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Некогаш подобро некогаш полошо

Сè уште сум над земја –
ја допирам само за да се одбијам
се смеам плачам умирам и живеам
некогаш подобро некогаш полошо

Песната е дожд врз грозд
го ловам ритамот на зајачкото срце
пишувам со жешки палки за тапани
некогаш подобро некогаш полошо

Моите учители се мртви
(нови се сомневам дека ќе има)
а обидите да им се придружам завршуваат
некогаш подобро некогаш полошо

Љубовта е курва во душа
каква се родила таква ќе умре – ја знам
уште од средно но сè уште ме работи
некогаш подобро некогаш полошо

Децата се продолженија на егото
и ако и покрај сите наши фрустации
од нив испаднат луѓе – се чувствуваме
некогаш подобро некогаш полошо

Во овој невоспитан град
има толку многу одвратни луѓе
и моите обиди да не ги забележувам завршуваат
некогаш подобро некогаш полошо
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Сладолед во недоглед
Се врти тркалото – шестар на тротоар
и ја допишува буквата на левата дланка
учам да ја поднесам извесноста на ноќта 
некогаш подобро некогаш полошо

Сè уште ме допираат убавите нешта
и поради тие среќки што звучат излитено
се обудувам да го одложам самоубиството
некогаш подобро некогаш полошо

Бескрајните приказни се досадни
неисцрпните теми ме исцрпуваат
за ова би можел со саати – но се воздржувам
некогаш подобро некогаш полошо 

11/10/2004

Имам нешто во окото

Имам нешто во окото
нешто браон накај темно зелено 
зеница белка и заскитана трепка
                (не смее да се пипка)

Имам нешто во окото
роса глочка или винска мушичка
срамна бубачка или влакно од пичка

Имам нешто во окото
очна шуплина како цевка дурбинска
микроскоп и калеидоскоп – очен поскок

Имам нешто во окото
измет-корделка и чај од камилица
јачмен како камен и млеко од доилка

(меѓу подочник и веѓа – тони шарена преѓа)

Имам нешто во окото
знам дека не е завист ни љубомора
што и да е – за тоа оној зад него одговара

Имам нешто во окото
око ненаситно око гладно
каснало нешто расипано и сега е страдно

Имам нешто во окото
убава девојка градина и кафеана
отворен пат како во шолја кафена
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Сладолед во недоглед
Имам нешто во окото
небо и делфин море и птица
цела една планета и многу ми смета

Имам нешто во окото
и не ми дава око да склопам – ќе пуштам 
солза радосница и ќе го истресам низ ногавица

09/07/2004
Скопје

Windows 2001 (dec. 17) 
(телескопско воајерско озборувачки памфлет)

Ги гледам сите 
минуваат како секунди истенчени од исчекување
и како безгрижни години – непостојани како и сè друго;
сите тие сметачи што понекогаш заскитуваат надвор 
од најкраткиот пат меѓу својот дом и проклетата работа

гледам како го дишат овој воздух што ја згуснува светлината
како ја бутаат ракијата што им ја разводнува интелегенцијата
                                       и храната што ги тера да меекаат 
(кога поради здравјето не размислуваат како кучиња)... 
и тој со карирана вратоврска под сламата под шеширот
и таа со фустан што ѝ се качува над колениците
и тие со облека што ја нагласува професијата;
ги гледам сите тие
образи што цицаат сонце покрај фонтаните          
      со проѕирни здолништа и бисерни гаќи                         
     
бради што го нагласуваат карактерот
      на состанокот во сончевиот пентхаус
носови кои понекогаш отскокнуваат
      со притаена префинетост 
усни – зајачки или мајмунски –
      во секој случај животински

ги гледам како месар и како лекар 
додека делови од нивните тела – под шофершајбните
во свиоците на аглите во влезовите на прозорците
ги распарчува мојот агол на гледање
а ги спојува мојата ментално-монтажна-маса
во кубистички слики и во апсурдни реченици
во колаж од органи сетила и екстремитети
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Сладолед во недоглед
како некој луд лекар во потрага 
по вонвременски супер-човек 
да не речам натчовек

       
17/12/2001
На работа

Војната е...

