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ГРИЦКАЛКА ЗА НОКТИ

Откако по грешка сум ја зела со себе во странство
грицкалката за нокти на домашните,
ноктите им растат без контрола и нерамномерно,
незауздено им се издолжуваат прстите
и пробиваат низ чевлите и низ ракувањата   
     со непознатите, 
а соседите од ужас не ги ни прислушуваат повеќе.
Им се јавувам од далеку и среде две викотници
сакам да ги одоброволам пеејќи им омилени   
    новокомпонирани песни, 
прошка им барам со големи мисли од малите народи,
та што се долги нокти во споредба со мојата жед   
      по вистина,
не гледате ли дека веќе станувате бесмртни
а тоа толку тешко ви паѓа?
Грицкалката за нокти подотворена зјапа во мене од  
     ноќната масичка,
ни таа не е задоволна со промената на средината,
ова е лудило, врескам, ќе ви ја пратам по пошта,
но тогаш сите крикнуваат, и од оваа и од онаа страна  
      на линијата:
„Никако! Грицкалките за нокти ги запленуваат   
      на царина!“
И самата кога преминував граница ја бев скрила во  
     десната патика.
Домашните се заканија дека ќе си ги потсечат ноктите  
     со кујнските ножици,
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ка па што биде нека биде, ги носам на совест како гипс  

      околу врат,
цела ноќ ги сонувам со крвави прсти и во несвест, 
утредента се разбудив со хемороиди 
и духот ми го затна безизлез.
Клаустрофобијата е посилна помеѓу запците на една  
     грицкалка за нокти
одошто меѓу луѓето што го заборавиле Бога.
Шарениот паун врз ножето
промрморе со човечки глас:
„Животот е избор на нокти, коса и кожа,
негата, пак, избор на божјост. Цел живот ги грицкаш  
      ноктите,
ама за инает ме донесе овде. Да ме вратиш како знаеш,
ти безбожна безноктарке, или домашните да ги викнеш  
       овде,
да си ги потсечат човечки ноктите“. И дојдоа,
а мене не ме ни погледнаа, туку удобно се наместија  
      врз постелата 
и си ги сечеа, си ги обликуваа ноктите со грицкалката,
ги фрлаа на подот и задоволно му се смешкаа на паунот:
„Уште малку, и ќе си одиме дома“.
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ПОМНЕЊЕ

Помнењето ми е војничка конзерва паштета
со неограничен рок на траење. Се враќам на места 
кај што сум стапнала со само еден јазик во устата
и на домородците им матам жолчки за добар глас,
во снегот од белки Исус лежи распнат како да се шегува, 
за француски бакнеж се потребни два јазика,
сега кога имам неколку, не сум повеќе жена туку ламја.
Ни јас како свети Ѓорѓи никогаш не научив 
да пружам вештачко дишење, носот ми е затнат   
      со години, 
и сама дишам низ туѓи ноздри, светот плаќа.
Аха, не ти е чиста работата, не ти е чиста работата!
викаат зад мене паднатите ангелчиња
што собираат стара хартија и пластика,
најмногу ги сакам кога во ходникот ги изнесуваат
своите креветчиња да се проветрат од ДНК,
тогаш на нив се спружуваме со А. секој од едната страна
и во точно замислена љубовна прегратка 
ни се поткршуваат сите порцелански заби,
непцата ни се претвораат во ококорени очи,
пред нив јазиците во темнината си ставаат сопки,
’ржат, цимолат и јачат, а нам не ни е ни страв ни жал.
Помнењето ми е црна кутија од паднат воен авион
со неограничен рок на тајност. Се враќам на места
кај што сум стапнала со само една крв под кожата,
на домородците им ги прецртувам плодните денови
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ка во календарчето за имендени и домашни слави,

домашните животни копнеат по диви, дивите   
      по питоми.
Како еврејски пар во денови на пост и месечни циклуси,
така и јас и Бог со години спиеме во раздвоени кревети.
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pH НЕУТРАЛНА ЗА ’РБЕТОТ

