува: А бе оваа Магоаја ни е како мајка, тука се гледаме 
и за лошо и за арно, нека одат по ѓаволите парламентарците што 
цел ден ни ја чукаат главата. Не е така, чичко Франчок? Поарно ис-
толчено стакло отколку парламентарци... 
Улицата Антивоздушна започнува од улицата Вербина и тече сè 
до Војничкиот аеродром. Десната страна ѝ е како трасирана со 
линијар, на тротоарот се сопнуваш од групите ортомари кои си 
ги плетат своите ортоми. Зашто седиштето на задругата Еколошка 
ортома е токму на број 183, а во близина се развиваат распростра-
нети култури на коноп, примарен материјал за стотиците километ-
ри ортома пратена преку граница. Кај нас не се користи еколошко 
јаже: Романецот, по природа стипса, дури и за да си го одземе 
животот, ќе си закачи околу вратот пластично јаже, се подбива 
Цандреа Морцулун, директорот на еколошките ортомари. Дха, 
дха, пелтечи жена му Амелија, колоратурна сопранистка од Текуч, 
дхури ни во последниот миг не си ја дхозволува меката удхобност 
на природниот лен, и со два прста си ја гали свитканата марама од 
проѕирен материјал што ѝ го обвива вратот. Не колебајте се, одете 
на улицата Антивоздушна. Лесно ќе ја препознаете, зашто над неа 
ветрот разнесува долги преѓи од лен и коноп, а врз тротоарите 
цели чети ортомари ден и ноќ плетат дебели и долги ортоми при-
стаништата низ светот. 
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Кога врне, во ќор-сокакот Аполд еден старец со фес вика Каполд! 
и никој не знае дали е Турчин или живее под кирија. 
На ул. Аќидава има една телефонска кабина полна со снег: во 
некои од ноќите ѕвони телефонот и дедо Поликала излегува на 
балконот и разговара со својата почината сопруга Коркодела, која 
многу ги сакаше снежните навеви.
На ул. Ацетилен нема ниту една фабрика за карбид.
Ул. Ачилиу е повеќе од претпоставка. 
На Улицата на аџијата умре сопранистката Анѓела Фиритисеску. Ја 
изгреба Мошулика, бурманската мачка која одвај се влечеше. Се 
верува дека мачката, бидејќи беше слепа, сакала всушност да се 
фати за ногалката на масата, ама се фатила за раката на певица-
та која на подот си ја барала иглата за коса. По неколку часа од 
гребењето, раката ѝ отече, а гласот ѝ се здебели. По три часа, кога 
стигна Брзата помош, раката на Анџела беше како трупец на сто-
летно дрво, а нејзините последни зборови, изречени со глас на 
бас, беа: Простете ѝ на Мошулика, јас ѝ простив. 

 (кусо потсетување на улиците: римувана хроника) 
Колку е мудра улицата Августин Дан
Кога се среќава со ќор-сокакот Петре Аурелијан
И двата влевајќи се во Патот Зора
А небото и на двајцата им подарува
По нешто од слободата на ветровината
Или од магијата на алејата Стара Златнина
Што блеска околу езерото Чертеки

На улицата Анемона постои една куќа која во секој од своите че-
тири агли има по едно различно стебло. Од предната страна липа 
и бреза, назад во дворот топола и костен. И птиците што слетуваат 
на овие дрвја се различни. Секое од четирите деца на семејството 
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Леордеану има по едно омилено дрво. На сите дрвја може да се 
качуваш, само не на тополата. Па така момчето што ја засака топо-
лата го сметаат за плашливко, а може и навистина е плашливко и 
му се допаѓа што е. Другите три, во различна мера, се осмелуваат 
да пријдат до гранките и до птичјите гнезда. Родителите цело вре-
ме се на работа и не се свесни ни за дрвјата ни за децата. Од ра-
бота директно влегуваат во смртта. Децата растат. Тополата ја кут-
нува невреме. Момчето што не се искачи на неа стана пилот. Дру-
гите три деца се функционери и одвај си дозволуваат по три дена 
одмор на море. Пилотот доживеа незгода на работното мес то. Еве 
го во инвалидска количка како се вози низ земјите по светот  заш-
то има прекумерна пензија. Им помага и на своите тројца браќа 
да остануваат на море по четири дена годишно. Кога ја продадоа 
родителската куќа, трите дрвја беа наведнати доземи, но сè уште 
се држеа на нозе. 

На улицата Аполодор еден чичко си изгуби едно барде
А тоа ко да не беше доволно, па се раскикоти кога љубовницата 
му умре.

