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(Светот звучи)

светот звучи
како сите идиоти
да станале музикални
нивните тврди чела
заљубено
се удираат
и слободата ја раѓаат
од сегашноста

светот го гледаме
како детективска серија
сите го чекаат продолжението

Вјачеслав Купријанов

ДИВИОТ ЗАПАД

Поетот Владимир Бурич

Советскиот поет Владимир Бурич
тој беше свиња не другар
потковица од отпадно железо 
за сопнатиот пегаз

прокламираше
севластие на слободниот стих
плус поетизација на сите земји

Стиховите напишани со безимени прсти
станаа покажувачи

Кога Бурич умираше во време на бура
над Охридското Езеро во Струга
за што ли спореа на недалечниот Олимп
заборавените и бесмислени богови?

Дивиот Запад

Таму далеку
таму сё е европа
кај што србите пеат таму далеку
кај што англичаните од цела англија пливаат 

кон америка
кај што французите во хор секојдневно ја освојуваат 

бастилја
кај што шпанците играат и се одмаздуваат 

на грабнувачите на европа
кај што германците ги сортираат хартиите и одат 

да се забавуваат
кај што секој швајцарец има своја дупка во сирењето
кај што холаѓаните со надеж чекаат наплив 

на донкихоти
кај што швеѓаните им одат на гости на данците
кај што италијанците скокаат на својата единствена 

нога
кај што полјаците уште не исчезнале
кај што турците тивко ја обновуваат својата 

византија
кај што русите не знаат кај се а сакаат да бидат 

таа европа

Вјачеслав Глебович Купријанов е 
ро ден во 1939, во Новосибирск . Го завршил 
Мос  ков  ски от државен универзитет за стран-
ски јазици и математичка лингвистика . Про-
фе сионално се занимава со литература, пое-
зија, проза, пре пев, есеистика . . . Автор е на 
по веќе книги, меѓу кои: Од прво лице (1981), 
Жи вотот што доаѓа (1982), Трезвено ехо 
(1985), Домашни за дачи (1986), Ехо (1988), 
Како да станеш жирафа (1987, следуваат 
по веќе изданија), Споменик на непознатиот 
ку кавица (1990), Да се договориме (2002), 
Те лескоп на времето (2003), Нај добри времи
ња, избор (2003), Ода на времето, избор (2010) 
и други .

На македонски јазик му е објавена книга-
та Вежби по пеење и мислење, во рамките на 
еди цијата Плејади на СВП, 1999 г .
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го намамив полниот месец на небото за вас
кога сё уште не знаевте да го гледате небото
јас ве научив да се плашите од ноќните стебла
јас ве затскривам од опасната игра со својата сенка
јас ве наговорив да се збиете во стада
јас сум волк волк
јас сум зимски ноќен волк
јас си заминувам во некоја зимска бајка од вас 

Песната на тигарот

Јас сум тигар
Јас сум гром на тајгата и молња на џунглата
Од дамнина кога сё беше само оган
И сё уште само малку вода
Јас излегов жив од огнот
И почна околу мене зеленилото да буи
Да се одразува во моите зелени очи
Но подобро да не се сретнеш со мојот поглед
Бидејќи ќе ве смрзне на секот од моите заби
И не оди по мојата трага
Бидејќи секогаш одам по тебе
И јас го презирам човекот
Бидејќи тој е само стопан на домашните мачки

Мечката танцува

Еве напред мојата лева нога
Еве напред мојата десна нога
Еве назад мојата лева нога
Еве назад мојата десна нога
Јас се преправам дека одам напред
Јас се преправам дека одам назад
Би рекле тоа се шепите
Јас би рекла тоа се рацете
Ги ширам раце
И ги собирам рацете
Го подигам ветрот
Го смирувам ветрот
Под нозете се врти влажната земја
Но не ми се измолкнува 
Се врти небото над главата
Но не ми исчезнува од главата
Вртат дрвјата околу мене
Но не можат да ме опколат
Немеат птиците дур танцувам
Во страв да не полетам
Тревата никне дур танцувам
Во страв да не паднам
Птиците немеат но не попусто
И тревата никне но не попусто
Јас нема да паднам не сум човек

идентификувајќи се со хероите
а не со жртвите
со празно љубопитство:
секојдневното масовно самоубиство
во замаглениот тв-екран

овој свет
мириса на прометни средства
на контрацептивни средства

само недостиг на средствата
ќе биде надежта
за утрешнината

Песната на волкот

Јас сум волк волк
јас сум зимски ноќен волк волк
јас со своите траги му служам на снежниот дух
јас сум господар на крцкањето на туѓите коски
јас сум ги вдишал ѕвездичките од мраз
на вашите прозорски стакла
додека спиевте и сонувавте
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Песната на Одисеј

Кога мојот брод ќе застане на брегот
Заедно со мене ќе се симне и мојата песна,
Дотогаш неа ја слушаше само морето,
Кај што се натпреваруваше со повикот на сирените.
Во неа ќе бидат само влажни самогласки
Кои така звучат во бледиот превод
Од јазикот на скитањата до јазикот на 
пристигнувањето

Те сакам со тој засипнат крик на морските галеби,
Со кликтањето на орлите, летајќи над реата 

од џигерот на Прометеј
Со илјадагодишниот молк на морските желки
Со пискотот на китот што сака да прерасне во рев,
Со пантомимата од пипалата на октоподот
Од која наеднаш косата ти се се крева.

Те сакам со сето мое тело што излегува од морето,
Со сите негови реки, со притоките на Амазон 

и Мисисипи
Со сите пустини кои си мислеа дека се море,
Ти слушаш како се рони нивниот песок во моето 

суво грло.

Јас те сакам со сето срце, со белите дробови 
и продолжениот мозок

Те сакам сосе Земјината кора и ѕвезденото небо
Со падот на водопадите и менувањето на глаголите,
Те сакам со инвазијата на Хуните врз Европа
Со Стогодишната војна и татарско-монголскиот 

јарем,
Спартаковото востание и Големата преселба 

на народите 
Со Алксандровиот столб и Кулата од Пиза,
Со стремежот на Голфската струја да го згрее 
Северниот Пол.

Те сакам со буквалниот збор гравитација
И со пресудата на смртна казна
На смртната казна до вечниот пад
Во твојот без дно Бермудски триаголник.

Цивилизациите

Цивилизациите пропаѓаат
и зад себе оставаат
изделкани камења

Пропаѓаат културите
и зад себе оставаат
неизделкани глави

кои никако да запаметат
кој и зошто
ги изделкал тие камења

*** 

малите реки се вливаат во големите
Дон Жуан во Дон
Енисеј во Есенин

Планините се симнуваат од умот
Монблан во Монтескје
Кафказ во Кафка

Протоците
Гибралтар
Босфор
Скагерак
копнеат водите да им се леат
на воденицата 
на издишната словесност

Распалавените езера
ги смирува морето
кое седи на врвот на Еверест

Велимир Хлебников
тој уште не е сменет од должноста
претседател на Земјината топка.

Избор, препев и белешка за авторот: 
Славе Ѓорѓо Димоски

Вјачеслав Купријанов
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Санде Стојчевски

ПОМЕЃУ ВОЗДИШКАТА И 
НАСМЕВКАТА
(Несвршено, избор од поезијата на Владимир 

Копицл, на македонски и српски јазик, Арка – Сме де-
ро во и Матица македонска – Скопје, 2011) 

Веќе сум навистина уморен од барање некаква 
конкретна смисла во поезијата. А со децении се замају-
вам по тие разбегани монистра, по тие сенки, обиду-
вајќи се да скрпам од таквиот улов некаков употреблив 
знак, од кој ќе можам да исцедам капка од која би бил 
задоволен. Така и со песните на Владимир Копицл. 
Бидејќи и јас, како и тој, една година во Струга го видов 
Гинсберг, и јас сум видел глечери, или барем сум ги 
сонувал, накусо, сметав дека моето животно и книжев-
но искуство ќе ми помогне со голема увереност да 
кажам: „Да, еве, за ова се работи тука“. И, како што 
можете да претпоставите, редовно тоа ми се извлекува-
ше далеку кон хоризонтот, во рацете ми остануваше 
грст мрежеста сенка и сё тонеше некаде во белините 
меѓу стиховите. Тоа беше моето прво искуство од сред-
бата со овие песни. И бидејќи на крајот останував со 
празни раце, конечно се досетив дека сум го згрешил 
правецот на потрагата. Всушност, и покрај тоа што 
останував со празни раце, истовремено, јас бев сосема и 
целосно награден, се чувствував  комплетен како чита-
тел. Се најдов во милоста на една специфична лирска 
област во која чистото, стандардно лирското стапуваше 
во плодоносни релации со духовитото, инвентивното, 
интуитивното и бескомпромисното. Имено, се најдов 
во атмосфера на една исклучителна лирика, која тргну-
ваше со беспрекорна лирска чистовина и го полнеше 
впечатокот со традиционални поетски вредности, и 
туку одеднаш, совршено нагло, ќе направеше огромен 
свиок и ќе ја воведеше иронијата, ќе почнеше да го 
осветлува предметот на певот од една сосема поинаква 
страна. Се покажа дека се работи за песни во кои пито-
мото, топлото и хуманото не се двојат од ироничното, 
луцидното и совршено јасното. Така се добива лирска 
целост која е и питома, блага и хумана, но која истовре-
мено е длабоко свесна, самосвесна и аналитичка.

Во овие песни на Владимир Копицл со огромни 
дози учествува и една исклучителна ерудиција, која се 
препознава како очигледен постмодернистички прис-
тап во искревањето на певот. Во таа смисла, овие песни 
се преисполнети со потсетувања, информации и алузии 
на познати личности, податоци и факти од сите сфери 
на животот, особено на оние од културната сфера.

Сакам да кажам, и да го подвлечам тоа, дека во 
песните на Владимир Копицл се чувствува темпото на 

една исклучителна јазична енергија, една неисцрпна 
кондиција, која од јазичките длабини извлекува бес 
прекорни ефекти. Така добиваме песни кои го пушта-
ат до максимум да се манифестира јазичното протег-
ање, и јазикот да може да ги покаже и да ги провери 
своите внатрешни можности. Владимир Копицл е 
очигледно темелно информиран за бравурозните 
потези во модерната лирска пракса, особено онаа од 
англиското јазично подрачје, и сите тие специфичнос-
ти, во мошне ефикасна форма, се препознаваат како 
составки на неговото пеење.

Она што, сепак, прави посебен впечаток при 
средбата со овие песни, секако е суптилната, иако 
очигледна демистификација на вообичаените, на 
востановените и веќе традиционални наши претста-
ви за одредени поети, правци и претпоставки. Така, на 
пример, голем број песни на Копицл извираат од 
некој препознатлив стих од нашата балканска или 
светска книжевна традиција и ја поведуваат песната 
на сосема други, најчесто спротивни насоки.

Доколку се обидам гномски, во една реченица да 
го дефинирам својот однос спрема оваа поезија, може-
би би било најсоодветно да кажам, во духот на еден 
стих од оваа поезија: песните на Владимир Копицл се 
ситуирани на просторот помеѓу воздишката и насмев-
ката. Притоа треба да се нагласи дека воздишката ни ко-
гаш не преминува во патетичен извик, а насмевката 
често преминува во смеа, но никогаш во потсмев.

Уверен сум дека е велик комплимент за поезија 
што остварила волку голем лирски напор и што успе-
ала да постигне и да воспостави ваков велик баланс. 
Таа истовремено ја обезбедила својата завидна кни-
жевна иднина.

Се разбира, на крајот, но барем исто толку важ-
но, може ли да се одбегне да се каже она што веднаш 
се забележува со својот блесок: препевите на песните 
на Копицл што ги направи Ристо Василевски оставаат 
впечаток како да се пишувани непосредно на маке-
донски јазик. А тоа, бездруго, значи дека во македон-
ската современа литература тие веќе го имаат започ-
нато својот достоинствен книжевен живот и дека ќе 
бидат забележани и одбележани, како што тоа, впро-
чем, им доликува на песни кои немаат никаков про-
блем со рангот.

Владимир 
Копицл
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Трајан Петровски

Гозби со дивината

Дивината се блазни, дивината се близни
Блазе ў на ревот, на горката смеа
што штрека низ вените на зеленилото.

Лавежот е скротен, а вијот е папсан
Се разденило за горка причесна.

Раката не помислува на нож
Сорот не кастри крикови од ноќни лишки
Одамна не се огласиле камбани.

А гората се лиса, ги ваби стиите
за да ги здружи со новиот пород
на веселите глутници.

Започнува величествениот пир
на широки гумења послани со белутраци
И прво се слуша мојата здравица

Сам меѓу дивината го рецитирам
Блесокот на сопствениот живот.

    29 јануари 2009

Танцот на волците

Танцуваат волци среде мразна зима
На присојно гумно, среде снежна штама
Меѓу десет села, невидливи, чмајни
На ложник од сребро од ’ржана слама.

Танцуваат волци, гребат снежни молци
По смрзната снага, по цветот на свеста
Од север се гласи нов кијамет гневен
Страв стрвен ги дави убавите места.

Танцуваат волци, во ноќ јасна, бела
Северот и југот на мегдан се дават
Месечина трудна точи тенка срма
За девици чедни таговно што слават.

Премислувам како со смрзната душа
На волчјиот танец да му земам мерка
Згрутчените мисли како да се локви
Алчно ми ги голта крвожедна ѕверка.

Ми ја нема земјата, ми го нема сачот
На моите гумења волците се множат

Решавам со пркос да ги наштам пците
Но веќе сум распнат како волчја кожа.

    10 јануари 2009

Танцот на орлите и гавраните

Среде бела виделина, пред млечен залез
Танцуваат орли во младешко јато
Главите им се бели, а крилјата лесни
Попрскани со боја од древно злато.

Танцуваат спроти наезда на војски
Од некои мрачни, непознати страни
Под нив скаменуваат седела и седла
Врз блесок на болки од крвави рани.

На иста височина во огнена стрелба
По нив танцуваат и гаврани црни
Небото се ребри, им го пие здивот
На ретките стада елени и срни.

Танцуваат орли, танцуваат врани
За весела гозба топлокрвно збрани
Нема кој да ваби, нема кој да бдее
Во порој од мисли само ноќта зрее.

    10 декември 2009

Танцот на гуштериците

Гуштерици пештерици од пештери излезени
Танцуваат пред мојата родна куќа
Во рана пролет, на сончев припек.

Кревкото зеленило трепери во правот
Се накрева шепот од некаква кал
без која не било возможно да се живее.

Танцуваат тие по трошните греди
По резбите од свадбените чардаци
По неугарените мисли на перуниките.

Трајан 
Петровски
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ГОЗбИ сО ДИВИнАТА

Дојден бев да чмаам пред крилати порти
Додека се настожат снопје од светлина
По некогашните скаменети стрништа.

Танцот нивни пламна по мојата кожа
Кога се накренаа морниците мрени
Пред да го престапам прагот на детството.

Со помош на дивината

Ќе ја преуредам планината
Со помош на дивината
Ќе ги разместам шумите, голините
Долините, карпите
Ќе им прекалемам древни зборови
На ластарите и гранките
Изворите ќе ги пречистам
Со коприната на душата
Ќе им го оснажам летот на птиците
Со млекото од белутраците.
Ќе се искачам на хоризонтот
Со помош на дивината
За да почувствувам во тишина
Како дише планината
Преуредена по моја волја
Според моите земни заслуги
И како тревожат ѕвездите
Кога клапнуваат белите ноќи.
Потем ќе тргнам во потрага
По коренот на непроменливото во мене
Или по мојот гнев

Со помош на дивината.

Жртвен летопис

Може ли да се толкува времето
Низ вриежот на овој плипот
Разигран по земјата.

Совршена симетрија од бубачки
и инсекти
Букви на писмото од земната историја
Возвишени зборови од ораторска забава
Среде исчезнати житни полиња.

Замислете си, ако можете
Какво било некогашното будење
И со чија крв ќе опстојува природата
Без посоп од човечки коски.

И уште замислете си
Што доживуваат гулабиците
И што им се случува
Кога слетуваат во хербариумот
На зелената краста.

Буквите на писмото од земната историја
Обликуваат жртвен летопис.