Утробата ми се скисели. Кој ќе ме увезе сега?
Им реков јас на ближните да не претераат
со гмечењето, со стискањето раце и црвени клетки,
зашто не истекува само есенцијата низ прсти
туку и pH на полнотијата без последици врз празнината. 
Одамна знам дека смртта е само неутрализација   
      на животот,
слатко-кисела обвивка на мозочната длапка,
мамка за црвот што мртва ќе ме јаде само недела-две,
а жива ме грицка во секоја преобразба на задникот
и во секој негов моден додаток. Ни база ни киселина,
во последно време не само утробата,
туку и ’рбетот ми е за во музеј, отскокнува како пружина
кога го свиткувам над земјата за да ја засака како своја.
По тајни канали добив понуда да го испратам
на ликовна колонија во јужните краишта,    
     само три недели,
убаво ќе му биде, ќе спие во ќелијата на владиката,
ќе ужива во манастирската благосостојба,
а сликари од Источна Европа ќе го пресликуваат
врз платна со бои за еднократна употреба,
испрати го, и тебе полесно ќе ти биде без ’рбет,
што се три недели за еден straight живот?
Со денови останувам сама со мојот ’рбет во бањата,
го мијам со анти-стрес гел за капење,
го тријам со ракавица од микро-влакна
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     за прешлените,
му давам совети за однесување како модел на колонија
и упатства за снаоѓање во манастирската мистика.
Потоа го завиткав во алуминиумска фолија,
го затворив во кутија од еднометарска неонка
и со „Руле турс“ (за неколку милиброди    
     и шише медовина)
го испратив на ликовна колонија во мојата земја.
Веќе петта недела е, а мојот ’рбет никаде го нема,
црвот ми грицка од срцето, утробата ми мувлосува,
левата и десната половина од телото 
ги држам прицврстени со Космодиск,
а тој сè повеќе ги неутрализира и мене ме исправа.
Дента кога ме покажаа на ТВ реклама
мојот ’рбет ми прати порака: „Бројници сум 
што на отец Иларион му висaт од џебот на мантијата,
кога врз моите прешлени се моли за седум колена   
      наназад
мислам на твојата неутрализирана судбина
и знам, ни база си ни киселина, ни за извоз ни за увоз,
и иако беше добра за масажа и за кинеска храна
остана pH неутрална за мене,
и како ’рбет и како бројници. 
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ГЛАВА И ВРАТ

Околу куќите во Шлегово 
се јазат бршлени со исцелителна моќ
за сврзното ткиво набабрено ко попара
во глуждовите на просветлените жени,
а околу мене се извиваат кабли –
куси, продолжни, подземни, црни и бели,
и по некој црвен со три приклучока
купен во странство во sexy shop набрзина,
сврзници помеѓу вратот и раката,
помеѓу вратот и главата
и помеѓу вратот и лустерот (неонката е изум   
      на раб божји),
кабли за пренос на нашите ноќни дишења
кога в сон си ги покриваме устите со чаршафот
(ти како со маска за нуркање, јас како со маска   
      за дишење)
за да не си ги измешаме дишните патишта,
за да остане воздухот приватна сопственост,
а здивот – идентитет. Изолација на огледалото, А.,
а маската за уста е најдобра во сала за операција
и во јавен превоз во Хонг Конг и во Кина.
И во мојот и во твојот јазик има премалку сврзници,
затоа бршленот и каблите се одомаќинија кај нас 
и се јазат на сите страни, се влечат по нас    
     ко миленичиња, 
нè обвиткуваат, телата ни ги обликуваат, а јас сум толку  
              горда –
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ка знаев дека ќе добиеме на наградната игра! Затоа   

      сега уживаме
во оваа електротерапија, во ова совремие две во едно,
додека и двајцата потајно ги молиме бршленот   
      и каблите
да не стегаат толку силно
– никогаш не се знае кој е глава, а кој врат. 
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СОВРЕМЕНИК