Војната е одвратна работа 
и доколку е далеку од тебе
ги чувствуваш само нејзиниот почеток и крај
сето друго е отрпнато нешто помеѓу –
како од анестезија на стоматологија...
надвор грми и дождот паѓа безглаво
олеснителна околност е што е лето и што
знаеш дека нема којзнае колку да потрае
крајот е тука некаде и станува сè поизвесен
сето друго е пополнување бездни 
храна и ситни задоволства – неконтролирано –
трошење за да се заштедиш себеси
трошење затоа што не знаеш што со себе
самоуништување за да ги надживееш сите
и нон-стоп во друштво од самобендисаност
по некоја шега за да ги насмееш и да се замислиш
Еј батко батали ги – нека не губат време со тебе 
тие се прекрасни луѓе и ти не ги заслужуваш
тебе ти треба војничка дисциплина зад блиндирана
врата малку вежбање почеток стил и крај
ако после тоа си најсреќен зошто не започнеш веднаш
тоа е мала војна но ти знаеш дека ќе победиш
сето друго е нешто помеѓу неважно безначајно
разгалување на инстинктот безмозочно залетување
по работи слатки и неслатки убави и неубави
пробувања опити – експерименти со издржливоста
                        со доследноста со гордоста со љубовта  
сето друго е спиење помеѓу несеќавање и неизвесност
         и постојано доцнење на погребот на поетот 

30/06/1999
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Скопје кога се распрснува сонцето

Блискоста на парот јавачи споени на моторот
и насмевката на детето кое се испазарило за играчка
сè што одбива светлина и сè што впива бои 
маската за заварување низ која се гледа 
затемнувањето на сонцето секој ден и еднаш во сто години
животните во зоолошката среќни што не се на улица
и добро згрижените цвеќиња во саксии со цветни орнаменти
               со арабески или со мозаици од парчиња огледало
решетките што се спуштаат меѓу дуќанот и дуќанџијата 
и канделабрите што се палат (како светилници) за да не се
загубат пците кои ги водат своите миленици на мочање  
келнерите чии заби излегуваат од непцата зад усните
                   како парите од џебовите на великодушните
дотераните цуци кои знаат и не знаат но несебично се залагаат
Месечината која не знае за што ќе ја обвинат вечерва
клупите што неретко се меѓустаници помеѓу световите
колпортерите кои ги учат насловите на насловната
пред да ѝ го понудат вечерниот весник на вечерта
тинејџерите кои се арогантни од незнаење смели во празно
              љубопитни како мајмуни и оправдано безгрижни
спокојот што лебди во воздухот кога неспокојот е 
     во друга форма
жагорот во кафеаната што не го ни забележуваш
                                       сè додека не отидеш на мочање
музиката што кажува сè што треба за нејзиниот слушател
уметниците кои го промашиле времето земјата и занаетот
тезгата на која до пред малку се продаваа книги – книгите
се сега на крстосница во комбито што чека зелено светло
пичките кои не се сапун ни паста за заби а не се ни
                                                 природни минерални бањи
коктелите што барменот ги меша на палетата 
фонтаните што се распаѓаат од влага 
ветерот што ги крева фустаните што висат на жиците
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Во сенката на билбордот
                                     а потоа ги спушта како да се крпи 
бабиците кои новиот живот најпрвин го ставаат на вага
џогерите кои трчаат низ паркот сè додека се гледа целта
среќата што се расчепатила од мостот па сè до залезот
купувачките кои им ја разбиваат досадата на продавачките
таксистот кој го познава градот подобро од сите вработени
                              во министерството за урбанизам заедно
стотици илјади мега рам меморија и показалци на глувци
најпрвин три пати ДУПЛО ВЕ а после кому што му треба 
малите бавчи што му одолеваат на бетонот на смогот
                                      и на понудите на претприемачите  
курвите кои најмногу жалат што градот не е пристаниште
странците кои веќе се тркалаат низ центарот на градот
               а зачудено си велат – боже колкаво предградие 
гулабите кои овде се чувствуваат слободни како птици
           музеите во кои сликарите „излагаат“ од мода
смеата која е заразна но како сите веќе да ја прележале
Чамо каде јазикот е мек а мускулот максимално опуштен
прекрасните вински визби (што овде сè уште ги нема)
плоштадот што служи само за преминување помеѓу
                                                             две расположенија
телевизорите околу кои се креваат ѕидови 
                се распоредува мебел и се оптегаат луѓе
„клинците“ кои сега дуваат послободно отколку што ние
                                                               некогаш дишевме
филмови стрипови флиперници музика и мобили
домовите во кои семејството полека станува она што
        на Американците отсекогаш им било семејството   
јас го сакам овој град колку што сакам да сум надвор од него
колку што богатите сакаат да даваат добротворни прилози
го сакам овој град кога сонцето се распрснува во безброј ѕвезди
кога по огнометите ги собираме украдените соништа
кога по дождот вечерта мириса на колачите на Марија
кога ги среќавам луѓето кои ги сакам и кога се радувам
                                                          што сè уште се живи 

го сакам како што Незвал ја сакал Прага и L. Reed New York
го сакам кога во книжарниците се распрашувам 
     за моите книги
и продавачите ми велат дека ниту една не е продадена
а мене не ми е баш сеедно 

03/2000
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Во сенката на билбордот
Скопје

Скопје внимавај 
кога правиш шпага над реката Вардар
да не си ги скршиш мадињата од камениот мост

твоите улици се полни со просјаци и простаци
во твојата зоолошка животните штрајкуваат со глад
(што не мора да значи дека имаат политички амбиции)