Улицата Арагонит има само три куќи и три статуи
Толку блескави што можат да се сечии
Станарите не знаат ништо, тие се кираџии
Ѝ плаќаат кирија на една банка во Канада
Кога немаат пари издаваат и сами понекоја соба
Никој не сака да се пресели кога дува или врне дожд
Месечина врз месечина купот се зголемува
Од кираџиите на трите куќи
На улицата Арагонит само статуите остануваат
Истите три статуи
Блескави и стројни
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Можат да бидат сечии двојници 

На улицата Аргентина двете кубиња на Банката
Сосема ти ја одземаат светлината
А парите што шушкаат во темнината ти ја зголемуваат смртта

Ќор-сокакот на Арената е зад стадионот и врие од препродавачи
Што ти менуваат прераспоредени купчиња од евра и долари. 

Пак се собираат потписи во Воденицата Асан
Телалите трчаат од еден крај на друг,
Сега од ќор-сокакот Петре Астафеј
Те пречекува јак мирис на каранфил
А од Кружниот тек на астрономот, со вртлив опаш
Еден паун се врцка кон улицата Атина. 

Ќор-сокакот на Арот бр. 20. Некој носи спокојство околу бројот 
20. Околу вилата со два ката и девет балкони. Околу трите врби 
и двете излупени дрвени клупи. На кои седат господин Гоѓеску и 
госпоѓа Пантилие и ученикот Пастрнак, со лош здив, и домарот 
Григоријаш, и изопачениот сосед Портареску, и госпоѓа Фалвија, 
и поштарот во пензија, и преквалификуваниот курир во ИРМАК 
Горанеску. Клупите се за пребојување, за што Григоријаш веќе две 
години одржува куќни совети, ама бидејќи се нема пари, седни-
ците не може да ја сменат бојата. Плус тоа, на сите им е страв 
дека половина боја, а може и четката, некој ќе ги украде и дека 
некој простак ќе седне на клупите пред тие да се исушат сосема 
и тогаш ќе изгледаат и полошо од претходно. На крајот, повеќето 
се согласуваат дека, ако седиш на клупите, не се гледа дека бојата 
им е избледена. Трите врби со немирни кадрици понекогаш ја 
фрлаат  својата сенка врз тебе. А сенката те милува како пријатна 
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боја по телото. А тишината наоколу те прави да заборавиш на сè. 
Па госпоѓа Фалвија ја подзаборава болката по Кристаке кој ја оста-
ви вдовица пред една година, кутриот, толку ненадејно. И госпоѓа 
Пантилие си ги заборава неуспешните љубовни врски од текот на 
неколку децении. А господин Гоѓеску си ги заборава децата што 
побудалеа и љубовницата што му бара пари. И соседот Портарес-
ку за миг си ја заборава маката: дека е толку сиромашен што си 
го брише газот со весници како на времето на Застреланиот дик-
татор. А ученикот Пастрнак заборава дека е ученикот Пастрнак и 
верува за миг дека е зеленчукот паштрнак и дека некој го ставил 
да се свари во тенџере и отскокнува од клупата викајќи, ама никој 
не се потресува, зашто се ослободи место на клупата што брзо го 
зафаќа сметководителот Фандеану, вовлечен во кривична постап-
ка. И самиот Григоријаш заборава на сите проблеми и ја запејува 
леко „Шишенце мое“, обидувајќи се безуспешно да ја имитира 
Марија Танасе, а сите други станари престануваат да дрдорат, за-
што тоа е мигот на кулминација што го очекуваат како знак за тоа 
дека тишината што ги обединува ја исполнила својата цел. 
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Б

(каде и како талкаат улиците: римувана хроника)
Баба Докија и Баба Новак
Се улиците што ги сакам,
За разлика од Баба Војкица
Кај што ми запира перодршката
И пак ѝ станувам драг
На улицата Бабадаг
А на Виктор Бабеш и Бакалбаша
Ветрот ми ја дува кошулата
Па да свртам морам на крај
Веднаш по алејата Бакау. 

Улицата на Бабичката мириса на порти лете отворени.
На Бајку живее еден Олтенијанец. 
Како се вика? Емил Балабан. 
Исто како ближната улица. 
Може мисли дека му е татко ил’ дедо. 
Ама еве ја Улицата на баладата
Да ја прекине кавгата. 
Се отвора улицата Шарка
И никој не ја попречува.
А гласот на Паркалаб Балдовин
Сепак не се воздржува.
Улиците Балон и Баломир
Имаат предност до гробиштата. 
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Каква сенка во ќор-сокакот Балзам!
Жителите ко да одат в храм
Во црквата Позлатена балтија
Кај што дете станува арамија. 

