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ОПСЕСИЈА ПРВА

Твоето име започнува со мрак 
Мрак во устата твоја 
Кожата ко мрак
Безвременски занес 
Која ли сум јас? 
Колку ли си ти?
Стоиме и двајцата со молк
Исплашени од Dark
Од буквите во името твое 
Од значењето нивно диво
Исплашени од себеси
Од страста во имињата 
Од именките телесни диви
Значење што ново добиваат овој час
Диво
Значење за живот поинаков
Крик во мрак
Див
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Пак ли вие мисли во мојата фотелја
Пак ли исти 
Исто мрачни
Како невидлив недопирлив зрак
Пак ли за DarkLite
Пак ли во иста форма 
Со букви црни
Пак ли така без цел
Без смисла и точка светла
Пак ли буквите од тоа име
D A R K L I T E 
Како повторлив рефрен
Птичјо гракање
А јас ко некој луд поет
Ко некој Е.А. По
Сосем сама ко тој
Исплашена ко птица
Исплашена од мрак 
Од мрачното име 
И претчувствата бројни
Претчувства вѕидани во мрак
Љубовни можеби
Нејасно е сега
а ја нема
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Ни љубовта 
Ни DarkLite
само мојот гракнат мрак
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Моето месо на масата мазохистички мами 
Масата е минорна 
Мрмори мојот млад миленик 
Мрморењето е меко 
Мрмори моето месо 
Мрмори и масата
Мојата маса медитира 
Минорно 
Ко меридијан 
Мојот млад миленик растегнат низ масата 
ме потиснува до мезанинот 
Мрморливо ми ја мати свеста 
понирам во масата 
изгризаните кожички околу неговите нокти 
ја моделираат масата
некоја замислена жена медитира меѓу нас
во минливиот миг меѓу мене и мојот млад миленик
некој замислен мулат го метастазира мазохизмот 
ми кине вресок
воздухот е метеор 
меко го ловам 
моќно го барам 
околу изгризаните кожички 
на неговите прсти
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МРАК

Здрвени непца
Непца пред здрвување
Вибратори 
Пред задремување 
Зелени 
Розови 
Разнобојни
Трендовски и блиски до оригиналот
Лажни
Сè е лажно
Вибраторите
Здрвените непца
Боите 
Вистинска е шеќерната волна или 
Воздушестата крофна 
Сепак розова
Раскошна
Исцентрифугирана
Пожелна и неодолива
Можеби слатка
Да живее Фројд
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Свесен е за моќта на својот поглед
Дека очите мои го посакуваат
Дека би останала гледајќи го 
Цела ноќ 
Без збор

Свесен е за ефектот на својот молк
Дека зборовите мои го повикуваат 
Дека би го раскажувала 
Цело утро 
Без збор

Свесен е за убавината на своите прсти
Дека рацете мои го очекуваат
Дека бескрајно би го допирала 
Можеби цел месец 
Без збор
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МУЗИКА

Мене ми фали музика фина
Прсти фини кои со спокој би се заплеткувале   
      во мојата коса
Усни фини кои без трепет би се задржувале   
                   врз мојот ’рбет
Очи фини кои би се восхитувале на моето лице
Мене ми фали музика длабинска
Длабината од мојата внатрешност
Нотите од мене самата
И прсти
Фини прсти кои би ја отсвиреле
Усни кои би ја дешифрирале 
Очи кои би ја препознале 
Органи префинети кои би ја отсвиреле 
длабоката музика на мојата внатрешност
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Ја навлекувам ноќницата
Телото ми мириса на шумски плодови
Ова веќе не е комунизам
Анархија во мојот кревет 
Шумски плодови со енормни димензии
Под мојата ноќница музика од непознат марш
Тактови Отчукувања 
Тактилно помислувам 
би можела секојдневно да бидам твоја
Суптилно ме измачуваш
Ми ги лупиш сите кори 
Безбојните слоеви 
Сите мои претставувања
За да дојдеш до невидливиот дел 
под мојата ноќница
Под дивото 
Семката 
Срцето на твојата анархија
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ВЕЛИГДЕН

Јас те наоѓам како во бунило
Убијците глаголат молитви
Пак е Велигден
И пак нешто ми го стега душникот
Нешто ме притиска
Нешто како дамнeшна тага
Нешто како грешка во проценки
Проценти
Лош избор
Убијците се крстат
Моите убијци грицкаат нокти
Те наоѓам како во бунило
Камбани
Кршења
Мојата состојба се изедначува со 
застрашувачки удари во метал
Монотонија
Одгризано јајце
Тага или фобија
Религиозна сум како поствоен убиец
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Работната маса е мало пространство 
и на неа не можеш да ја излупиш 
мојата кожа со боја на созреана праска
и твојот јазик е недоволно остар
за да ме соголиш до коска
да ме исцедиш до вкус на зрела праска
па ме дислоцираш до твојата барокна постела
каде твоите остри прсти 
и други помошни инструменти ме лупат вешто
слој по слој
хируршки прецизно
несвесни дека 
мојата кожа со праска ефект 
се регенерира без пауза 
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ТРИВИЈАЛНИ ДИЛЕМИ

Зелените ѕидови Театарот
Репликите за дилеми
Моите тривијални дилеми
Дали да ме привлекуваш или не
Како тоа да е бизнис одлука
Зелените шишиња Шанкот 
Моите тривијални препивања џин
Матно ми е сè 
Дехидриран е воздухот 
Алкохолот се прелева преку мојот десен колк
Стаклата се замаглени од нашите здивови
Врелина под колкот Околу папокот
Сè е зелено Како дилема Како тебе
Како твојата мамурна реплика 
Ми признаваш 
… те сонувам секоја вечер во бели потпетици…
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Совозачот може да ми биде конкуренција 
во кој било натпревар за убавина
Еродира твојот фалус
Совозачот со секој манир наликува 
на античка скулптура
Сега е смешен мојот обид да се вклопам 
во твојот малограѓански стил
Сега раскажувам за мене и Совозачот
Сега е поинаку
Без чувства 
Без страв 
Без надежи
Со една животинска потреба да се биде со совозачот
Да се допрат неговите жили
Да се почувствуваат неговите извајани прсти 
Да се добие внимание во неговите препони

Со кого патуваш сега ти?