Скопје твојот градски парк е полн со шприцови
                                               на кои се навлекуваат деца
не знам каде да фрлам ѓубре каде да се измочам

Скопје не знам каде да ги однесам гостите од странство
                                                          и што да им покажам   
препорачај ми нешто карактеристично за да не се посрамам

                    Скопје чија е Турската чаршија
чии се гробиштата – Скопје ти требаат ли нови гробишта

те гледам како растеш умирајќи на секое твое ќоше
(те познавам подобро и од господинот Данило Коцевски)
Скопје во твоите училишта веќе одамна не се учи марксизам
Скопје твојата иднина ја гледам во веронаука и во бордели
во култура и во криминал во политика и во јавни WC-а 

реката Вардар шета крај кејот осветлен со љубовта од 
                                                                  мрачните клупи
и се влева во Егејското Море за да им ја испрати на Грците
                        нашата бескрајна љубов полна со фекалии

Скопје каде отидоа твоите паметни и напредни деца – 
                    отидоа ли да го разубават светот 

Скопје белким не ти треба нов земјотрес за да пораснеш
(замислете само – уште еден Пикасо во музејот 
     на современа...)
Скопје згешил ли генерал Пиколомини 1689 година
Скопје згрешил ли татко ми Перо Ивановски 1961 година 

Скопје по никого не си запаметен а не можеш да сметаш 
      на мене

точно ли е дека твоите архитекти се деца на Гауди
Скопје што да правиме со твојот урбанистички план 
што да правиме со непочитувањето со примитивизмот 
          со дрскоста

Скопје те обожавам и те мразам небаре си ми сопруга
веќе трета генерација во тебе – иста улица иста куќа 
Езра Паунд би ме сожалувал но дедо ми би се гордеел

Скопје треба да внимаваш на своето однесување
ти си главен град на една суверена и самостојна држава
и треба да градиш нови облакодери за да ги сместиш 
     сите села во скут
(од каде инаку нови совесни и зрели политичари)  

висината на зградата на националната телевизија 
     имаше смисла
                                                сè додека скокаа од неа
сега веќе одамна ништо нема смисла

како да те напуштам кога никаде во светот не ме примаат
а „Америка“ е далеку повеќе од четириесет и четири години

Скопје твоите нови богаташи се навистина дрски
твоите уметници се самобендисани полупроизводи
твоите девојки се најубави на целиот свет
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Скопје кога ќе се помириш со фактот дека си една мала 
                                    безначајна провинциска паланка
и дека твоите жители не се последните еднорози
         
Скопје што ли ќе му подариш на својот милионити жител 
твоите херои се вистински колку што е вистинита историјата
твоите вредности се... 

Скопје екстазираш со техно и фолклор со „киселина“ 
      и шприцер
меаните и техно-клубовите ги дели само еден ѕид
немаш ни кинески кварт ни резил-сокак ни Сохо ни Мохо
(ние немаме кинески кварт но затоа пак 
    имаме албански кварт –
со таа разлика што храната таму не е толку добра)

Скопје – твоите зурли и тапани се компјутерски семплови
под народните носии ти се наѕираат ѕвонарки и техно-ѕиври
Скопје – три напред и три назад
па клекнување и полетување
и повторно три напред и три назад

03/2000

Скопје во недела може да биде многу убав град 

Шетаме (со филмска музика во позадина) и снимаме
кадрите што следат се последица на поспаноста
мрзеливоста заморот и гревовите од ноќта пред тоа
вчера плоштадот беше тепсија на која се треби ориз
сега останаа само какушките да просат 
    малку сончево сочувство
кон хотелите се тркалаа куфери – дел од содржината ќе ги
дотера закачалките а дел ќе остави впечаток 
    на утрешниот состанок
кон болниците итаа роднини и пријатели кои ќе испоседнат на
креветот на болниот како што се седи на клупите околу гробот
мала филмска екипа на кејот снимаше документарец 
     за истребувањето 
                                           на китовите – со јасна порака
продавачот на билети за дербито на колото го знаеше   
      разултатот
но попрво зборуваше за филмовите на Езенштајн
                                                   од мексиканскиот период
градот беше како евтина разгледница – на опачината 
непополнетиот простор меѓу линиите беа скопските 
     празни улици
цвеќарниците работеа сè додека работи и матичарот
бутиците беа убави затоа што не беа отворени
во празното бистро – овејшн со фленџер клавир 
    контрабас и метлици
           пиеме кафе па стануваме па излегуваме 
јас и ти сме како добра мелодија и одлична продукција
среќни сме што излетниците ни го отстапија плоштадот
што неизлегувачите нè оставија на само со улиците
што можеме гласно да ги поздравуваме – 
    добар ден Лермонтова  
                                         како сте денес драга Рузвелтова
ќе се прегрнеме и ќе шестариме и ќе се бакнуваме 
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