Улицата Банат еден крај има на ул. Џамијче 
Ако леко одиш 
Се покажува улицата Баница
На една раскрсница
И Банот Боцка
По тебе се клоцка
И Банот Антонаке
Сака да те штипне
И налудничавиот Бан Манта
Сака да ти ја украде саканата
А да не зборуваме за Бан Скарлатин
Или за Бан Удреа
Оти едниот десеткува гробишта
А другиот го полни Дунав со чад.
Над Браната Лотру исто така
Чиновничка е една глупачка
Дури Бараолт кротко тече
Со своите седум раце
Опколувајќи го Барбу Гудачот
Му помага да го запали чакмакот
И да стигне на плоштадот Баркарола
А и во Улицата на бардот
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Кај што ги мирисаш цветните чашки
И можеш да заминеш каде сакаш. 

Во ќор-сокакот Баритон сепак
Не е лесно да си без плачлив лик
Кога Ѓорѓе Барициу со шапка од филц
Се сопнува, а на улицата Барометар
Си го кине својот чадор
Токму на аголот со Барток Бела
И потоа ползејќи до Големиот Бан
Се обидува да ги движи
Нозете преморени
Сè до улицата Батист.
Потоа по Боксит и по Базалт
Си го мери замавот на скокот. 
На Бабина и на Бапска
Ги сеќава мускулите ко в клешти
А на улицата Бабичка
Или која и да е стрина
Е ќор-сокакот Бакалница
Кај што му се слошува
И од улицата Бакал
Си ја насочува својата последна година
Кон алејата Бањичка
Со толку попови ил’ мирјани
Никого не носи во килимче
тркалајќи се по Алејата сликар Аурел Баешу.
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Ѓорѓе Барициу, во век и веков остана
На улицата Балдана! 

На улицата Бах владее сомнителна тишина
А на Ѓорѓе Баковија дува ветар
На Бакриу една куќа гости секта
А на Бахлуј испарува почвата
И кон Бакарната Бања
Нешто непознато ме вика
А одејќи кон Бања Криш
Еден слепец кришум ми дава знак
Мене или на друг сосед
Што се враќа од Бања Ариеш. 

(на што мирисаат улиците, што значи портата и други нешта...)

Каква вина имаат улиците наречени како што се? Можеме ли да 
ги разликуваме според мирисот? 
Улицата Бален мириса на роеви бесрамни комарци. 
Улицата Балеску Адмирал: реа на величествена смеа.
Улицата Балтеана – на влага од млека и од мрена. 
Алејата Барбатешт испарува реа од гнили јаболка аламанка.
Улицата Баричка низ црепки си ја вее плетенката.
Голема Биска и Мала Биска – на наврната мачка и на мачкина 
смола. 
Улицата Белисариус мириса на долги облаци над арија.

Улицата Бериќет мириса на спокојни чекори по паркет.
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Улицата Береску Јон – дождовница лупејќи трон.
Улицата Беревојешт – на досиеја што ги нашле луѓето на Илиеску. 
Улицата Берзовија – на срамен недостиг од рима. 
Улицата на генералот Бертелот – зрел воздух што беснее на сите 
страни.
Улицата Бетон – не мириса на ништо.
Од Б имаме уште сал трошка
затоа трпение – до педесетка!
Улиците на Кострецот и на Биборцен
се прошетаа (инкогнито) сред булеварот Кукутен.
На улицата Бибическу Вода израсна пагода
што фрла сенка на улицата Биказ.
А таа од очај од ништо прави сè
и кога доаѓа до аголот на Бирлик Василе
дури и на глас си поплачува за лек. 
А алејата Битолија веќе извесно време
му е лута на ќор-сокакот Битумен
зашто не е брат со улицата Парфем
а ни со Жорж Бизе
братучед не е. 

(Но некои улици имаат посуптилни мириси
Што можат да се изразат само во бели стихови)

Улицата Бихор мириса на тротоари испрскани со вода.
Многубројни тенки траги во облик на осумки
те водат директно во берберницата на чичко Топала
што го затекнуваш со пластично шише во раката со дно издлабено 
        со игла
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чичко Топала те поздравува и доверливо ти шепка: Мој господине,
Во тенки шурки по преѓи и тротоари
Водата освежува и носи ладовини. 

улицата Бобинка мириса на траги од сол што се сушат врз голото 
тело на жена што не ја познаваш.
улицата Богданка има мирис на шумско овошје
што го набрале деца.

ќор-сокакот на Бодилото шири симетрична миризба
на огромни бели чаршафи за маса и на малечки милеа во дупчес-
та плетка

по Улицата на бозелите одиш четириножечки
а срцето ти бие како во детството
кога ветрот разголуваше слабини на една девојка

над улицата Бозиору
облаците се кадрат и заминуваат во спротивна насока 

на улицата Бозиен чекорите не одекнуваат
и мириса на шумска чистинка крај пруга

улицата Бојшоара мириса како пресушените бои од палетата на 
еден сликар сместен во болница. 

По улицата Болва Служителка тргнувам секогаш кога сум тажен
Ја следам тишината на невидливите болви
Што скокаат од крзното на една невидлива мачка