До иконата на Исус стојат чорапи од Турција
исти какви што барав на пазарот за А. Темносини,
со црвеникави змијулчиња, дури и премногу алузивни
на Адам и Ева, ама кога студи
кој прашува за симболи? Ги гледам, се вртам околу себе,
да ги земам или не? Клисарот сомнително ме ѕирка,
свештеникот ја одолжува Вечерната служба. И една  
      друга жена
погледнува скришум кон чорапите бр. 43.
Ги донела ли за душа на татка си или и таа има маж
што изутринава на снегот излегол со тенки чорапи?
Се крстам, пеам, ја шепотам Оче наш,
дури и Господовата молитва в глава ми бучи,
нафора земам, целивам десница,
и пред иконата на Исус застанувам со страв,
ама нозете на А. не ми даваат мира. Ќе ги земам! Нема!
Море ќе ги земам! Е не! 
Добро, оче, зарем му се потребни на Исус
термо-чорапи? Свештеникот вџашено ме гледа,
потоа се созема и ми шепка:
Ќерко, и Исус е твој современик, не само А.
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Како можеше громот пред да удри во копривата
да го замагли засекогаш огледалото во бањата?
Толку доверба во термометарот зад вратата,
толку сомнеж во националната телевизија, 
а кога бојлерот се распрсна на парченца
водоводџијата беше на народна прослава,
во едниот звучник кркореа цревата на водителката
во другиот огнометот предизвика јо-јо ефект,
кога се вратија дома бремените жени не ги собираше  
      повеќе
ниту една туш-кабина. Поплавата е зрелост на сушата
како што е смртта зрелост на животот. 
За да не потклекнам пред големата вода
ноќе си легнувам со штитници врз лактите и колената,
бојата на соништата зависи од размената на материи,
со бодликаво топче минувам по трагите на утрешниот  
       ден.
Залудно ли свечено го положив забниот камен 
за камен-темелник на музејската гардероба?
Во неа висат мантилчиња што ја пропуштаат   
     Шекспировата бура.
Пред да станам А.-национална и јас елекот за спасување 
го облекував преку глава, а сега преку кацига. 
Телото ми е менувачница во Старата скопска чаршија, 
пред неа без чадор стои мажиште со тетовирани мускули 
што не ме пушта внатре да си побарам сметка
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и со парите што ги менувам за починка без сништа 
на духовните водачи им купува чевли од ѓаволска кожа. 
Некои во нив богослужат, некои ги чуваат за на   
      телевизија,
нозете на сите ни се мокри божем ни ги измила   
     Марија Магдалена.
Во путирот и ова утро имаше само анемична плазма,
бебињата шмукаа прсти натопени со мирислива вода
за акумулатори и пегли, срцето на А. е те цреша   
      во слатко,
те вишна во ракија. Кога не зборувам со себе повеќе од  
      три часа
светот станува коктел на нишалка од бамбус среде   
     наплатна плажа
и по неколку голтки морето не се гледа,    
     морето не се гледа.
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Ја мијам црпалката за супа како да мијам бебешка глава,
со длабоко разбирање ѝ пружам целосна нега,
и самата мечтаев по хауба за уништување вошки
или по слична направа против туѓи тела во главата,
но светот беше бавен кога човештвото беше во прашање,
а брз кога јас ќе стоев на раскрсница ни напред ни назад
и ќе гледав луѓе и настани ни на овој ни на оној свет.
Предците што знаев дека одамна се мртви 
денес ги сретнав пред нашата врата,
се шмугнаа меѓу боите на живата ограда 
и не знам дали продолжија понатаму во жива или мртва  
      форма,
но внатре ти ме пречека со зелено шишенце в рака:
„Што убаво ќе ни се погоди шампонот што си   
     го заборавија гостите!“
Цел месец си ги миеме косите со екстракт од маслинка
исцеден и рафиниран во неодредена домашна визба,
и понекогаш се згрозуваме од нашата себичност
па ги подложуваме и другите полуживи природи
на умерено шампонирање: 
јас му го мијам главчето на порцеланскиот ангел   
      (со жиг),
а тој ми се мешколи меѓу прстите како заробен миг;
ти му ја триеш гривата на дрвениот коњ (со пиедестал),
а тој ти потскокнува в рака како дворски шут на бал.
Нè разгали сите шампонот што си го заборавија гостите,
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а не знаеме дали е патентиран за нега    
     или за отстранување 
уроци, туѓи мисли и првут од паралелни светови. 
 