    Декември 2008 

Ждребица

Полнокрвна ждребица се ждреби
во прегорен осој
меѓу две осакатени стебла.

Пастувот разјуден од љубомора
Фрла искри со разранети копита
Создава претпоставка за гозба.

Си ги копала очите
Би рекле некои некогашни жени.

Еден побелен старец
го набљудува призорот
со питом здив.
Восхитен од рожбата
пали копа власенига
и наздравува со прележано вино.

Вивнува цела пустелија!

Такви се овие живеалишта
Раѓај, радувај се, спепелувај.

    18 декември 2008

Буки и дабје

Буки и дабје
Снопје и класје
Букви од желади и мов
растурени по хумусот
што ги сонува класјето.
Азбука од буки
Граматика од дабје
раскрилени како евангелисти.
Граматика рапава и строга
како лицата на горјаните
што гаснат простум
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што Брехт му е сосема непотребен:
овој миг не мечтае за ништо друго
освен за кратката радост
од мирисот на доцните цвеќа
и од заминувањето зад решетки
на озлогласениот педофил

Колку многу во еден туѓ јазик те има

мојата поезија е комодо-змеј
ако не те проголта ќе те инфицира
така што веќе не ќе можеш да размислуваш
за своите 37 години
и за секој килограм плус
за снегот во твоите пазуви
сомнежот во мојот глас
одекот на времињата
плачот на децата зад прозорците
немоќта на оџачарот да се справи со несреќите
почесните салви
тогаш веројатно нема да ме заборавиш
а за возврат
ќе се чувствуваш пријатно меѓу моите песни
како Да Винчи во замокот Шамбор
тогаш твоите топли раце, твоите 
скокотливи зборови, палавите очи, 
сё ќе исчезне во вакуумот од стихови
мојата поезија е комодо-змеј
ако не те проголта ќе те инфицира
така што никогаш повеќе нема да знаеш
колку многу во еден туѓ јазик те има 

Зоран Јакимоски

Еден ден ќе отпатувам во Пешта

еден ден ќе отпатувам во Пешта
тогаш ќе го препрочитувам Ласло Наѓ
и ќе мислам на тоа колку убаво би било 
во твојата топла прегратка да сум
тогаш ќе ти испратам илјадници
безобразни мејлови, како на пример:
како е најубавата жена на светот?...
или: толку многу на тебе мислам...
тогаш ќе ти испратам безброј
старомодни миризливи писма
со исто толку варијации на поштенската марка
со ликот на Петефи
а ти за да не се чувствуваш осамено
редовно ќе ги носиш со себе
кога заминуваш на работа
тогаш ќе заборавам на синовите
и мојот телефон ќе ѕвони
во ритамот на Брамс
ти „ќе бидеш крадец што во песна се крие“
еден продолжен вкус на јужното лето
плима на плоштадот Св. Марко во Венеција
и на сите други сентиментални места
за кои ќе мора да си спомнам
ако еден ден навистина отпатувам во Пешта

Ова е тој миг што не мечтае за ништо

Ова е тој миг
што ме прави тоа што сум
што ме меморира:
како детето што фаќа барски животни
меѓу трските
како астронаутот што повремено
насмеан се појавува на Си-Ен-Ен
како полусувиот фикус зад прозорецот
од професорот по старомакедонски јазик
те гледам како поминуваш низ Горна Порта
и влегуваш право во светската литература
претворајќи се во инспирација
за сите поети – космополити
твоето колено поставено високо во зенитот
ги содржи сите познати болести
но тоа не те вознемирува
додека јас жестоко војувам
против здодевноста –
ова е тој миг
толку удобно залегнат меѓу моите песни

Зоран Јакимоски е роден во 1968 годи-
на, во Охрид (Велестово) .

Автор е на пет книги поезија: Граматика 
на поривот, Совршен молк, Зборот неизре
чен, Морето се мурти  и Влажна месечина.

Препејува од бугарски и хрватски на ма-
кедонски јазик . Застапуван е во избори и ан-
тологии кај нас и во странство, а одделни пес-
ни му се препеани на англиски, полски, ро-
мански, хрватски и бугарски јазик . Учествувал 
на повеќе домашни и меѓународни по етски 
фестивали . Добитник е на повеќе на гра ди .
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ОД рАКОПИсОТ Ништо Не е НедостижНо

Во санаториум

како гума за џвакање
душава растегната е
рамнодушен сум
на високите огради
и ’рѓосаните врати
зад кои децата 
претрчуваат молкум
надвор од овде сё е лудо
а јас сум вљубен во мојата кошула
и во твоите цициња 
додека се поткреваат
во мигот кога велиш:
Нели ние не правиме ништо лошо?
понекогаш бројам овци
понекогаш цели стада слонови
кои поминуваат преку мене
и немоќен се заплеткувам
во безброј јажиња
потоа прелесен прелетувам 
преку покривите
еве има некои луѓе што
упорно трчаат по мене
и ме прогонуваат
и само една стара фотографија
ме одржува присебен:
братче и сестричка 
фатени за раце
со насмев размачкан од чоколадо

Потаму од сё

предолго овој товар од зборови мудри
и зборови едноставни го носам

некој се обидува да ги толкува легендите за мене
децата од улицата ја исмеваат мојата чудна навика
од дома да излегувам со кравата и пантофли
а стиховите ми ја изрекуваат пресудата
без право на жалба

моето срце е виорот на една граѓанска војна
сместена зад очилата на гимназијалката
тоа е лажно лето
потсинето колено
нечие детство преполно весели бои
сенф размачкан по кујнскиот мебел
уште од пред неколку часа

јас повеќе не сум затруен од љубов
јас сум напред
на еден пат кој води и секаде и никаде:

не ќе се вдомам во краткиот здив
не ќе ме сопре кинескиот ѕид
јас сум сепак потаму од сё
еден подруг датум
сосем нов настан
мал Демон
што од овие редови демне

Цариградско шосе

низ сообраќајниот метеж
одеднаш излегувам на Цариградско шосе
тоа е патот што од Софија
кон Бургас или кон Истанбул ве води 
а пред мене е еден необичен ден
кога сонцето заборава на залезот
кога месечината избезумена
уште од пладне по небото шета
кога зградите од обете страни на булеварот
со своите прозорци пеат
кога никој друг освен мене
не го забележува тоа
кога сё што изговарам – изговарам со умисла
се прашувам дали оваа врата
засекогаш се отвора пред мене
и помислувам (по малку носталгично
како во миговите во кои раката 
посега по хартијата
во кои раката посега по друга рака)
кој сё нашинец од тука минал:
Мисирков, Вапцаров, Неделковски…
вдишувам длабоко и остро
Арсение и Димитрија
на своите последни патувања кон Цариград
можеби по овој друм газеле
но јас на средба со моите пријатели брзам
Марија Донева, Роза Бојанова...
веќе ко виор кон Ихтиман се спуштам
со чувства измешани 
растреперен
како ѕвездите високо над мене ноќе
дилемата е длабок понор
во кој пропаѓа волчјиот крик:
дали овој пат кон заборав води
или кон слава
а чинам нешто постојано ми шепти
њама, њама, њама...
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Зоран Јакимоски
НОВИ ПЕСНИ

твоите зборови о тие слатки бонбони
во устите на испрашените деца на јуни
како доцни лавини паѓаа врз мене
и ме оставаа без здив

полноќните шепоти во паркот 
долгите милувања, бакнежите
сё она што ми недостигаше по само 2 мин. 
од нашата разделба
галопираше низ мојата глава
презаситена од таблети и синкопа

јас навистина помислував да не ти пишувам
јас сакав да не те поздравувам 
и да не ме засега твојата забоболка
јас помислував на сё

но не и на тоа дека сё 
толку залудно е

Попатна несоница

залепена врз автомобилското стакло
и тешка ко зрела калинка врз нејак ластар
ноќта како верен другар ме следи
таа воздивнува претпазливо
има влажна душа и студенило врз образите
и ноќта и јас 
плачеме заради твојот исчашен зглоб
заради засолнот што го имаме во твоите очи
ноќта е далечно ветување
а јас туѓинец со неразбирлив јазик
пресретнат на полпат
мислите ми се чудни созданија
се нафрлаат наврапито
како сонот врз детето 
што заспало под ќебето 
купено дури во Лерин

(Од ракописот Ништо не е недостижно)

Белград, ноември 2010

сивилото од фасадите
се пренесува во нас –
тоа е далечниот копнеж по север,
по бескрајните рамници
по кои веќе нё нема

погледнувам кон Авала
а крвта јужно ми струи:
како распенета вода
кон Смедерево, кон Велика Плана се спушта
со шум што подземјето го буди

за појадок си купувам слоновски уши 
и од Калемегдан набљудувам 
како над Дунав се раѓаат виножита
а убавите девојки врз своите рамења 
есента како најнова мода ја носат

свечено и далечно
бродските сирени ечат –
и чинам врзан за банџи јаже Бранко Ќ.
сё уште лета низ воздухот
и смислува чудни параболи

Залудно помислував на сё

помислував веќе да не мислам на тебе
помислував да те заборавам

да те извадам од себе си
и спокоен да заминам во некој нов предел
оставајќи го клучот под старата черга

навистина се трудев да го направам тоа –

но твоите прсти како мрсни дамки
остануваа врз мојата облека по секое перење
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Место на чекање нема
разгневено  пенавење тече од устата 

на студеното море
и потсетува на лудак кој ги изгубил двете 

зрна песок
Сепак зрната останаа заборавени.

Птици-уметници

Птиците цртаат гранки низ небото
и прават дом
Го китат воздухот со расфрлани пердуви
повикувајќи го дождот.
Колват облаци-дождовници
и го полнат мевот.
Некои од нив останаа во цртежот
со набабрени клунови полни недоџвакани облаци.

Вања Изова-Велева

Сонови

Спијат соновите 
разиграно, туѓо
се кријат зад трепките
и кинат една по една

Сонуваат соновите
изгубено, лажно
се будат со кошеви желби,
таги, клетви.
Зошто сонуваат
кога будењето е кошмар?

Мојот грб

Не знам кому му припаѓа мојот грб
колку очи застанале таму
и земаат мерка
тркалајќи се угоре-удолу.

Не знам како изгледа мојот грб
ме изненадува привлечноста
на туѓите погледи
а самата не го гледам.

Не знам чиј е мојот грб
му останале копја
зариени до коска
а стоев стуткана до ѕид.

Колку интересни можат да бидат туѓите грбови!

Море и песок

Oстанаа две зрна песок
Заборавени од забот на морето
Стојат немо како очи на брегот
И се ситнат до прашина
за да не ја навредат водната стихија.
Очи во очи брегот и морето
кандило изгаснето од растреперен свиреж
таму некаде се спојуваат два дела
изгубени некаде попат
едниот додека се повлекувал
другиот додека надоаѓал.

Вања Изова-Велева е родена во Стру-
ми ца . Член е на Друштвото на писателите на 
Ма кедонија од 1995 год . Автор е на стихо-
збирките Вентил во постоењето (1993), 
Смрттта на рибата (1995), Зашиени грла 
(1997), Правта не зборува (2002), Плач во 
кутија (2007), Бездна угоре (2010), како и на 
монографијата Неколку легенди за Струма 
(2011); коавтор  е на монографското издание 
Чекори по ѕвездените штици .

Нејзината поезија е преведувана на 
ан глиски, српски, бугарски, словенечки јазик . 
За стапена е во неколку антологиски збирки; 
по веќепати била македонски учесник на 
ли тературни манифестации во франција, 
бу гарија, Србија, Словенија . Добитник е на 
по веќе домашни награди, а има освоено 
трета награда од INTERNATIONAL SOCIETY OF 
POETS (27 .02 .2005) .
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Дилема за планината

Понекогаш планината е голема
колку што јас посакувам
никнува во чудовиште
со искривени шепи
и го лови пленот заскитан.
Понекогаш планината  е мала
и ја носам в џеб
разривам земја и требам тревки
задоволно тепкајќи  по извалканите алишта.
Понекогаш планината ја нема
тогаш ја барам
за да ја искачам, засрамам
зашто ако ме нема мене
како ќе постои таа?

Птиците цртаат гранки низ небото
и си подготвуваат линии-патеки 
Потсетници за враќање...
зашто патиштата се секогаш нови 
за уморните патници.
Птиците ги избришаа боите на небото
сега облакот е нивниот мев
клунот – скинатата месечина
ѕвездите нивни распарани очи
птиците станаа уметници.

Дрвја

Зачмаени од денот
Ја мавтаат снагата за да го допрат небото...
колку недостижно и напразно
Искубани од ветрот се срамат од ќелавоста
и дволично зјапаат во растрчаните облаци
кикотејќи им се на растеченоста.
Под жилите набабрило сеќавањето 
и го полни мевот на збунетите инсекти.
Стојат како заковано потсетување
обезличено од денот и чекаат покривка 
за соголената снага.
Го молат денот да замине
и престане да ги потсетува на срамот
жедно повикувајќи ја ноќта бесрамница
да им биде сопатник во чекањето.
Стоењето е нивна прокуда
закачена врз развлечените ракави 
на она што требаше да биде дрво.

Мојата куќа

Како разгневен ветер 
ми трепери пулсот
и испраќа абер
да ги подзатворам 
прозорците да не се удрат
од стихијата на лошиот здив.
Ме потсетува пулсот
дека куќата ми се троши
и шири лудило.
Никнувам обрачи да го пристегнат
и опаметат... Попусто.
Куќата ми остана на два заба
прозорците без очи
а пулсот ме поздравува секој ден
испраќајќи ми тивок шепот за време минато.



28.10.2011 13

НОВИ ПЕСНИ

Нека го, нека молчи и понатаму зад прозорецот
Ќе наслика прозорец на вратата. 
Ист онаков како во ќошот што влажи.

Ќе намести стол.
И ќе ги гледа минувачите. 
Ќе биде замислена.
Ни слушалка нема да крене.
Ќе остави порака на секретарката. Тишината.

Ќе се јави еднаш
Нема да се јави.
Ни таа нема да одговори
Никогаш не одговара на пораки.

Нека го, нека молчи и понатаму зад прозорецот.
Оној, насликаниот. И зад оној другиот  што ќе го 
наслика.
Во ќошот од ѕидот  што влажи.

Се прави дека спие. Ѕирка.
Го одложува станувањето од постела.

Сеида Бегановиќ

Опис на бродјето

Опис на бродјето.
Не бродови туку бродје.
Лелеава безвременост.
Отсекогаш сум им завидувала на поетите
на таа слика на свежина што се готви да се оттурне.
О, како им завидував на тој мотив!

Па, ако врз тоа се додаде црвен кафеански стол и
бела шапка
во сенка 
и бавниот фалш на напевот од резолуцијата 

на поетската камера.

Мислев дека да пишуваат имаат право
единствено поетите од пристаништата 
во Португалија или Александрија.

Момент на набирање на едрата.
Неслучување во чиста потенција, потполно постоење.

Бродје.

Археолозите тврдат дека на карпите, над долината
во која сум родена, се наоѓаат мермерни столбови 
на кои некогаш, многу одамна, ги врзувале гемиите.

Слика на бродје.

Од долен ракурс, додуша.

Никогаш нема да му припаѓам на тој синестетички 
акварел.

Тоа би било изнудено.
Како и сите наркотички визии предизвикани 

од времето.

Будење

Се прави дека спие. Ѕирка. 
Го одложува станувањето од постела.
А и зошто би станувала.

Ќе дојде. Неповикан.
Ќе го чека. Нема да дојде!
Ама вратата нема да му ја отвори.
Никому не му ја отвора вратата.

Сеида Бегановиќ е родена во 1961 годи-
на, во Зеница, биХ . Дипломира филозофија и 
со циологија на Универзитетот Хасан Кикиќ во 
Са раево . Многупати ги менувала местото на 
жи веење и своето занимање . работела како 
но винар, професор по филозофија, социо-
лог, сценарист и писател . Живее меѓу босна 
и Македонија .

Автор е на стихозбирките Индекс на изви
ну вања, Тресење на пепелта, Граничници, Не се 
откажувам од нарацијата (подготвена за пе-
чат), на романите Интервју со сината куќа, Ал
бум на совршени моменти (подготвен за пе чат), 
како и на повеќе приказни и песни за деца . 
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Не знам да простувам

Не знам да простувам.
Признавам

Не умеам дури ни да смислам некаков изговор
зашто не успевам во тоа.
На пример, гностички.
Како стварноста да е кошмар!
Или структурата на светот променлива.

