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Љубовна

БОЖЕМ УМЕН

ти шепотам:
заборавам на својата себичност 
кога си ти...
ти шепнувам:
погледни ме, очи
ти шепнувам:
не знам што попрво –
дали да исчезнам, 
дури огнот не ни згасне, 
или да те грабнам и да гориме

(...ајде, ѕверу, биди божем умен и оди еби си мајката...)

па си реков, ќе бидам божем умен
и ќе бегаме од допири ко заразени
и ќе сонуваме лошо со недели
и ќе бидеме жедни со месеци
и ќе преживееме
подгорени, ама не и пеплосани

ако беше за помош, се потрудив
ако беше за бакнежи, не ми беа доволно
ако беше за ум, пак не се опаметив

еве ме како палам нова
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вс
ки * * * 

ме болиш – 
мене кој те убедуваше
во друго и трето и сеедно што 
само да не биде болење 
за да бидеме живи

ме боли што не те задоволив
ме боли што денеска се затвори
ко црвена школка пред бел врел ветер
(тоа ги здоболе и улиците под мене)

ме боли што сликите во главата
ме цртаат не само оној од вчера 
туку и оној од после и од вечерва
за да се спојат во роденденска честитка
испратена вечерва на полноќ, но не и испорачана

единствено не ме боли 
кога ќе ти го осетам мирисот околу мене
кога ќе ти го насетам мирисот 
кога те гледам и кога си таму
на небото зад затворени очи
пред мене под мене до мене во мене
со мене во тебе со мене толку малку во тебе
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ми дојде како удар во градите
и се осетив жив, но не од болка: 
немирни косите црвени очите

ко да сме сакале да го разбиеме мракот
а мракот нè разбил нас
црвени усните ненаситни црвен мојот јазик
длабоко во твојата миризлива влажност

(најмногу ме удри кога стихот го откри –
меѓу стотина, баш оној што ти го пратив)
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ки MADAME JUKEBOX

ми ги измеша музиките
ко стихови од песна ми надоаѓаш
во ноќи со ситен мразен дожд
кога ветрот се брка околу столбовите

ми ги измеша мирисите
ми доаѓаш во забрзани слики
па не знам веќе чии се овие сништа
(ветрот се брка околу столбовите)

нараснуваш под мене
со мене во себе набабруваш
јазикот ги раскажува приказните
на ветрот околу столбовите

те снемува во збудалени здивови
исчезнуваш во искршени звуци
бегаш во ќошови потемни од ноќта
ветер си кој здивот си го брка околу оградите
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ПЕТОК

мислам дека беше петок
кога реши да заминеш: ден потоа 
беше некој викенд ден –
сите беа наместено весели 
насекаде светкаа шминки и чаши...

мислам дека беше петок: на ТВ –
хорори и политичари во живо. радио: 
испран џез, блед рок... беше петок: 
сè беше против моето останување 
дома, кога реши да заминеш.

можеби беше и четврток, кој ќе го знае:
излегувам кога ќе ми дојде, се враќам 
со денови подоцна. па се сеќавам: 
шминки, чаши... и не заборавам дека реши –
со прецизен рез – да се одмориш од мене.

денеска не е петок: недела е. се готват супи,
се печат меса, негде залетува и по некој крем.
денеска си зготвив чај. од портокали, сонце...
скршен ми е прстот, прозорецот ширум отворен.
во недела, само од мојот стан се слуша музика.
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ки АЈТ У ПМ

ајде да одиме во киев
ќе се качиме на трамвај
број 8
и ќе зуиме низ градот
цел божји ден

ајде да одиме 
во најблиската шума
да дремеме во сенки 
низ подзамижани очи и 
густи гранки 
да го бараме сонцето

ајде да одиме во сахара
да лутаме низ песокот
со испукани усни
и врели стапала
да бараме сенка
и капка вода

ајде да одиме
фати ме за рака и 
да тргнеме
во потрага по човечка смисла
жедни и постари со секој чекор
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ДЕКА ДА:
 Metallica, Whiskey in the Jar (Irish tradi  onal)

во главата тапани
во џигерот басови

дека да: сега би грабнал
шише студена вода
и би тргнал да те барам
додека се туткаш во соништа

дека да: ми зафалуваш 
и кога си ми на дофат,
и те грабам од далеку, 
низ течни кристали те допирам
(ко стопен песок што низ трепките ми капе)

дека да: излегувам пред тебе ко бандит
со откочен пиштол и светнати секачи –
истреси сè што имаш, ѓавол да не те земе
и натегнувам од нектарот, од срчата

(во џигерот: контрабаси, виолончела, басови...)

дека да: во стомакот ми трепери
со денови треска мава удира, бара излез
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ки (дали песнава, дали копнежот

што никако не успеваме да го договориме)

истреси сè што имаш, ѓавол да не ме земе
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ДЕКА ДА: 2
 пред мене се облекуваш

во срцето вжештени жици
во нозете горливи трња

дека да: пред мене се облекуваш
убаво како да се соблекуваш –
кој овде чие срце краде, љубов
додека меѓу два ѕида оган пламнува?

дека да: чекориме низ студени ноќи
ко прогонети, ко проколнати
обележани со чумата на љубовта
означени со печатот на песокта

дека да: колку и да сме големи
во малку нè собира, во уште помалку
се впишуваме – ко цртички
во ѕидот на времето
(незауздени гранитни честички)

дека да: ќе наточам уште една
уште една ќе испиеш и вечерва
и чекорот ќе ни биде лесен
(и сништата ќе ни доаѓаат на јаве
а нема кој да нè разбуди)
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ки дека да: песок си ми низ прстите,

јас сум твој ѕвер ненаситен – романтични
слики за нашата болка, љубов моја
(фрли им трошки на набљудувачите,
на оние што се обложуваат уште колку 
ќе издржиме. кога сме биле скржави?)

пред мене се облекуваш. сакам пак.
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ДЕКА ДА: 3
 срча во кивање, крупни капки

срча насекаде, ситни ѕвезди 
распослани врз твоите дланки

дека да: пак бев несмасен
и пак само твој – додека кршев
и пиев и те бакнував. само твој
и со страв уште колку ќе ме издржиш

дека да: тврдоглав ко спица,
не излегувам од тебе, мирен
ко егзекутор, надмен ко гроф,
несигурен ко трепет врз твоите усни

дека да: малку ми е од сè 
и сè ми е доволно но никогаш премногу –
како кога не можам да се изнакивам:
утробата се крева, но некоја чудесна сила
постојано ја чува од распрснување
(вака кивавме со ханс, ти кажував ли?)

дека да: постоел момент во песокта
кога си ме знаела но не си ме сретнала –
во тој момент сум те барал низ темнини
(вака се движам дома, љубов, ко слепец
низ библиотека од ненапишани книги)
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вс
ки дека да: ханс и јас се смеевме

мрачно ко да ѝ се подбиваме на смртта
што нè демне зад секоја нова чаша
зад секое ново шише – ѕверови вон себе
и вон сите кафези кои ни ги скроиле
(ти кажував ли за ова?)

дека да: те наоѓам во секоја голтка
и сегде исто гори – што и да наточам
мириса на тебе. не прашувај дали 
ме привлекуваш: би те ебел секој ден.
и повеќе пати дневно, ако имаме среќа.

крупни капки, од мене, послани врз твоите усни.