И дали е тоа недостаток?

Мислам дека условот за простување е – лагата.
Прифаќањето на лагата.
А тоа ја усложнува реалноста!!!

Покрај сето, имам еден орган повеќе.

Од горниот корен на десното уво,
преку врвот на клавикулата
па понатаму по сртот на десната гарнитура ребра
– заборавена жабра.
Нешто од фазата дводишници.

Ми се отвора при секоја повреда.

А под онаа етерична жлезда – дробовите почнуваат 
да лачат миризливи пораки:

Ве Сакам, вака или онака, и Вие тоа го знаете,
ама сега морам да одам во безвременоста.

И ништо не се менува однадвор.
Не ги коригирам ниту судовите, ниту односите. 
Напротив.

Морам да го ангажирам брат ми, тој е физиолог 
и програмер,

да направи некаков калкулус на болката.

Не ги дешифрираат моите спакувани еха.
Си мислат дали сум велика
или пак слаба.
Зависно од интересите.
Милостива во секој случај. 

За симпозиумот на македонистите во Рим

За симпозиумот на македонистите во Рим,
за алофоните во трето лице еднина,
за кукушкиот дијалект!
Да се зборува за тоа!
Постојано го повторувам ова.

Треба да се зборува за небитните работи!

За битните сё се знае. Ама не вреди.
Има ограничена природа. Како парите.

Бесмислата стана изговор за бесмислата.
Војна околу нас? Па ние сме воена цивилизација.
Никогаш и на престанала!
Само аритмички се прелева по планетава.
И така натаму, општи места.

За парченцата на сложувалката да се зборува!

Симпозиум на македонисти во Рим.

Зошто секогаш да се зборува за битното?
Зошто да се зборува небаре живееме во совршена 
Утопија
и зборуваме за нејзините отстапувања?
Во прикаската за благосостојба и термитите нё 
претекнаа.  

Августовска

Во август секогаш бев негова.

За време на Идите за малку да ја изгуби главата.
Го поклопи сплавот на Артемидор.

Никогаш не отидов на река со него.

Ама го гледав од водата 
во која тоа лето би се сместила.

И научив дека нема разлика 
Помеѓу воајерството и прељубата.

Со судската парница, после разводот,
Си ја вратив назад својата девственост.

Еве ме! Трепетам меѓу трските,
Додека по патот врви кола
Натоварена со деверици и грозје.
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Се селам од стан во стан

Се селам од стан во стан.
Со грозд од лимени ѕвончиња во раката.
Недоверливите станодавци се чудат на бројот 

на книгите
со кои пристигам
и на машината за садови.
Странка без маж, со деца.
И никој не доаѓа во посета.

Во изнајмените домови ги бојадисувам аглите 
на  ѕидовите

во боја на кајсија и редам по подот ќупови и лисја. Дење.

А ноќе сонувам туѓи соништа.
Од бившите станари.
Нечија морница, срам, стравови и немоќ.

По бескрајната низа од селидби и моите ќерки
стануваат јуродиви.
На еден срамежлив начин.
Како што им доликува на добро воспитани 
девојчиња.

Ведрина

Сакаме друго, 
менуваме вечност за утра,
заводливите приказни за милост,
знаењето од видот
под кожа го замолчуваме 
а под прозорците
шпионите на смислата поминуваат 
со лек чекор.

Без надежта,
без стравот,
со себе ја донесовме идејата за времето,
за да ја ублажиме неподносливоста на тагата. 
Живееме долго
толку
колку трае – свеста за постоењето,
мигновение
што го умножуваме.

Не би сакала да полудам

Не би сакала да полудам,
има тука нешто горделиво.

Ќе ја почитувам нарацијата.

Ќе зборувам за случките
коишто немаат значење за мојот живот
но личат на случките
од туѓиот живот коишто имаат значење.
За разделбите.
На железничките станици. Секако.
За луѓе. На балконите.
Летувањето. На остров.
Мажите што ме сакаа.
Или предадоа.

За пријателите кои се влијателни.
Сё така, некои бесмислици.
Кои личат на смисла.

Нема да посакам тајните да ми се раскријат.
– Барањето на смисла е настојувањето
да бидеме некој друг, за да припаѓаме во единство!
– ќе речам кога нешто ќе ме запрашаат.
Тие ќе кимаат со главата.
Тие, не јас!
Јас ќе ги гледам со благост во очите.

Утро

Си спомнувам на деновите кога ништо немав 
освен страдањето.
Комфорот,
игноранцијата 
и опејувањето на заблудите.

Награда за верност:
сега сум неповратно таа друга
со чиишто очи гледам.

Подражувањето е единствен избор. 
Сликата на хоризонтот:
модрата планина зад работ на градот 
ги тестира заветите.
Јас сум јас.
Немам веќе што да скријам.

Утрата се меки и светли
и ќе останат такви.
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Знаев што го очекува
сега имаше нов господар кој требаше да ја води 
неговата загубена душа низ пеколот на овој свет

Прозорливиот човек

Понекогаш се сомневам 
дека сето тоа е една голема коинциденција
тој човек случајно го знае шифрираниот јазик 
на она што пред малку се случило

Сето така убаво се сложува како да бил очевидец 
на настанот што можеби се пренесува
преку невидливите антени на колективната меморија
или едноставно ми влегува во фреквенцијата

со својата невидлива камера 
приклучена во старата фотоработилница
во тесниот простор од 2 м2

меѓу излепените ѕидови со православни слики
немите фотографии што ги поврзуваат настаните 
од минатото и сегашноста
додека на мониторот оди Исусовата молитва 
како screen saver

– Можеме да разговараме за материјализација на гревот.
– Каде ќе оди гревот? Во телото или во душата?!
Можеме да дискутираме за заблудите
за проширување на свеста
самозадоволувањето
надежта
начинот на кој можеме да бидеме слободни
– рече прозорливиот човек.

Ми беше интересно.
Прозорливиот човек немаше врска 
од некои работи, 
но навистина имаше свое духовно искуство.

Бобан Богатиновски

Карпа за молитва

Големите верници 
ме обвинија дека имитирам духовна борба
а не знаат дека доброволно бев во Белата земја 
и го научив шифрираниот јазик на мртвите.
Реалноста е иста за сите,
но сите различно ја доживуваме.
Не велам дека сум просветлен,
ниту посебен или поинаков
често патувајќи со воз 
скитав далеку, далеку
во потрага по својата карпа за молитва 
обидувајќи се да ја втиснам молитвата
во каменот и времето
ах, бев блиску до амбисот на бесмртноста

Внатрешен мир

Разочаран од локалните свештеници
мојот другар откри нова алтернативна црква, 
нов пат кон вистинскиот Бог

Во неговата соба сега владееше 
поинаков распоред – идеален фенг шуи 
и наместо рокен ролот грмеше Кирие Елеисон

Нарачав нешто жестоко. Донесе сок од кајсија 
и рече – Природата ни има подарено.
Заклучив дека престанал да пие алкохол.

Се сетив на филмот во мојата глава  
пред десетина години и однапред знаев што го очекува
знаев за сите замки на хипертрофираната совест
исчекувањата разочарувањата

Имаше загризано на приказните за другиот свет
– Можеби не постои друг свет освен овој –  
помислив но не реков ништо

бев премногу уморен за да размислувам 
за небесното царство и задумните работи
и онака мојата свест беше престара за тој ден

– Останаа толку малку вистински нешта
луѓето беа пречувствителни и подложни 
на разочарување или едноставно имав тежок ден

бобан 
богатиновски
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КАрПА ЗА мОлИТВА

Блажени се бедните по дух

Понекогаш беше уморен од сите тие научни сознанија
за настанокот на животот и преминот од океаните 

на копно
Понекогаш беше уморен од сите облици на животот
Начини на забава
Исцрпени љубови
Од сите патишта што се нудат

Flash back

правеше непотребна анализа
ги враќаше настаните
што направил
што можеше да направи

Требаше ли да затропа на вратата 
или не требаше да затропа
пред да влезе

Можеби тоа е болеста на премногу прочитаните книги

Луѓето јуреа незаинтересирано

Правeше непотребна анализа
И потоа сфаќаше дека сето тоа е непотребно
Премногу размислуваше
Беше праведник

Август.
Астрална проекција на сонцето

Црвена светлина ни ги исполнува очите 
додека бестелесно лежиме врз мирната вода 
на градскиот базен, мижуркајќи во сонцето 
далеку од градот кој подеднакво го сакаме и го мразиме.
На работ од сонот сме. Не размислуваме за ништо.
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ПРОЗА

„Да, сакам!“
Тогаш Ване зеде чаша од масата и ја наполни со 

ракија. Ми ја принесе и ми вели:
„Еве, повели. Да видиш дека народната власт не 

е толку лоша!“
Јас ја зедов чашата и ја држам в рака. Го гледам 

Ване. Тогаш тој го подигнува шишето и вика: 
„Да живее револуцијата!“
Јас ја подигнувам чашата и возвраќам:
„Да живее револуцијата!“
По ова другарот Ване задоволно ја подигнува 

главата кон мене и зајадливо ми одговара:
„Ќе живее!“

Потоа настапи уште една кратка, но горчелива 
пауза. Ване подигна повторно од ракијата, а јас си 
седев, како искиснато маче, стуткан на столчето. Во тие 
мигови не знаев што попрво да размислувам. За мене? 
За моето семејство? За државата?... Или, едноставно, за 
ништо! Но не одеше толку лесно. Некој црв во мене не 
ми даваше да почувствувам таква леснотија. Знаев 
дека сето ова може да испадне на лошо. Во еден мал 
дел, помал и од најмалиот миг на мојата храброст, 
одеднаш, јас се видов Таму. Се видов и јас полуден, но 
недополуден. Заедно со побратимот Леонид оди ме на 
една тенка жица. А жицата само се лула, се лу ла... Но 
набргу се вратив назад и повторно пред очи те ми дојде 
црвеното лице на другарот Ване. Тој ме гле да и ми 
мавта со прстот. Одеднаш свикува:

„Даскале! Ах, даскале! Не бива тоа така. Не!“
Оваа нејаснотија докрај ме дотепа. Не знаев што 

да одговорам. Само прашав:
„Што?“
На ова Ване спокојно ми возврати:
„Ајде, де! Ајде, не прави се луд! Прашуваш што? 

Па ти добро знаеш што? Нели?“
Но и по оваа негова реченица, полна со злоба, јас 

останувам збунет. Повторувам:
„Не знам!“
Тогаш другарот Ване збесна. Стана, поточно 

срипа, тресна со раката по бирото и свика:
„Доста се правиш луд, Алавантие Пискин! Јас ти 

зборувам за она што целиот град го зборува. Ти збо-
рувам за тебе и за онаа, предавничката Марија Шар ла-
га новска. Ете, за тоа сакам сё да знам, даскале. Па не 
бива така! Ние, како народна власт, да се бориме со 
предавниците, а ти тоа да го искористуваш и да ў се 
наоѓаш на Марија. А?”

Јас на почетокот не разбрав што сака да каже 
другарот Ване. Но не требаше многу време да разбе-
рам. Меѓутоа, веќе беше доцна да се поправаат рабо-
тите. Затоа решив и натаму да бидам збунет. 
Одговорив:

„Да ў се наоѓам? Како? Како, другар Ване?“

Братислав Ташковски

ЛУДИЛО

Ване Б’б’чков беше среќен човек. Во неговата 
канцеларија сё беше наместено по неговиот табиет. 
Бироата беа полни со документи и папки наредени во 
висина. Над нив имаше остатоци од сланина, суви 
пиперки, патлиџанки и корки леб. Во ќошот, како 
стражар, стоеше стар чивилук на кој висеа неговата 
летна униформа, дебелиот шинел за студените демо-
кратски денови и еден голем црн чадор. На средина на 
собата имаше мало столче; толку мало што сите што 
ќе седнеа на него изгледаа како да клечат пред Ване 
Б’б’чков. Неговото биро беше веднаш до прозорецот, 
а тој седеше на една стара фотелја. Пред него имаше 
два телефона, бокал со вода и две празни чаши. Пиш-
то лот му беше од неговата лева страна. Со него Ване 
Б’б’чков ги потискаше документите, оти кога ќе го 
от во реше прозорецот, се разлетуваа низ собата.

Кога го загледав, веднаш видов дека е добро 
пи јан. Кога тој ме здогледа, од под масата извади 
шише ракија. Ја подигна и ми рече:

„А, тоа си ти, даскале? Па како дојде толку бргу?... 
Некако многу бргу. А?“

Јас го гледам и никако не се чудам. Смирено од го-
ва рам:

„Не е бргу, другар Ване. На време е!“
А тој ме гледа со ококорени очи. Потегнува од 

ракијата и вели:
„Навреме, велиш? А?“
Јас исплашено одговарам:
„Да!“
Тогаш Ване Б’б’чков стана од столчето и ми 

пријде. Ме гледа директно во очи. Потоа се врти и 
онака, преку уста, што се вели, проговара:

„Добро. Штом е време, време е. Но зошто стоиш? 
Седни!“

Јас, што да правам? Морам да послушам. Приоѓам 
и седнувам на малото столче. Во тој миг колената како 
да ми дојдоа до грлото. Тој тоа го гледаше со специјал-
но војничко внимание. Потоа настапи молк. Јас, седнат, 
чекам што ќе биде натаму. Тогаш другарот Ване вели:

„Добро ти е?“
Мене ми е далеку од добро, но одговарам:
„Добро“.
Тогаш Ване Б’б’чков продолжува:
„Е, па добро. Штом ти е добро, добро е! Ако е така, 

тогаш да разговараме. Но пред да те прашам за тоа, да 
те прашам – сакаш ракија? Стара чрничкова е! А?“

Веднаш знаев дека тоа не смеам да го одбијам. 
Одговорив:
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луДИлО

Кога ги слушна моите зборови, Ване се насмеа и 
продолжи на шега:

„А бе, види, даскале... да ў се наоѓаш онака... Како 
другарка, нели? Да не спие сама во студените денови. 
А?“

Ова го чув и го премолчев. Во мигот ми стана 
јасно дека она што тајно го мислев, дека жена ми го 
мисли истото тоа, јавно се прераскажувало, не само во 
нашето маало, туку низ половина град. Не можев да се 
изначудам што сё можеше да излезе од тоа. Замислете! 
Сите си мислеле дека јас и Марија сме онакви. Онакви, 
де! Безобразни. Но јас знам дека не е така! Но тоа зна-
ење е бадијала, ако многумина околу мене мислат дека 
не е така. Тоа е страшно...

Во таа опасна мисла на себеобвинување ме пре-
кинаа зборовите на Ване Б’б’чков:

„Што? Што? Да не сакаш да кажеш дека тоа што 
го зборува градот не е вистина?“

Тогаш малку оживев и станав од столчето. Од го-
ворив:

„Да! Тоа е вистината“.
На тоа свика другарот Ване:
„Како? Тоа не било вистина? Е, па тогаш... Ти, 

даскале, си бил ептен будала! А јас помислив дека си 
мажиште. Па си велам: Види го ти даскалот! Додека 
јас се убивам, апсејќи предавници, воени богаташи и 
контрабандисти, тој си нашол убаво легло и во него си 
тера лезети. Да. Така мислев! А гледај сега ‡ излегува 
дека не било така. Ти навистина си ў бил другарка. Еј, 
кутар Алавантие! Сега навистина ме разочара. Јаз’к!“

По овој театрален излив на незадоволство, дру-
гарот Ване се врати на своето старо место. Повторно 
ме погледна и додаде:

„А да знаеш, за тоа не казнуваме. Мислам, не 
казнуваме ако тоа не го правиш јавно... Но ти тоа не 
го правиш ни јавно ни тајно. Ех, даскале... А каква 
жена е таа Марија Шарлагановска! Еј, на сенката да ў 
се качиш ќе пораснеш, а не не неа! Еј, Еј...“

Тажните воздишки на другарот Ване ги слушав 
уште малку. Потоа стивна неговата страст и одеднаш 
на неговото лице почувствував промена. Стана студен 
и суров. Одеднаш како да испари секој порок од него-
вите мисли и тој повторно беше оловниот војник. 

Тогаш ми се обрати со војнички пристап и кажа 
дека мојот побратим Леонид Шарлаганов е сериозен 
престапник и, како таков, за мене ќе биде најдобро да 
го заборавам. Повеќе не ја споменуваше Марија. 
Разговорот продолжи со неговото објаснување на 
гревовите на Леонид. Ми кажа дека неверувањето и 
животот во погрешни приказни некогаш може да 
биде многу поопасно од испуканиот куршум. Затоа 
новата држава и тој, како власт, на тоа гледаат многу 
сериозно. Секако, искажа и неколку зборови за тоа 

дека Леонид можел да биде и добар, но многу погре-
шил, и тоа уште одамна. Јас не го прашав за тоа, 
бидејќи знаев што ќе ми одговори. И натаму во рацете 
ја стискав чашата и чекав. Тоа траеше уште дваесети-
на минути, можеби половина час. И тогаш повторно 
се смени лицето на војникот Ване. Омекна, се зацрве-
ни и повторно стана, некако препознатливо парас-
пурско. Тивко ме праша:

„А сакаш да знаеш што прави сега твојот побра-
тим Леонид?“

Јас, без двоумење, веднаш одговорив:
„Сакам!“
Тогаш Ване, другарот Б’б’чков, како од топ од го-

вори:
„Подготвува револуција!“
За мене изненадувањето беше големо. Љубопитно 

прашав:
„А каде?“
Ване студено одговори:
„Таму!“
Јас му возвратив:
„Во лудницата?“
Тој воздивна и тивко рече:
„Да, даскале. Таму!“
На моето изненадување му немаше крај. Про-

дол жив со прашањата:
„Па како е можно тоа?“
Ване одговори:
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братислав Ташковски
ПРОЗА

Вежбите што ги наметнал Чамчето биле страш-
ни. Најпрво сите морале да пискаат колку што можеле, 
за да види колкав им е гласовниот капацитет. Подоцна, 
полека полека, започнале и со репертоарот. А тој, за 
тие услови, бил многу богат. Сите пееле што сакаат. Се 
пееле песни од сите страни на новата држава, а и пода-
леку од неа. Дури се почнало и со танцување. Најмногу 
танцувале лудите од првата група. Ним и без тоа им 
било сеедно. Старите шлагери кои, во поранешното 
кралство, биле најстрого забранети, сите ги сакале. И, 
според зборовите на другарот Ване, таа викотница од 
ден на ден, под командата на Снежанчо Јоргованов 
Чамчето, станувала сё понаштимувана. Хорот на луди-
те сё повеќе заживувал и прозвучувал интересно. 
Дури и чуварите и докторите доаѓале да се изначудат 
на тоа. Посебно се истакнувал гласот на некој Јованче 
од Бабуна. Тој, со текот на времето, се открил како 
раскошен, посебен, дури и ангелски глас. Токму затоа 
Чамчето му ги давал најтешките места за пеење. 
Единствено не пеел Лудото Пејо. Тој и натаму бил 
секаде присутен и сё забележувал. Ако нешто го зап-
рашале, тој само кимнувал со главата и им велел дека 
за сё ќе бидат повикани на одговорност.

Но и покрај тоа, се функционирало беспрекор-
но. Лудите во Заводот за ресоцијализација сё повеќе 
заборавале зошто се таму и удриле со сите капаците-
ти на совладувањето на новото откритие ‡ музичката 
уметност. Никој повеќе не кажувал за своето славно 
минато, или за несреќната историја. Дури и Наполеон 
престанал со своите генералски стратегии за освоју-
вање на светот; а Фараонот од Вранештица, во знак на 
восхит за повторното себепронаоѓање, како носител 
на групата задолжена за високите тонови, ја отфрлил 
целата сенка на својата мистика и во хорот на лудите 
се претворил во незаменлив милозвучен алт. 

Мојот побратим пеел. На почетокот тивко, но 
потоа и тој се истакнал со својот препознатлив бас. 
Станал водечки и, одвреме навреме, настојувал што 
повеќе да влијае врз репертоарот. Тоа одело спокојно, 
сё до оној ден кога Снежанчо Јоргованов Чамчето не 
застанал сериозно, со решителност на евангелист, врз 
неговото диригентско буре од ламарина. Тогаш ги 
подигнал рацете во висина и на сите им рекол дека 
конечно дошло времето и тие да се вклучат во изград-
бата на новата држава. Дека и тие биле важен дел од 
таа работа. На тоа сите членови на Хорот на лудаците 
започнале да се радуваат и да викаат дека сакаат побе-
да. Никој не знаел каква победа бараат, но сите ја 
прифатиле.

По таа победничка едногласност, Чамчето започ-
нал со откривањето на новите гласовни капацитети на 
неговиот хор. По една недела, повторно качен на буре-
то, им рекол дека тие, новите градители на иднината, 
треба да започнат да ја пеат нивната химна. Бидејќи и 

„Можно е!“
Но најголемото изненадување следуваше. Со 

другарот Ване се погледавме уште малку, а потоа, во 
стил на голем, но реформиран параспур, ми ја раска-
жа следната приказна. Како дел од грешните и анти-
народни сторенија на Леонид Шарлаганов:

„Кога Таму, во лудницата, минале првите месеци 
на навикнување, лудилото за Леонид станало секојдне-
вие. Веќе ви кажав, таму тој се запознал со могу чудни 
истории. Некои болни и дефинитивно луди, некои здра-
ви и луди, а некои ни болни ни луди, но сепак полудени. 
Не многу време по заминувањето на Ѓорѓија Крц на 
Камениот остров, Леонид се запознал со некој Снежанчо 
Јоргованов Чамчето. Тој бил од онаа трета група, ни 
болни ни луди, но сепак полудени. Уште од првите дено-
ви бил со параспурите, а кога тие станале дел од војска-
та, и тој станал војник. Бил даскал, исто како мене. Но 
бил даскал по пеење. Го викале Музичкиот.

Е, тој, Музичкиот, Снежанчо Јоргованов Чамчето, 
начисто го сменил животот во лудницата. Едноставно 
музички; постојано пеел. Пеел и кога го наградувале, 
но и кога го казнувале. Еден ден Снежанчо го замолил 
чуварот на нивното одделение, некојси Никифор 
Младогрчев, кој самиот милувал да се претставува како 
Никифорац, да им дозволи да формираат хор. Да! Да 
формираат хор од затворените лудаци, кои сериозно 
ќе се занимаваат со музичката уметност. На Никифорац 
тоа отпрвин не му се допаднало, но подоцна, кога се 
консултирал со претпоставените, им дозволил.

И така сё започнало. Снежанчо Јоргованов Чам-
че то, едно попладне, после ручекот, се разбира, се 
ка чил на големо буре од ламарина и свикал:

’Слушај ваму, красто полудена! Вие, лудаци едни 
изветреани! Од сега натаму овде ќе се пее. Но само 
под моја команда. Јасно?!‘

Останатите, без да се двоумат, се израдувале, 
заплескале со рацете и веднаш започнале да се дерат. 
Прв сакал да запее Наполеон. И тоа некоја војничка 
песна која, според неговите зборови, тој лично ја ком-
понирал, токму за една таква прилика. Но Снежанчо 
го одбил, со образложение дека за тоа е рано; му рекол 
дека на бурето може да пее само тој. Наполеон не се 
противел. Го послушал и му дозволил да продолжи со 
својот говор. Тогаш Снежанчо Јоргованов Чамчето 
им рекол на сите дека е неопходно да се организираат 
во групи. Тоа било потребно за пеењето да се научи 
полесно. И секоја група требало да има водач. 

Така и станало. Сите се организирале по групи и 
гласови и вежбањето започнало. Снежанчо бил глав-
ниот, а за негов заменик го избрале мојот побратим 
Леонид Шарлаганов. Тоа многу ме зачуди, зашто знаев 
дека тој не знае да пее. Но тоа си било тоа, можеби 
Таму пропеал.
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тие се бореле за иднината; и токму затоа сакале да ја 
пеат. И започнале забрзаните подготовки. Од сите 
групи Чамчето ги избрал најдоминантните гласови, а 
за главен го поставил Леонид Шарлаганов. Тој, со 
својот бас, требало да доминира над сите. И така, со 
добра организација, подготовките оделе беспрекорно.

Но чуварот на нивното одделение, Никифор 
Младогрчев, познат како Никифорац, активно го сле-
дел тоа и веднаш, од самиот почеток, нешто му стана-
ло сомнително. Еден ден дошол на пробата на хорот и 
ги слушал отстрана. А таму, на сцената, се одвивала 
вистинска борба. Лудите повеќе не биле луди, туку 
биле борци, херои, стратези... кои се бореле за слобо-
да. Во рацете, наместо оружје, имале лажици, лон-
чиња, чевли, парчиња стара облека и стапови. Тогаш, 
со голема смиреност, гласот на командантот Снежанчо 
Јоргованов Чамчето повикал за внимание и наредил 
да биде мирно. Сите замолкнале, се вкочаниле војнич-
ки и песната започнала. Леонид, небаре оперски прве-
нец, запеал:

Изгреј зора на слободата,
зора на вечната борба...

По овој спектакуларен вовед, Хорот на лудите ја 
прифатил песната и наскоро целото одделение ечело 
од силните гласови. Тоа го слушнале дежурните и 
веднаш влегле во одделението. Таму ги виделе хорот и 
збунетиот Никифорац. Веднаш повикале по него и тој 
дотрчал. Му свикале, а тој, откако салутирал, се свртел 
кон лудите и свикал на цел галас:

’Доста! Престанете со таа гнасна песна! Бандо 
луда и антинародна!‘

Но лудите и натаму пееле. Откога Никифорац 
насила го симнал Чамчето од неговото диригентско 
буре, песната престанала. Кога се созел од шокот, 
Снежанчо Јоргованов Чамчето запрашал:

’Зошто?‘
На тоа му одговорил Никифорац:
’Затоа што песната е забранета!‘
Снежанчо се изненадил, но прашал:
’Од кога? Па ние ја пеевме на нашето Прво засе-

дание. Сите што беа таму ја пееја! Тогаш не беше 
за бранета?‘

На ова Никифорац не знаел што да одговори. Се 
свртил кон дежурните. Тогаш се јавил некој крупен 
доктор. Се викал Пешиќ. Свикал:

’Тогаш не била, но сега е! Ајде, веднаш пре ки ну-
вај те!‘

Гласот на Пешиќ бил многу важен во лудницата, 
бидејќи тој решавал дали лудите ќе бидат врзани, биени 
со гумени црева или поливани со студена вода. Затоа 
сите замолкнале. Како мрави, тивко се разотишле. 
Околу диригентското буре останале Чамчето, Леонид и 

Никифорац. Никифорац, откако отишле де жур ните, 
им рекол на двајцата:

’Ајде, метла, и повеќе да не чујам глас! Вие – ре во-
лу цио нери? Како не!‘

Но откако го рекол тоа, се замислил малку, па про-
дол жил:

’Види... да знаеш, Снежанчо, јас не знаев дека ја 
забраниле химната. Таму на Заседанието бев и јас! И ја 
пеев. Но што да се прави, сега се нови времиња. Други 
песни се пеат. Ајде сега, да ве нема!‘

И така, Снежанчо Јоргованов Чамчето и Леонид 
Шарлаганов заминале насилно од несудената хорска 
сцена. Од тој ден двајцата биле обележани како опас-
ни хушкачи, уфрлени антинародни елементи и реак-
ционери. Хорот се распуштил, но забранетата песна 
останала. Никој, ни Никифор Младогрчев Никифорац, 
ни докторот Пешиќ, ни долгите бели кошули со дебе-
ли колани, ни студената вода, не успеале да ја сопрат.

Уште долго време во лудницата се слушала таа 
опасна химна. Тоа најчесто се случувало наутро. Кога 
лудите, од сите три групи, ќе станеле и ќе го зеле при-
борот за јадење. Тогаш некој ќе тропнел со лажицата 
по металната чинија. Останатите ќе го прифателе тоа 
и, во ритам на марш, песната поаѓала. Ечела лудница-
та. Не помогнало ни изолирањето на Снежанчо во 
самица. Сё си било по старо. Кога лудите ќе се престо-
реле во борци за слобода и ќе запееле, Никифорац 
влетувал и започнувал да вика. Но тие си продолжу-
вале. Викале, тропале, марширале низ одделението, 
скокале по креветите и го тркалале големото дири-
гентско буре од ламарина. Се слушало:

Изгреј зора на слободата
зора на вечната борба...

И така било долго време. Командата на лудница-
та постепено се навикнувала на тоа. Конечно, сфатиле 
дека тоа се само лудаци. Мојот побратим Леонид 
Шарлаганов престанал да пее; но знам, неговата 
војводска душа не го сторила тоа“.

Фрагмент од романот 
„Расцепен ум“
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Подоцна ми се случуваа жестоки искушенија... Фи ни-
ши рајќи го филмот за Борис Трајковски, три дена и три 
ноќи спиев во монтажната единица во МТВ, за да ги спа-
сам лентите од уништување и кражба. 

Неправда, па тоа е неправда, би рекле од „Лева патика“. 
Но без десната, немаше да ја најдеме правдата никаде, како 
што дуваа(т) ветриштата во плуралистичка Македонија.

Но имаше и редица премолчувања...
Најпосле сфатив дека е најдобро да се креира дома. 

Домот како свет во мало. Домот на Александар. Домот на 
Шиле, на Абаџиев...

Зајадливоста од постарите колеги раѓаше бескомпро-
мисен револт. Божем ги иритираше фактот дека сум ти бил 
најмладиот и најплоден режисер на Балканот, тазе печен, 
плус со менторство од најдобриот педагог на светот.

Почитував и сё уште ценам трезвена критика (во 
последниве години на повидок е еден нов бран, благода-
рение на кадрите произведени од наши ревносни едука-
тори) и сметам дека сум во голема мера самокритичен во 
однос на креативниот процес, но на моменти сум неот-
порен на критизери-дилетанти, кои во последно време 
толку многу се накотија што и фејсбукот и анонимните 
коментаторства на интернет – понекогаш просто експло-
дираат од злоба, завист и ширење говор на омраза.

Затоа, сметам дека обидот за свесен заборав се урива 
со пишување, мислење, со отворање на фиоките пол ни со 
факти.

Малкумина знаат дека Карл Мај, покрај книгите за 
Винету и Шетерхенд, напишал и една за Балканот, во која 
се опишува една, небаре, филмска акција во мојот роден 
град Струмица.

Френќи, бунёли и патáти. Русалии. Тримери. Кар не ва-
ли, фестивали. Сё на едно место. Цел град – отворена сце на. 
Град – театар. Кино – град. Град со кинематички импулс. 

Струмица со нејзините добронамерници е непресу-
шен вруток на една уметност која се испишува во мемо-
ријата на глобалниот, а сепак наш свет.

Струмичкиот глобализам е нов, поинаков правец 
на уметничко изразување.

И затоа, во оваа книга нема доволно простор за 
моите Сандокан, Јаношик, Пан Тау, Арабела. Но затоа 
има за некои чувствителни глобални феномени на драм-
ските медиуми. Сето тоа е дел од моето градителство, 
кинонеимарство, чиишто објекти најсрдечно Ви ги пре-
давам Вам, драги мои читатели.

Додека се подготвуваше за печат оваа книга, падна 
идеја за еден нов проект. Но падна и еден сателит во 
водите на Пацификот. 

Утре летам за Прага. 
Којзнае што ќе се случи задутре?!
Одисејата продолжува...

(Од книгата КИНО НЕИМАР, Македонска реч, 2011)

Горан Тренчовски

СТРУМИЧКИ ГЛОБАЛИЗАМ
Нешто сосем лично или скица 
за свежи мемоари

Овој текст за книгава го завршив последен. Не затоа 
што требаше да чекам некој повод или инспиративен миг, 
ами затоа што тој период некако ми се редеа подосвежени 
настани во мислите, како во синема-веритё. Не како во 
документарец, како што некој настојува да блефира.

Стефан Цвајг одамна пишуваше за неимарите на 
светот, низ оската на светот на литературата.  Така тој, 
меѓу другото, се потпираше на духовите на Достоевски и 
Стендал, нарекувајќи го едниот мајстор, а другиот поет 
на својот живот.

Јас тука се обидувам да се потпрам врз моето лично 
духовно наследство, но и врз моите проектни концепти 
– своевидна опсервација на еден багаж со драмска 
кинестетика. (Иако, морам да признаам, филмот го заса-
кав преку алтернативните живеења произведени од една 
прекрасна поетска реч, а во театарот започнав како ста-
тист во Шекспир.)

Градењето сопствен систем, референтен и аргумен-
тен, тоа ли е она што сум го градел во атарот на културата 
и уметноста во последниве 20 професионални години? 
Патем, на почетокот од осамостојувањето на Македонија, 
во 1991-та, малкумина беа тие кои веруваа во своја, ново-
оформена стандардизација на еден театарски и филмски 
систем од вредности. Иако се боревме со сопствениот 
жар и со самопрегор, со проектот за Словенскиот Орфеј 
бевме оневозможени да го посетиме БИТЕФ, покрај 
тогашното ембарго, кое за нас важеше, а за некого не. 
Тапијата на братството и единството некаде себично се 
чува(ше), а браќа сме сите, нели?! 

Во „прљавото казалиште“ насетував инсинуации од 
сомнителни типови, додека мојот прв Бекет со успех се 
играше во Скопје и додека промовирав текстови од нови 
драмски автори. Ми се случуваше и апсурдизам: подгот-
вував проби и правев кастинзи, а проектите ги започну-
ваа други „режисери“, лустрирани и сё уште нелустрира-
ни. Се моткаа околу мене зависниците на којзнае какви 
тајни служби, но останав имун на сите газења, иако отво-
рив фронт против едно од најзаплетканите гнезда на 
македонската делумно фалсификувана (до 90-тите) теа-
тарска и филмска историја. Оттогаш, без доволна причи-
на и без добро друштво, не го арчам времето во седења 
по слични места и кулоари каде што се „крчкаат“ човечки 
судбини и се одбираат питомци за отстрел.

Иако стамено се држев, во еден момент доживав 
прогонство од сопственото огниште. Како пес, што би 
рекол Кафка. Таков беше почетокот на новиот милениум, 
кога кај нас транзиционерите менуваа разни бои и правеа 
зулуми по нашите институции.



28.10.2011 23

ПРЕПЕВИ

Мирјана Ковачевиќ

ЗА Е. А. ПО

За Е. А. По

Ни овие очи никогаш да не те видат
ни помалку ни повеќе
никогаш
црниот гавран во клунот што го носи
никогаш веќе
но сепак ако те сретнам
во некоја песна или роман
знам запишано е веќе
да нема поголема среќа
од животот во самиот миг
  

Живот и смрт

Можеше да ми кажеш
дека повеќе знаеш за неа
дека ти е доверлива
дека е посигурна
дека е постара
можеше да ми кажеш
дека никогаш нема да успеам
дека ќе мизерувам меѓу листовите
дека ќе чмаам во сопствените сеќавања
дека ќе бидам глува за радосните деца
можеше да ми кажеш
дека никогаш нема да бидам
како онаа жива
јас твојата единствена
смрт во сните

Човек или птица

Се капам во пот
во вирчето на спомените
се сеќавам
на универзалниот поглед
на твојата фотелја
на твојот допир
само пресудата ја барам
но изгледа е рано
можеби ќе дојдат
по мене
да ме одведат на брегот
низ брановите на мислите
еднаш

далеку од бреговите
на непознатите лица
човек или птица

Ноќ пред одлука

Го преслече дресот
сега повеќе личи
на себеси
што ли мислеше
ноќта пред одлуката
го зеде стапот
и на песокта нацрта решетка
кој?
тој во кого гледаш
кого го слушаш 
комушто си му предан
го преслече дресот
како нова пижама
штотуку купена на пазар
ништо јас немам со Кинезите
нити имам против
мене ме интересира тој
вака поинаков повеќе сведочи
за претходниот

Избор, препев и белешка за авторот: 
Славе Ѓорѓо Димоски

Мирјана Ковачевиќ е родена во бел град, 
во 1976 година . Ги објавила книгите пое зија: До
битникот кој губи (1993), Покрај па тот (2001), 
Како ќе посакаш (2003), Белката на Белград (2005), 
Со јазикот во млекото (2008), Црна жена (2009) . 
Објавувала во повеќе списанија и книжевни ве-
сници . Добитник е на наградите Матичев шал и 
Шумади ски метафори . Преведувана е на полски, 
рус ки, англиски, шведски . . . Пишува и раскази кои 
ги објавувала во Књижевне новине, Приче и низ 
различни сајтови и блогови .

Член е на Друштвото на писателите на Србија .
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Long play

Гладна сум…
Вечерам од твоето тело.

Гладен си…
Појадуваш од моите усни.

Ноќва разумот умре…
А утре? Дојди, 
повторно ќе составиме puzzle!

Славица Урумова

Болва  

Јас сум спектакуларна болва
скриена во овца која пасе... 

– Не биди овца, не дозволувај да те стрижат!

Мојот живот е само едно големо проклетство 
затоа што сум родена во волна
и однапред осудена на темнина.

Животот трепка во својата низа околу мене, 
а јас сум постојано кимка – и тука и таму, 
тивок крик на вена што ме храни.

Во мојот храм судбината 
е пеперутка со раширени крилја, 
а сё она што ми е надвор на дофат
е едно големо тркало на отпорност
кое земјата со пирсинг болка
го тркала при секој мој обид за прободување.

Puzzle

Ерозија од насмевки.
Топлина почнува да ни тече по жилите.
Крвта ни врие по вените.
Бура се истура врз нашите тела.

Замагленото огледало се избиструва
од љубовниот здив.

Си играме малку
по истутканата постелнина,
распостилајќи ги телата 
како детски puzzle.

Твојот нос на мојот папок,
мојата рака на твојата половина,
секогаш во склад…

Јас таму те љубам,
па Ти таму ме љубиш.
Се прегрнуваме долго…
Играме голи, составуваме puzzle.

Јас и Ти и нашите разоткриени органи.
Дали ноќта го диктира распоредот?

Славица Урумова е родена на 28 .02 .1987 
год ., во Скопје . Дипломиран професор по маке-
донска книжевност и јужнословенски книжев-
ности на филолошкиот факултет Блаже Конески 
во Скопје . Магистрант е на Институтот за исто-
рија – култови и религија . Повеќето нејзини 
песни се објавени во литературните алманаси 
на лК Мугри, во Современост и Тренд (од Скопје), 
Авангард (Сомбор), Поета (белград) . . . Во 2010 
год . во Нови Сад, во категорија до 30 години, ја 
доби првата награда Магда Симин . Има учеству-
вано на повеќе поетски манифестации: Кара ма
нови средби – радовиш; во 2009, 2010 и 2011 год . 
е учесник на Ноќи без интерпункција на Струш-
ки те вечери на поезијата, на Белa ноќ во Скопје, 
како и на Гарави сокак (2010), Инџија . Ги има 
об јавено збирките поезија: Кога љубовта цвета 
(2003), Лавиринт на љубовта (2004), Сложувалка 
(2005), Искри на љубовта (2006), Пајтон на вре
мето (2007), како и Зад виножитото (2005), 
која е објавена со група автори . Нејзините песни 
се преведени на турски, српски, албански, 
бу гарски, англиски јазик .   

caci87@yahoo .com
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НЕ БАРАЈ
ЈА ВИСТИ-
НАТА ВО 
ЧЕРГИТЕ 

ОД ДЕТЕЛИНА
ПРОНАЈДИ ВЕРБА ВО ДИВИТЕ
ПУСТИНСКИ ПОЛИЊА ТАМУ

КАДЕ ШТО
ВОДАТА Е
СОЛЗА И
ПАT  НА

АСКЕТОТ

Reality feedbeck

Кожата впива мирис на чад,
а косата?!...
Ја чувствувам реата во ноќта.
По ѓаволите!
Што се случува тука?
Мажи!... Покер!...
Жени во еротичен танцов занес
затворени во кафезот
на субјективни очекувања.
Reality е ова, зарем не?!
Reality е тоа пред телевизорот...
On line шопинг...
Hot line лудило
без мирис, без вкус...

Кула

Сончевина во напластени зраци 0
Очи се гледаат преку тајни кодови 0,0
Перници истегнати како лавиринт 00,00
Џамлиите водат бескрајни битки за растење 000,000
Бисерите се неуморни во својата инкарнација 0000,0000
додека Школката владее со својата плодност 00000,00000
во Морето раѓањето е империја на вечниот живот 000000,000000
Облак бел станувам со копнеж незаборавен 0000000,0000000
Каменот да остане скротен само од раката твоја 00000000,00000000
на која е закачена Бурма како љубовен круг 000000000,000000000
Бенка зад запирката од цифрава 0000000000,0000000000
    гест
              лик, убавина
         загриженост, ум, факти
   изградена како кула од нули,
   од дребулии – филигран кула
           ако изгубиш една
                 дребулија 
         (нула)
                     паѓа
               цела 
                       кула
                  !
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Писмо трето

Најмил Хулио
 
ти ми раскажуваш за
бидувањето homo sacer
во Аргентина
во твоето време
пред да заминеш
во ветената земја,
од каде што ќе почнеш
од својата удобна фотелја
да им се потсмеваш на сликарските платна
на селаните од Солентинаме
со насмеани крави
и рипки со насмеани усни,
затоа што гледаат низ розови очила,
  
јас сакам да ти раскажам
најмил Хулио
дека има полошо од тоа
да бидеш homo sacer,
 
тоа е да те убиваат секој ден по малку
по малку

Славица Гаџова

Писмо прво

Најмил Марсел

Сакам само да пишувам,
само да пишувам со денови
како тебе
 
Ама ова не е Комбре
ниту сум јас од Прустови
и како Франц
имам чувство на вина
грижа на совест
Оти, ова не е Комбре
ниту сум јас од Прустови
замокот на Франц
се протега насекаде околу мене
не можам да му го видам крајот
ниту последниот спрат
не можам да си дозволам таков луксуз, Марсел
морам да правам нешто друго
често да преведувам, како Хулио
да се борам со ветерници понекогаш
а тоа е повторно пишување, нели,
и повторно
имам чувство на вина,
а сё што сакам е да пишувам,
Марсел

Писмо второ

Најмил Франц
 
во градов
има прекрасен замок на ридот
погледнувам кон него
секое утро
кога го отворам прозорецот да влезе чист воздух
 
го гледам секој ден оддалеку
така горделив, елегантен
со зелен покрив и сина крв
бели ѕидови и црна историја
 
го гледам секој ден само оддалеку
најмил Франц,
оти не можам да излезам од другиов замок
овој твојот, на Земјомерот.

Славица Гаџова (1984, битола), магистер 
на филолошки науки и докторант на фи ло лош-
ки от факултет Блаже Конески, Скопје, визитинг-
ис тражувач на филозофскиот факултет при 
Уни верзитетот Константин Филозоф во Нитра, 
ре публика Словачка . Се занимава со истражува-
ње на односите меѓу книжевноста и дискурсите 
на моќта, репрезентациите на политичкото 
на силство во книжевноста, односите моќ–зна-
ење–вистина во рамки на прозата, како и интер-
медијалните релации меѓу романот и филмот . 
Свои книжевни студии, есеи, критики и осврти 
об јавува во периодиката во земјава и во стран-
ство . Пишува поезија и кратки раскази, добитнич-
 ка е на неколку домашни награди . Исто така, 
со работува со неколку издавачки куќи како кни-
же вен преведувач . 
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ПИсмО ПрВО

секој ден ново делче
да усмртуваат,
а тоа да е невидливо со голо око
Хулио
никој да не го види
никој да не ти поверува
најмил Хулио
да те убиваат секој ден по малку
тоа сакам да ти го раскажам
ќе ми поверуваш ли ти на невидено,
ќе му веруваш ли на ова писмо
најмил Хулио

Писмо четврто

Најмил Фридрих

ти еднаш напиша
во ECCE HOMO,
дека активните сили
се Јужни
Жолто-портокалово-виолетово-
алово-црвено-вжарени
 
морав да ги сретнам Северните
за да ти поверувам
 
ти верувам сега најмил
и за она што не си го напишал,
си сакал
а не си можел
поради нeусогласеноста
на напоредниците
на Земјината топка
и оние
во твојата глава,
едните сиви,
другите пурпурни
 
знам што си сакал да напишеш
а не си можел,
не мора да ми дошепнуваш
отаде
јас сега знам
најмил Фридрих

Писмо петто

Најмил Џон

Подрумот на Фредерик Клег
се прошири
и стана цел свет

целиот свет е подрум, најмил
Фредерик не е само еден

од лично име
стана општа именка

фредериците нё заробуваат
откако ќе го насликаме првото платно

оттогаш
пејзажите ги сликаме по сеќавање
оттогаш
не даваме отпор
внимателно и економично 
го користиме подрумскиот кислород

внимаваме на здравјето колку што се може
сё уште сликаме, најмил Џон
не доаѓа ниту еден звук однадвор
тоа надвор веќе долго време
е внатре

со четка и сликарска црвена боја
ти го пишувам писмово, најмил
за да ти кажам
дека светот сега е подрум и нема начин да се излезе 
никогаш, 
но, сакам да знаеш Џон, најмил
и понатаму сликам
пејзажи по сеќавање

Писмо шесто

Најмил Харуки,

Наоко и Мидори 
не се две различни жени,
не лути се, те молам,
мора да ти објаснам

затоа ти го испраќам ова писмо, најмил

тоа се двете страни на матката
првата похотна и оргазмична
втората избезумена и катарзична
два исппреплетени крвни сада
на една иста плот
лева и десна комора
две белодробни крила
два јајцеводи
две усни и две брадавици

зошто ја одведе лудата светица
во мрачна и студена шума
зошто не ў дозволи барем уште една наслада
пред бесконечниот оргазам на конечната јамка околу 
вратот

светица и курва, најмил Харуки
тоа не се две различни жени.
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бестелесна
некомпромисна
беспричинска
немотивирано себична

денес
бев
самостоен надуван балон
недоволно искористен
да ја допрам тишината на денот
со врвот на прстите

денес
сите ме оставија
врз минијатурните фусноти
во просторот
што никого не го потсетува на денес

Драгана Евтимова

Се туркаме со погледите

Се туркаме со погледите во чекалните на возовите
што никогаш не тргнуваат. 
вчера ги напишав буквите од твоето име на ѕидот од 
едно wc ...
Се туркаме со погледите на сите места каде 
поминуваат нашите чекори
како да се туркаме со времето.
...само за инат, вчера ги собрав сите досегашни 
спомени и ги фрлив во корпата за отпадоци пред 
мојата зграда...

Се туркаме со времето
уморно чекајќи да нё одмине неспокојството.  

...ги газевме прецизните бели линии исцртани по 
булеварите...
...и тивко се доближувавме до стрелките на 
часовниците...
...за да ја споиме присутноста некаде на 

Тивка песна
(за оние што ги сакаме)

Оние што ги сакаме
ги поставуваме во средиштето на светот, 
да го впијат сё она што е наше и ние тоа што е нивно. 
Можеме да ги доближиме до сопствената кожа 
па да ги сошиеме нашите зборови за нив. 
Со двоглед се приближуваме до прозорецот 
на нивниот дом 
и тивко ги соголуваме 
нивните соништа во ноќта ... 

... во твојата соба 
помеѓу останатите работи 
има и еден расипан часовник 
што ги доближува 
краевите помеѓу моето и твоето време...
...и ги одбројува зборовите меѓу две воздишки...

Денес

Денес
бев
сосема сама
смалена

Драгана Евтимова е родена на 13 март 
1984 година, во Скопје . Ги има објавено збир-
ките поезија Постоењето на динамиката и Јас 
сум некаде на друго место. 

Има учествувано на Караманови сред
би (2009, 2010), Струшки вечери на поезијата 
(2008, 2009, 2010, 2011), Славистички собир на 
млади слависти во Загреб (2009, 2010) .

Има објавувано во: студентското литера-
турно списание Мугри, Лоза, во српското ли-
тературно списание Rukopisi (Pančevo, 2008), 
во антологијата Ван кутије (Црна Гора, 2009), 
босанското литературно списание Riječ (2009), 
словачкото списание Slovenské pohl’ady (2010), 
како и на on-line:
http://www .okno .mk/node/5334
http://okno .mk/node/13039
http://www .locutio .si/avtorji .php?ID=795&cla-
nek=1216
http://www .locutio .si/index .php?no=59&cla-
nek=1505
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се ТурКАме сО ПОГлеДИТе

денес
ја искористија
мојата нечувствителност кон себеси
ја згазија мојата наклонетост
и ме фрлија во осаменост

денес
ме соголија
во самотијата на празниот ден
ја покорија мојата пожртвуваност
и ме претворија во солза

денес
низ тишината на моите спомени
собирам насмевки од случајните минувачи

од денес
сакам да го знаат моето вистинско име
а не да ме нарекуваат
онака како што би сакал ти ...

Зад нас...

Зад фотографиите што ги носиме по џебовите 
на старите палта се наоѓаат спомените. Зад нив 
испишуваме белешки, меѓу редовите се создаваат 
пукнатини од годините, а објаснувањата стрчат меѓу 
нашиот ситен ракопис...1

Те цртам

Те Цртам
на лист хартија
чувствителна
тврдоглава             мистериозна
повредена            непроменлива
по малку отсутна од малите зборови

1 и стравот од времето  
што нема да се сетиме на тие што сме ги сакале. 
Зад тагата што бара засолниште во нечии детски дланки 
се таложат отпечатоците на нашите мали стапала врз песок. 
Зад нашите сенки  
по ѕидовите во градовите низ кои патуваме, 
ги исцртуваме сопствените ликови  
и ги подаруваме на случајните минувачи.  
Зад изгрејсонцата  
што буричкаат по сеќавањата на сонливите патници  
кога патуваат во ноќни пајтони, 
ги броиме чекорите на изминатото време. 
Зад нашите реченици во расказите  
што ги измислуваме во долгите ноќи без сон 
е напуштената хартија од пренатрупани зборови. 
Има очи што не можеме да ги заборавиме 
дури и кога ги напуштаме.  
Десно од нас нема ништо. 
Лево е нашиот поглед. 
Зад нашите маски, сме ние.

спакувани во големи кратенки
преплашена
насмеана  
апсурдна сама по себе
Те Замислував ...
поинаква ...... 
Не!
Повеќе те сакам со брчки по лицето
наталожени со годините
збогатени со фантазија од честите патувања
и многууу пудра ...

Те Цртам 
на лист хартија
со распукани стапала од трчањата 
во ноќите што одминале одамна 
во секундите што ни бегаат како песок низ детски 
дланки ...

Те Посакувам
и бесрамно продолжувам да 
Те Цртам врз мојата дланка
облечена во престарен кожурец
како ги броиш секундите на часовникот
за да ме пробудиш рано наутро
пред да се уморам од сонување ...

Те Цртам
за да си ги нацртам одброените минути претворени 
во години тага ...

Понекогаш...

Понекогаш размислувам за сите наши несмасни 
несогласувања во просторот на зборовите, при 
разделбите со оние што ни значат...
Понекогаш мислам дека заеднички ни се само 
недостатоците на нашето минато, што сме го 
оставиле да талка како силуета на глув скитник по 
празни улици...
Понекогаш гледам дека напразно се ѕверам во 
огледалото... одамна ме нема...
Понекогаш не сакам да ја чекам ноќта, бидејќи 
самотијата краде делчиња од мојот живот ... 
Понекогаш можам да ти го простам отсуството од 
сите досегашни заминувања, само ако утре не се 
повтори истото...
Понекогаш кратко ги сакам сеќавањата што 
продолжуваат во мене, и кога тие се отсуство...
Понекогаш не можам да престанам да го сакам секој 
вистински миг, бидејќи тој се враќа како бумеранг...
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* * *

Професионални убијци.
Ја одминавме казната
уште пред да го направиме гревот.

* * *

Среќата е последица на розово обоените очила.
Ми пречи светлината,
ќе ги заменам со потемни.
Снегот е сепак сив.

* * *

Не верувам во смртна казна,
но без двоумење
би ја ликвидирала
другата во себе.

Елена Пренџова

Животна грешка

Чекаше
на него
цел живот.
Кога
конечно
го сретна
посака
повторно 
да се роди
а да си ја
исправи
грешката.

Цвет

Го
Скина
Најубавиот
цвет изникнат
под забранетото дрво.
Го стави во своето стаклено
срце и овена. Неговото
срце од мака се скр
ши. Никогаш
под тоа др
во пове
ќе не
Ник
На
То
Л
К
У
Р
Е
Д
О
К
Ц
В
Е
Т
.

Елена Пренџова (1985, Скопје) дипломи-
рала англиски јазик и книжевност . Учествувала 
на повеќе домашни и интернационални поетски 
фестивали, научни собири, работилници и кни-
жевни колонии . Објавува поезија, проза, есеи и 
преводи во македонската и странската перио-
дика, а дел од нејзината поезија е преведена на 
бугарски јазик . Авторка е на две поетски збирки: 
Јас (2006, Современост) и Таа (2009, Академски 
печат) . Членка е на консултантскиот тим на 
првиот Хипхоп англискомакедонски речник на 
авторите Славчо, Александар и Емилија Кови-
лоски . Учествува на хуманитарни средби и била 
претседателка на жири-комисија за избор на нај-
добри книжевни творби од децата без родители 
и децата со посебни потреби, во организација на 
невладината организација Таленти . Добитничка 
е на прва и на специјална награда на Мелнички
те вечери на поезијата во 2007 и 2011, а награ-
дувана е со први и со второ место и на неколку 
поетски слемови одржани во Скопје, Прилеп и 
Тетово . Член е на редакцијата на списанието за 
литература, култура и уметност Тренд .
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* * *

Најдобро би било да те лишам тебе од себеси.
За твое добро.
Би било крајно збунувачки
да му се покажеме на светот
како андрогин хермафродит.

* * *

Ти ја наполнив кадата со миризлива вода 
и запалив темјан да гори покрај неа. 
Сакав да те намамам да ја распениш водата 
за да можам да те измијам од своите гревови. 
Свесно те прелажав во уште поголем грев.

* * *

На брегот од морето 
се загледав во далечината 
обидувајќи се во недогледот 
да те здогледам тебе. 
Земјата е плоча што два кита ја држат на грбот. 
Нема да имам проблем 
да допливам 
до работ од каде истекува морето. 
Солта те изми тебе од мојта кожа. 
Додека да стигнам на крајот од светот, 
тонев во крајот на нашата љубов.

* * *

На прагот,
при твоето пристигнување
остави 
неколку згазнати инсекти 
како сведоштво 
за твоето 
некогашно присуство 
при мене. 
Сё друго што е твое,
а ми го вети мене, 
внимателно го понесе
со себе.

* * *

Заштитена сум 
како 
бисер во школка. 

И да ме фрлиш 
во најмрачните дна на морето, 
мојата бисерност 
нема да биде нагризена од солта. 
Само би тонела 
подлабоко од длабокото 
и би стигнала до центарот на земјата. 
Таму би била најблизу до сонцето.

* * *

За десерт ни носат колачи со пораки. 
Ти го јадеш прашањето, 
и ми го оставаш колачето мене. 
Се вадиш на диета, 
а всушност сакаш да го скриеш одговорот 
од мене. 
Потоа ме прашуваш дали било вкусно. 
Ти ги подавам усните за да пробаш 
самиот. 
Тогаш дознавам дека си дијабетичар. 
Јадејќи ја хартијата, 
го проголтуваш 
молкот. 
Тишината е најгласна.

* * *

Ја ронам карпата во ситен песок
за да можеш во него
да оставиш отисоци
од своите стапала,
а јас да ги следам.
Твојот пат е враќање назад.

* * *

Бев единствената небесна ѕвезда
меѓу морските ѕвезди.
Морските бранови ме истуркаа на брегот
каде светев посјајно од Сонцето.
Ме згаснаа со грст песок.

* * *

Мојата сенка е зашиена
за твоите стапала.
Не обидувај се да ја истресеш
како ситни камчиња
заглавени во твојата патика.
Така само ќе скршнеш од патот,
и ќе заскиташ.



32 28.10.2011

ТЕАТАР

да посочува еден можен правец во кој би се движел 
интересот на македонските драматурзи.

Конкретниот историски настан – убиството на 
петтемина студенти – не е сценски претставен, ами е 
евоциран преку дијалогот на ликовите. Тој се случува 
во вондрамски простор и во вондрамско време, а 
ликовите преку своите дијалози ги разоткриват одгла-
си те и сенките кои трагичниот настан ги фрла врз нив. 
Текстот на режијата го ослободува драмскиот простор, 
воведува минимален број сценски предмети и тежиш-
тето го префрла врз играта на актерите. Малкуте пред-
мети кои сценски фигурираат – функционираат 
првенствено како метонимиии на едно минато време: 
црвена скала, црвен стол, црвен велосипед; тие го 
означуваат времето на „новата вера“, верата во соција-
лизмот. Како нивен контрапункт, метонимија на мина-
тите но сё уште присутни вредности – е иконата. 
Иконата која, неколку сцени по ред, стои на ѕидот, а 
над неа е надвисната црвена скала: една метафорична 
игра со сценските предмети која треба да го назначи 
надвладувањето на новото над старото, над она кое 
треба да биде зафрлено во ќошот и заборавено. Сцен-

1. СЦЕНСКО МЕМЕНТО 
    НА НАЦИОНАЛНИ ТЕМИ
 (Кон премиерната праизведба на 
 претставата БЕШЕ ЕДНАШ, 13 август 2011, 
 НУЦК „Антон Панов”  Струмица)

Познат како поет и прозаист, во поново време 
Братислав Ташковски се открива и како драматург. На 
сцената на струмичкиот театар при НУЦК „Антон 
Панов“ беше поставен неговиот драмски текст „Беше 
еднаш“ (со поднаслов: Ангелски напад во два дела, десет 
сцени и една меѓусцена), во режија на Горан Тренчовски. 
Се работи за обид за едно уметничко препрочитување 
на настан од релативно понов историски датум: убист-
вото на петтемина струмички студенти; настан кој се 
случил пред точно 60 години, на 13 август 1951 година. 
Поточно речено, драмското, претставеното време во 
претставата опфаќа период од десет години: од 1951 до 
1961 година. Поновата македонска драматургија, може 
да се рече, и не е во голема мера опседната со виви-
секцијата на поновата македонска историја, па на тој 
начин драмскиот текст на Братислав Ташковски како 

Ацо Гогов

ДВА ВАЖНИ ТЕАТАРСКИ НАСТАНА

СЦЕНА ОД ПрЕТСТАВАТА 
„бЕШЕ ЕДНАШ“
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ски от простор на Александар Филев е речиси празен, 
фун кционирајќи на тој начин како своевидна метафо-
ра на глувото, опустошено, ново време.  

Периодот од десет години е сценски претставен 
преку десет сцени. Сменувањето на една сцена со друга 
– на една макросеквенца со друга – е придружено со 
затемнување и музичка илустрација: тие треба да го 
доловат временскиот рез кој настанува во протеку-
вањето на драмското време. Реферирањето на идео-
лошкиот контекст, на духовната клима во која се случу-
ва настанот, е остварено не само преку сценските 
предмети, ами и преку малото кинопано кое е сместено 
во длабочината на сцената; кинопано на кое, во текот 
на целата претстава, се проектираат црно-бели кадри: 
тука се глетки од руските градови, но тука се и фигури-
те и лицата на Карл Маркс, Сталин, Лав Троцки. 

Ангелина Тренчева, како Чина Ката, остварува 
уметнички највпечатлив лик преку дозирана и пре-
цизна интонација, со мошне интересна и суптилна 
игра на гестовите и мимиката. 

Ванчо Мелев, во ликот на Дедо Кољо, креира 
робустен лик, лик изморен од животот, со редуцирано 
сценско движење и емотивно нагласени реплики.

Крсте Јовановски, како партискиот раководител 
Ламаринов, креира динамичен лик, со афективност во 
говорните партии и отсечност во телесните движења.

Кире Ѓоргиев, во улогата на Дарламбосов, кутар 
мал човек, индоктриниран од новата вера, оставарува 
улога со нагласени гротескни и комични ефекти.

Оливера Аризанова-Мансбарт, која ја толкува 
улогата на партиската активистка Загариева, креира 
нервозен, суров лик растргнат од  пеколна амбиција, 
со остри и нагли движења и со заповедна интонација. 
Дискурсот на овој лик – како и на ликот на Џи џи стан-
ков, кој го толкува Ванчо Василев – е исполнет со 
ци тирани дискурси: фразите, паролите и извиците од 
едно минато време, инкорпорирани во репликите на 
овие ликови, произведуваат еден пародично-комичен 
ефект на празнословие.

Томе Ментинов, во улогата на Страшниот, лик со 
минимален број сценски реплики, функционира како 
метонимија на едно време, но и како метафора на 
Силата која, неконтролирана од никого, станува друго 
име за теророт.  

Ален Нанов и Бранко Бенинов, како Првиот и 
Вториот Ангел, функционираат како ликови-метафо-
ри на Совеста во едно вознемирувачко време.

Костимите на Ѓорги К’рм’зов и Ванчо Василев се 
креирани во еден реалистички манир, без стилизации 
и дополнителни означувања. 

Музичката илустрација на Љупчо Филчев, преку 
кратките музички интермеца при сменувањето на сце-
ните, треба првенствено – како што наведовме погоре 
– да го означи протекувањето на драмското време, но 

и, исто така, да внесе афективни вредности на елегич-
ност, тага, во знаковниот систем на претставата. 

2. ВО ПОТРАГА ПО СОВРШЕН 
 УМЕТНИЧКИ ОБЛИК
 (Кон претставата КРАЈОТ НА КРАЛОТ, 
 која на 28 септември 2011 гостуваше 
 во Театар „Рубин“ – Прага)

Претставата „Крајот на кралот“ е обид за  моди-
фицирање и усовршување на изразните средства на 
актерите, восприемање на театарскиот чин како отво-
рен процес, постојано барање на нова реч и ново дви-
жење. На тој начин, преку актерската умешност за 
импровизација, отворени се бесконечно многу мож-
ности; се открива еден зашеметувачки и непрегледен 
диегетички Универзум, кој одново и одново треба да 
биде пресоздаден, при преминот од темнина во свет-
лина и обратно.

Претставата ја имаше својата праизведба пред 
отприлика една година, на отворен простор, во Стар 
Дојран, под отворено небо и столетни дрвја во задни-
на, како природен ентериер кој можеби навестуваше 
кралски палати и скалила; но, исто така, можеби 
навестуваше и шекспировски духови кои, онепревда-
ни и симнати со измама од престолот, потајно се 
прикрале да го набљудуваат вечниот спектакл.

Драмскиот текст, чиј автор е Васе Манчев, е свое-
видна реплика во непрекинатиот процес на дијалогизи-
рање и вкрстување на книжевните текстови меѓу себе; 
интертекстуално надоврзување на бекетовско-јонес-
ковската-арабаловската драматургија, т.е. на културо-
лошкиот феномен познат како театар на апсурдот.  

Најновата изведба на претставата се случи, пов-
торно, на отворен простор, на 24 септември, на лока-
цијата Амфитеатар, во Струмица, и повторно во едно 
меѓусебно испреплетување на светлините и темнини-
те, со кралската круна како ноќно сонце. Изведбата го 
актуализира  константниот агон во настојувањето да 
се земе власта; агон кој двајцата ликови – Кралот и 
Принцот – ги води по тенката линија на лудилото, cё 
до конечното истребување и исчезнување. Режисерот 
Горан Тренчовски ја конципира претставата симули-
рајќи ја технологијата на истражна, судска постапка: 
помладиот, Принцот, распрашува и обвинува; други-
от, Кралот, узурпаторот на власта, одговора и се 
брани. Покрај овие два лика постои уште еден лик, кој 
не фигурира сценски, туку се јавува како глас кој ја 
соопштува пресудата на Кралот. Агонот, меѓусебната 
пресметка, се случува во апстрактен време/простор: 
отсуствуваат вербални или сценски знаци кои би го 
ситуирале дејствието во одреден историски контекст. 

Режисерот ја назначува театралноста не само 
преку играта на актерите, туку и преку сценските 
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Во изведбата на Васил Михаил е потенцирана, 
преку движењата, една придушена телесна закана ком-
бинирана со вербална агресивност. Говорните партии 
во неговата изведба, со видлива интенција на карики-
рање, претставуваат премин од едно на друго јазично 
„ниво“: во еден миг актерот зборува подражавајќи го 
поетското декламирање, потоа зборува во манирот на 
навивачко, спортско скандирање, а трет пат зборува со 
високопарниот, свечен тон на јавните собири итн. 
Неговото сценско движење е динамично, одредено од 
еден кружен мизансцен, едно постојано кружење и 
стеснување на кругот околу неговата жртва. 

Наспроти него, Ванчо Мелев ја креира својата 
улога со нагласена пасивност во сценските движења; 
дури и во некои сцени целосно престанува секакво 
негово движење, до целосно скаменување. Говорните 
партии се обележани со нагласена иронична и саркас-
тична интонација. Гестикулациите и мимиките во 
неговата изведба се секогаш функционални, откри-
вајќи актер со опит и сценско умеење.

Претставата „Крајот на кралот“, преку комбина-
цијата млад актер – постар актер, и преку постојаното 
менување на локациите на изведбата, настојува да ги 
активира актерските енергии во потрагата по совр-
шен уметнички облик.

пред мети кои функционираат како лудички предмети, 
т.е. поминуваат низ процес на ресемантизација: сто-
лот станува чамец за пловење, рачната лопата станува 
гитара, филмска камера, фотографски апарат, а кофа-
та за вода станува кралска круна.

Васил Михаил како Принц, и Ванчо Мелев во 
улогата на Крал, ги креираат своите ликови – дослед-
но на естетиката на антидрамата и антитеатарот – со 
нагласена доза на претерување – во гестовите, во 
мимиката, во движењето; сё е пренагласено, сё е пре-
димензионирано: ова е театар! Секој од овие два 
лика, во текот на изведбата,  се распаѓа и повторно – 
преку метаморфоза – се раѓа како некој друг лик. Во 
еден миг Принцот е сериозен млад човек, во друг – 
инфантилно, плачливо дете, во трет – суров мачител, 
во четврт – невин и неопитен мечтател. Исто како 
што во еден момент од изведбата Ванчо Мелев како 
Крал е достоинствен старец, во друг – подетинет 
возрасен човек, во трет – комедијант и шарлатан, во 
четврт – пеколно лукав политичар. Двајцата актери, 
толкувајќи ги своите ликови, протејски метаморфо-
зираат и она што било навидум една целина, еден 
лик, се раслојува на мноштво ликови и гласови, на 
мноштво палимпсести кои се појавуваат на по вр ши-
ната.
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Кочиите останаа без  тркала
На патот
Го најдоа со подадена рака
Го нарекоа „Неисполнета желба“

Судбината не е поткуплива
Изворот е длабок
Корењата се далеку
Патот е краток.

Контејнер

Го полниме со нашите хирови
Со нашите фрустрации

Слободан Вукановиќ

Што би рекол мојот предок, госпоѓо Јадвига

Во градот на историјата
Во градот на храброста,
Градот на катедралите-чувари на верата
Градот на уметноста
Вие мене – ружа.

Благодарам, госпоѓо Јадвига.
Ни човек не може да зборува така
Со убавината, бојата, душата, страста...
Како цвет,
Како ружа.
Затоа сон на секој човек
Е да биде цвет.

Вие мене – ружа.
Што би рекол мојот предок,
Госпоѓо Јадвига
Мојот предок од Вучји Дол
Госпоѓо Јадвига.
До смртниот час
Тој не се одвојуваше од мечот и штитот.
А јас со ружа...

Малку би се налутил, би се замислил,
А потоа би рекол
Подобро што е така
И уште би додал
Секое време носи друго бреме.

Малку се засрамив
Сепак, подобро е така
Ружа место меч.

Ќе ми прости предокот од Вучји Дол,
Ова се други битки
И други оружја.

Горди се земјите кои имаат Вучји Дол
Среќни се земјите кои имаат Ружини Градини.

Судбина

Кога почна да се суши
Ги бараше своите корени
Кога се наголта матна вода
Го бараше изворот.

Слободан Вукановиќ (1944) живее во Под-
горица и работи како професионален писател 
и главен уредник на меѓународното списание 
Quest. Негови позначајни објави се стихозбирки-
те Каде да одиме, Крилестите риби го носат зла
тоустиот јеромонах, Не е за нежни, Нема да ми 
веруваш Амалија стана ветерница и Девојчето 
со глава од портокал, романот Клуч Клатно и 
книгата Пет либрета за балет. Има објавено и 
седум книги за деца . Неговата поезија е застапена 
во учебниците за основно училиште . Драмите му 
се изведувани на театарските сцени, на радио и 
на телевизија . Вклучен е во над 30 антологии, па-
норами и избори . Преведен е на англиски, руски, 
француски, полски, белоруски, италијански, арап-
ски, германски, италијански, турски, македонски, 
словенечки, унгарски, бугарски и албански јазик . 



36 28.10.2011

слободан Вукановиќ
ПРЕПЕВИ

Не сме далековиди
Далеку скокнавме а уште подалеку се вративме 

назад

Кој не патуваше – дојде
Кој трчаше – уште трча
Ние ги броиме деновите
Датумите и знаците на сите побуни и религии
Еден клик десно – Копчеглавестите работат

Ни во паркот одмор нема
Бронзениот коњаник ја кренал сабјата
Длабокоумниот ја затвора книгата
Од книгата излегува сонце

Новите стареат во кафезите
Дресерите ги смениле местата
Политиката започнува со Историја
Завршува со математика
Со годините и броевите на учесниците

И додека безгрижно се шетате по улицата
Некој веќе размислува за бројките
И за историските моменти
А потоа... сё по старо...

Не слушајте
Ни временска прогноза
Повторно бројки и... историја
Историјата е машина за перење алишта

Последниот патник
 (Легенда за Човекот)

Го мереа со милимикрон
Го мереа со метар
Го мереа со километар
А потоа и со светлосна година

Беше полжав
Беше газела
Беше светлина

Патник од микроорганизми
Патник од крв
Патник од платина

Моќта го однесе во легендата

Замина патникот Ѕвездочатец
Замина патникот Човек-комета
Настана експлозија на Човекот-чип
Од Човекот-чип настана обививка

Со ронки злоба
Со нашите готвачки
И други корисни и некорисни рецепти

Понекогаш ќе набабри
Вика клокоти смрди
Тој е нашиот спас
Нашиот чистач

Се истресуваме
Физички и духовно
Тој е нашето оправдување
Пред себе и пред светот

Концертна сала на нашите подеми и падови
Изложба на монтажи и колажи
Енциклопедија на духот и душата
Складиште на коски и маски

Лов

Ловецот на зборови улови покрив
Нему куќа полна со небо
Нам празна мрежа

И надеж на небото

Машина за перење

Толпата се бранува се пени носи
Улицата е Терор од Гласови
Гласовите цртаат јамки
Го рушат старото гнилото смрдливото
Говорниците се закануваат со Прстот 

на Историјата

Новото го брка Старото
Поплавата носи
Во вителот се дават и најдобрите пливачи
Длабокоумните обележани со Сомневање
Бараат глувчешка дупка
Се заглавиле
Ни да влезат ни да излезат

Плиткоумните чекаат
Ордата го подготвува кафезот
Им се молат Длабокоумните на Разумот 

и Трпението
Гласовите цртаат јамки
Дали чувме и видовме
Маглата ни го изеде сеќавањето
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Нё гледа со очи од дијаманти
И со срце од платина

Остана без татковина
Човекот Ѕвездочатец
Човекот-чип
Човекот-експлозија

Стана вечен патник
Свети илјада светлосни години
Сите му се восхитуваат
Легендата е моќна но тажна

Беше полжав
Беше газела
Беше светлина

Крвта има рок на употреба и траење
Платината е пат за вечноста

Театар за барабани

Со лукава предигра
Речиси нежно, дремливо
Ве држи во исчекување.
Температурата расте.

Удирачот е и диригент.
Зборовите на удирачот се бура.
Се будат диносауруси
Се будат инсекти, животни, влекачи.
Стапот на Калигула е награда.

Плоштадите се театар за Барабанот.
Барабанџиите ја шират религијата на Барабанот.
Омразата е елементарна непогода.
Барабан по Барабан.

Фонтани, украсни билки,
Мирис на липа, клупи во паркот
Слушателите ги покрила пустината на Барабанот.

Кога ќе завршат Барабанџиите
Повторно се почнува со азбуката,
Со учењето, со значењето
Се ракуваат, се поздравуваат.
Се садат билки,
Се хранат гулаби.

По концертот на Барабанџиите
Почнува претстава со пантомима.

Препев од црногорски јазик: 
Виолета Танчева-Златева
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Сега и тој умре.
Неговото семејство ги однесе папките
во музејот на Битлсите
да бидат зачувани –
сите 182.041 сочувани слики
со слика од собирачот.

Колекцијата е некомплетна –
недостасуваат фотографиите од милионите 

камери.

Лекции

Во моето училиште
децата расправаат
зошто немаше лето
и го истражуваат глобалното затоплување,

знаат дека може да биде само полошо
и дека секогаш кога Тате ги
води на кино, кај пријателите
или во евтините супермаркети
тие придонесуваат,
тие придонесуваат.

Измивање

На морскиот брег
остатоците од една жена,

Ноел Кинг

Невестите би требало да бидат во бело

Ја запознав жена ми во црвеноока есен, иако
боите во нејзиното срце му тежеа на моето;

мешавината на зеленото во ќерката на фармерот
и ирското небо со сивите магли од животот на 

медицинската сестра од Лондон. Таа ги разбуди 
моите неизмешани бои и нацрта дух за себе.

Боите не се повеќе исти. 
Црната и кафеавата влегоа во нашиот живот;

На пример, јадеме заедно, но моите сини очи
повеќе не ги бараат нејзините.

Во мезето што таа го става пред мене има:
зелена салата, магдонос, зелка и зрна црн пипер.

Ентузијаст

Тој сакаше да ги собере
сите постоечки фотографии
од Битлсите, ги собираше
книга по книга
лист по лист
списание по списание
внимателно носејќи ги
да бидат фотокопирани во големина
3х 5  во локалната агенција
каде што му отворија сметка
и плаќаше со чек
на крајот од месецот.

Секоја фотографија внимателно ја поставуваше
во пластични кутии и папки
датирани пред 1962, 1962, 1963, 1964 и така натаму
некои од датумите беа давани произволно
но неговиот инстинкт секогаш знаеше
дали е датумот точен или не.

Запре со Ленон
дента кога умре ‡
запре со Харисон
дента кога умре.

Ноел Кинг живее во Кејпс Каунт, Ирска . 
Неговите песни, кратките раскази, статиите и 
огледите се објавени во списанија во над 30 
земји . Неговата прва стихозбирка Пророчувајќи 
го минатото беше издадена во Салмон, во 
2010 година .
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прстите ў се изедени ‡ ок, сите освен два,
косата ў е зелена.

Тоа значи дека беше русокоса,
вели полицаецот.

Ќе ја ставиме во вреќа, синко.
сите нејзини остатоци,
нема потреба да останеш,
ти благодарам и чувај се.

Луѓето започнаа да се собираат на местото 
на убиството.

Ги гледаат телото, и русокосото
шеснаесетгодишно момче што ја пронајде.
Фотографот од весникот
не е сигурен дали му треба блиц
во зајдисонцето на плажата,
па прави неколку фотографии од момчето.

Полицаецот повторно прошепотува
дека би било најдобро да си оди дома
сега, па полека, полека, заминува, 
преку плажата
и само повремено ја врти главата;
нерастурената дијамантска огрлица
од нејзиниот врат
е во неговиот џеб.

Третиот обид

За време на вечерата
деликатно со виљушката
ги отстрануваше коските
од месото на рибата,
а потоа извесно време
си поигруваше со нив
на работ од чинијата.
Никој не забележа.

Потоа прекрасно се дотера,
го облече новиот божикен фустан;
го држеше момчето за рака
излегувајќи низ врата.

Семејното куче врескаше
во ноќта; прво ў
ги пронајдоа стапките
во шупата.
Се враќаше од диско.

Препев од англиски јазик: 
Никола Минов
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Смрт во топлес 

1.

Понекогаш влегувам во гробовите
да ја обиколам линијата на видикот
Мебелот на смртта како спие
Дали саканата го разместила заборавот
Дали заљубените
го поделиле гнилежот на вечноста

Понекогаш влегувам во гробовите
Фотографиите на фотогеничните мртовци 

ги гледам
Проверувам дали им работат
ситата под срцата
Дали цвеќињата им мирисаат в уста

Понекогаш влегувам во гробовите
Никој нема да ми ја открие тајната
зашто белиот мермер ги чува сенките
зашто од спомените го прават црниот камен

Понекогаш излегувам од гробовите...

2.

Носам две шишиња пиво
како градите на мулатката
како туристичката сезона на боговите
Ја вдишувам лепрата
ја издишувам песната на двоножниот ветер
Во проклетата авлија на зборовите
како нежен незнајко живеам

Мирослав Јовановиќ Тимотиев

Под епитафот на темнината

Се вежбам на самотија
со заврзани очи
Зборот на свеќата е залеан  

Со одгласот самувам
во клавијатурата на пресечените вени 

Го искушувам златниот молк
По улиштата божји предците
ги вабам од сните бездни

Си ја отчукувам смртта на лицето 
сам од двете страни на решетките

Со ехоарамиите се вкрстувам
со последното ноктурно
се претворам во скрама

Пак сум откачен поет
Лудило што блеска

Сенка нечитачка

Има нешто во зборовите
ни старост може да ги стекне
ни младост да ги разбушави

Сончевата глад ја издржуваат
ни на сонот не се отимаат

Има нешто во зборовите
големо како боговите

Раѓаат бели пчели на немоста
ги раѓа празборот на самотијата

Моите зборови ја имаат
сопствената сенка нечитачка

Има нешто во вечноста на зборовите
што ја создаваат вечноста
толку неизговорлива

Mирослав Jовановиќ Tимотиев живее во 
бар, Црна Гора . Пишува поезија, есеистика и кни-
жевна критика . Добитник е на повеќе награди .

Дела: Пламнато саќе, Пустошот уште 
пее, Аутопсија на сенката, Смрт во топлес, 
Вечност и други копнежи, Светилник и др .



28.10.2011 41

ПОД еПИТАфОТ нА ТемнИнАТА

Понекогаш излегувам од себе си – класика
Сё што ме потсетува
на бессознание ќе прочитам
Гнилежот на мојот јазик ќе го оставам
во небесната читанка
Во живиот песок на мртвите поети
ќе се вратам

Се чувствувам како леш...

3.

Песно
вечно што ги огледуваш
копнежот и времето
во црната пена на небото

Ова не може да се трпи
Ова не може да се пее

Сонот на зомбито

Ќе пишувам песни 
за да ме направат 
 од плунката повешт
со пердув од гавран
 јазикот да ми го избодат

Да ме фрлат во седум
луциферови реки
и да ме повикаат во девет
ангелски заборави

Ќе пишувам песни
додека не го најдам посмртчето – збор

Ти
  одбери го вкопаниот материјал
по ѕвездите
 на кои расте

Јазикот на привидот

Некогаш овде плачев
Во света пајажина блескав
Песните на ѕвездите ги фрлив
Од себе и отидов во бронза

Некој во сенка ме затвори
Своите зборови не ги разбирам

Сиот како гроб се избистрив
Во префинетиот слух на недопирот

Во мене веќе никого нема
За небесите ги затворив очите
Попусто го учам јазикот на привидот
Не можат на гости да ми дојдат

Шептач во гробиштата

Овде не пее Бог
кој доаѓа по своите очи
Исти закрпи од облаци
носат поетите и светците

Моливот со кој пишувам
не е од овој свет
Живеам далеку одовде
Привидот е мој ракопис

Соблазните браќа
го читаат моето лице
Нежноста во устите ги боли
Тесно им е меѓу воздишките

На црно стакло сум дувач
и рачен ѓевер на ѕвездите
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ПРЕПЕВИ

Отисоци од духовите земам
мракот уроклив да не ме најде

Ја хипнотизирам полудената слика
врзана за сонот од месечарот

Ни со чекор ни со сенка
не можеш да ми пријдеш

Ни на едно ми око
времето го нема

Аутопсија на сенката

Оваа е страсна празнина
незбор срцето што го благословува
забот на времето од хартијата што каса

Овие се кругови на сонот
лице на тажниот багрем
љубовна игра на немите фетиши

Ова е лебедова песна

Ова е куќа без темели
капка на паметењето и заборавот
скината кожа од спомените

Ова е завештајна сенка
последна обработка на свилата
самотија отклучувана ноќе

Ова е судбина

Препев од црногорски јазик:  
Славе Ѓ. Димоски

Последен шептач во гробиштата
Одам по своите зборови

Час по тркалезното плачење

Кој смее да пее во гробиштата
нешто поблиску до лудилото
подалеку од згаснатата месечина
Тука негде околу осамата

Дали смее оној
што е обесен на нимусите
слични на словото на маченикот
Ако го поместил децималот на смислата
и влегол во чисите бисери

Ако е проклет
до срцето да му се види
Ако е благословен
зборовите да му се видат

Близнак на мртовецот
 Двоглас со С. Раичковиќ

Денот ви припаѓа вам,
а ноќта е само наша, наша.
На масата, со привидите,
Пијат и крајпатните души.

Ни една доба нема да нё растури.
Мракот нё собира како страв.
Една е ноќ, два празни гроба.
Близнакот на мртовецот низ гласот весла.

Ние сме во кратка, темна смена,
за да не застане срцето на светот.
Само смртта да нё описмени,
па да влеземе во огледалото.

Ние сме сё, сё и ништо
Болката е наша работа...
Од губилиштето го спуштаме високот
Пеењето и пеколот ги ставаме под либела.

Еве главата во пештерата јачи
Во срцето капиларите се ежат.
Јас заминувам со жилет по зборовите.
Тој ме чека вените да му ги пресечам.

Хартијата со клетва ја надлета

Сопствената самотија ја носам
во постојаната боја на говорот
во мастилото за неверување
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Имаше еден предмет што со својата немост збо-
руваше многу за Кети и воопшто за животот во таа 
куќа, во која тројцата ретко дури и се видуваа. Тоа 
беше телефонот. Во претсобјето, блиску до огледалото, 
на тесно масиче, стоеше тој апарат на тагата, или на 
потсетот за непријателството на светот. Многупати, 
ако ў го забележеа очите, до свеста ў поднаближуваше 
навев на нешто невесело и осаменичко, и многу уште 
друго, но таа одбегнуваше да мисли на тоа. Сепак, ў се 
случуваше тој сивкав апарат со остарена боја да ја пот-
сети на едно дамнешно време кое заврши со завршу-
вањето на нејзиното школување, на едни поѕвонувања 
и поприкажувања детски работи, кои толку рано пре-
секнаа. Останато беше во тоа забошоткано минато, и 
едно поредовно разговарање на мајка ў со пријателка 
од монополот во стари крај, а некојпат, знаејќи колку 
тоа Кети го сака, ќе ја викнеше и неа до телефонот, да 
ў го чуе гласот на таа, всушност, никогаш невидена 
тетка Спаса, глас кој со некоја чудна морница ў ја доло-
вуваше питомината на напуштениот роден крај, каде ў 
останаа другарчињата... Но со време, сеќавајќи ја пус-
тата прелажност на тоа чувство, се оглуши за далечни-
от глас, на кој и мајка ў не му остана долго верна... И 
веќе години, години, многу ретко ѕвонеше телефонот, 
речиси само за вообичаеното честитање на роденде-
ните меѓу вујковото и ова семејство, кое сепак се беше 
задржало, барем преку жицата; дури и на татко ў за 
викендските контакти со другар му Китан сё  помалку 
му беше потребен. Кети сите тие години не беше ни 
помислила да го користи. 

Но не остана ова без исклучок.
Радомир, татко ў, доби напад на бубрезите и 

беше задржан пет дена во болница. Мајка ў Слоботка, 
која беше веднаш известена, доживувајќи го изне-
надливиот ѕвонеж на телефонот во куќата, само 
еднаш го посети, со такси, вториот ден, спречена од 
него тоа да го направи и вторпат. Кети не стаса да го 
посети, зафатена со работата, а тој викенд имаше 
активности во црквата околу празнувањето на 
Митровден, кој се паѓаше по два дена. Мајка ў, при 
посетата, во петокот, проговори со него како да 
направат со црквата, тој ў го напиша на ливче бројот 
од телефонот на Китан, ќе му се јават да ги однесе и да 
ги врати тој, ако може. Нека го побараат по четири 
часот, кога се враќа од работа, или изутрина.

Така направија. Китан, уште истото попладне, 
прашан, им вети, не заборавајќи да им ја побара адре-
сата, зашто не им го знаеше живеалиштето.

Возејќи ги во неделата утрото за црквата, беше 
расположен, очигледно задоволен што може една 
ваква услуга да направи за другарот. Жената можеби 
не побуди кај него толку многу уважување, но неа, 
ќерката, ја гледаше со мила почит и одушевеност, 
небаре гледа нешто свое – тоа што го нема.

– Така е убаво, моме... ќе ти речам ќерко... – нека-
ко невешто, срамливо го рече зборот, ненавикнат 
другпат да го изговара. – Кога ќе се тргне по правиот 
пат, и Господ помага... Ми кажа татко ти дека ќе се 
мажиш, и сигурен сум дека среќа голема ќе ти даде 
Господ за напред во животот. А бре зарем има подобро 
од тоа, со грижа, со благослов на татко, мајка, да се 
удомиш!... Да продолжиш како од век што било! Мене 
срцето ме боли што... – му се призадуши сменетиот 
глас. – Остави... нема повеќе да зборам! 
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Сакањето беше Страшо. Зошто Страшо толку денови 
не ў се јавува, сака ли да биде пообѕирен можеби?... 
Пообѕирен!? Не сака таа да биде пообѕирна, нити за 
неделава кога е татко ў в болница, кога е празна и во 
снагата и во душата! А еве, можеше скоро да се стем-
ни, да заврши неделниот ден... Да го пропушти  овој 
ден!... Во која глувота може да се најде за неа мир?! 
Ако си риба, треба да имаш вода, да не се прпелаш, 
ако си осамена, треба да си нај деш свој Страшо. 
Страшооо! – му довикнуваше со одземениот глас. 
Веќе еднаш беше дошла до вратата, нозете сами ја беа 
подвратиле – но повеќе нема! Знае ли таа во што води 
враќањето! Раката на кваката ў беше мекоопфатна, 
стапките ў беа тихи, решителни. Очите будно раши-
рени, во договор со начулениот слух. Слушалката ў 
беше веќе во раката, во другата рака прикриваното 
телефонско бројче. Во несмасноста, ў се подгибна 
подолу од увото тврдата пластика на слушалката, не 
беше како тие прсти што толку милуваа... Погледот 
уште еднаш ў се прикраде кон вратата од дневната, да 
провери, додека прстот претпазливо го вртеше цифре-
никот. Но мајка ў најверојатно се одмораше од добра-
та работа во црковната сала, можеби и спиеше.

– Ало?
– Ало...
– Кети?! – во мигот исчезна темнотата од гласот, 

живнат во радост.
– Сакам да се видам со тебе.
Шепотот нејзин му беше небаре песна најмило-

гласна, и таа го чу убаво тоа:
– Сакам многу и јас!
– Да...
– Излези, ако можеш, од куќата, и на првата 

јужна крстосница, засолнета, причекај ме. За десет 
минути сум таму.  

– Ќе можам.
– Не губи време.
– Добро. 
– Така... Бакнеж! – избрзано, за да не биде, пред 

зборот, прекината врската. 
Воздив, тивкичок, ја подзасипна меѓу насмевна-

тите усни, наместо одговор на тоа. 
Лесно им беше да се најдат на договореното 

место. Далеку од центарот, тука никогаш немаше 
некое големо движење. Смирено запирајќи ја колата 
откако ја догледа, речиси истрчувајќи пред десната 
врата, стигна да ја пречека и да ў отвори.

– И јас мислев на тебе овие денови – ў рече вис-
тинити зборови.

– Јас во сите денови... не ми е срам да признаам.
– Не е тоа срамно. Тоа е човечко.
Истовремено со зборовиве, поздравувањето 

само рацете го извршија. Бидејќи сепак на јавно 
место, заради неа, тој се воздржа поинаку да ја допре, 

– Си видел неарнина, сигурно, затоа... – сочув-
ствуваше мајка ў.

– Неарнини? Ах, мори сестро! Не ти има кажува-
но Род за мене?

– Не.
Но некаква миговна усложнета ситуација на 

патот го зазеде сето негово внимание, и тој со видлива 
вештина и присебност веќе го беше сторил тоа што 
требаше, одвај и почувствувано од нив двете. 

И потоа, молчеше.
Само, внимателноста и почитта не престана да 

ги покажува и кога ги остави во дворот на црквата, и 
попладнето кога пак ги повезе и ги врати.

Слоботка, сепак, не истрпе при враќањето да не 
го праша што деца има дома, на што тој промрмна, 
одвај и да го разбереш:

– Ќерка. – И, како да се плашеше дека може тоа 
да не биде крај на разговорот, воздивна низ нос, дода-
вајќи: – Остави... Тоа не е ни за спомнување.

Во молчењето, што некако неугодно продолжи 
во колата, Кети вака си размислуваше за себе, немо 
одговарајќи му:

– Ако благосостојбата на ќерка ти требало да 
биде како што е ова со мене, тогаш поарно и што не ў 
се збиднала!

Беа благодарни и двете на внимателноста на овој 
човек. Но на Кети, се разбира, ў дојде мошне незгодно 
од големите пофалби дека била добра ќерка. Толку 
бил запознат!

Кутриот, омаловажен и тажен – една целосна 
спротивност на татко ў! Побрзал на болница во меѓу-
времето, го посетил...

А подоцна, во самост, дома, не чувствувајќи 
умор од работата за црквата, но засегната што не е 
сфатена од луѓето, таа и му префрли, дури допрва 
налутена: знае ли овој чичко дека таа нема право ни 
збор да каже за себе? Знае ли?! Ништо не знае! Никој 
не знае за неа!... Никој не можеше да ў пружи таква 
правда... по која ў копнееше душата. Помислата ў 
прибегна кон Страшо. Само тој... Тој чувствуваше 
што се случува со неа. Ја разбираше. Но веќе повеќе 
од недела не се имаше јавено. Страшо нејзин! Страшо... 
Полека напредуваше во читањето на книгата, мисле-
ше оти ў е можно тоа да го прави, но прстот ў тупна 
сред реченицата, за да го означи прекинот. Ў се 
буричкаше низ умот, небаре некоја задлабеност, неиз-
влечливост од кал... нешто како несогласување, кое 
можеше да ў биде победено, разгазено до неповрат-
ност... нешто како празнотија, како осиромашување 
слично на опустување... 

Таа се отфрли остро од столот, градите забрзано 
ў дишеа. Наслушна. Штамата на куќата ништо не ја 
нарушуваше. Во неа се набиваше немир, ў се набива-
ше противење, ў се набиваше сакање... сакање... 
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така што ја подаде десницата кон нејзината дланка, 
потоа сепак и со другата рака пристиснувајќи ў ја.

Многу брзо ги пригрна колата, откако добрите 
врати добро се затворија. Само тие двајца, одвоени од 
другиот свет...

– Каде одиме? – ја праша откако тргна колата.
– Каде? Одбери ти.
– Одиме во хотел?
– Одиме.
Колата продолжи. 
– Значи, каде и да те водам, ти доаѓаш со мене – ја 

подгибна разнежнет, еден миг скршнувајќи го на неа 
погледот од возењето.

– Дури високо на некоја ѕвезда! Ти ќе најдеш 
место за нас – се гална со детска насмевка необично 
ослободеното лице.

Но тој веќе гледаше повторно напред. Ако... 
Нека гледа. Нека стигнат каде што требаше да одат. 
Тоа е нивен дел, и тие се тргнати кон него... Таа, Кети 
на Радомир и на Слоботка, е тргната кон нешто свое, 
самата почна да си отвора пред себе пат. Не беше тоа 
добро за другите, но таа почнува да мисли за  себе, за 
никој друг. Доста беше под друга команда и надглед. 
Таа почнува да сака, и тргнува да го бара своето право. 
Овие се сё уште први нејзини чекори, и затоа ў при-
чинуваат една поголема, бурна радост, срцето ў ги 
притиска градите!

Толку бргу стигнаа до хотелот, тукушто тргнаа. 
Таа се осведочуваше дека, всушност, ни скромно не го 
познава Рочестер. Хотелот пред нив, елегантно зда-
ние, ў побудува во изнамечтаената душа некое богато, 
исполнувачко чувство, но се разбира, само дека беше 
Страшо покрај неа. Ова што ја дочекуваше и на кое 
му се препушташе, имаше за неа значење на ветување 
на убавина која, сигурно, ќе трае... А да може да нема 
повеќе свршувачка? Ова да биде почетокот?

Желбата превисоко ў полетува, се опоменува и 
самата, ама како да се совлада?

Чудни ў се нозете, како да заборавиле да одат, не 
ў издржуваат во здржаниот ритам, сакаат да подлет-
нат; го погледнува отстрана, крадум, троа потсведна-
тото, благо поднастранетото лице на Страшо, нема 
друго на него освен непоколебана сигурност во водеч-
ките чекори... Му ја потстегна под лактот раката во 
лесната подзамавнатост, до срцето го чувствува блис-
ку, не толку до плотта. Таа е среќна, не е тоа сон, ў се 
збиднува...

Небаре не им се случило ништо заедничко досе-
га, душата не престанува да ў исчекува.

Можеби за други би биле тоа ситници, незначи-
телности, како искачувањето со лифтот, првото нејзи-
но искачување со лифт, стегната за неговата дланка, па 
молчечкото чекорење по долгата патека на високиот 
кат – но за неа сето тоа беше една широко отворена 
врата која продолжува да ја води натаму, за каде што 
се определила...

Собата, меката тишина во неа. Цврстото гушну-
вање. Но тука воздухот здиваше поврело... Недоумица 
– на столовите ли најпрво, што канеа на седнување, 
или на креветот?

Сепак, креветите се создадени за љубов. И одед-
наш тој стана само маж, а таа жена долготрпечка. 
Воздржувањето итно дотраја.

Премир... Заборавање, или простување, на сите 
свои дваесет и осум години. Ова беше сепак почеток 
на нешто повистинско, нешто што ў беше одземено 
да го знае.

Во занесот ја довевна помисла на неговата досе-
гашна Мила – која не беше жена, беше ѕверка! Кога 
можела едни вакви мигови да ги заборави, да ги 
погази! 

Но Страхил ја довикуваше во галежниот, трпкав 
преграб. Ја милуваше, ў се радуваше, не знаеше што 
да направи со неа.

– Толку години да те знам, а да не знам каде се кри-
ела мојата радост! – воскликнуваше. – О Кети мала...

Трпки ў поминуваа низ телото. Го стисна со сета 
сила со обете раце. За да го задржи. И да биде пресреќ-
на, засекогаш. 

И натаму ў се радуваше, многу внимателно, 
небаре заборавено, одвај допирајќи ў го телото, ужи-
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никола Кочовски
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– Не, мила... – рече тој и со уста, и со нежниот 
допир, позапрен, заштитнички.

Само ў се поразвлекоа, сосем малку усните, а се 
чувствуваше сепак дека е тоа насмев. Нежен, северу-
вачки насмев, во кој пак ў беше потребно да биде 
оставена...

Страшо ў ја уважуваше потребата за големата 
тишина, и се радуваше што може да ў помогне.

Сепак, мораше да се мисли на враќање. Покрај 
сета омајност на попладневниот час или два, кои како 
да траеја само минута, куќата во која мораше да се 
враќа беше дежурната помисла која Кети ја ишкаше 
од себе, но таа беше тука и упорно потсетуваше. Пос-
тои и друга вистина на животот, поинаква, здодевна и 
не отфрлива, како што беше здодевен купот време 
по ми нато безначајно, што не можеше никаде да се 
от фр ли, во што и да било да се затвори, да не постои. 
Таа реалност уште царуваше, се протегаше над главата 
и отрезнуваше. Тоа го почувствува повистинито, по не-
побитно, кога се раздели со Страхил, овојпат блиску 
пред куќата и не без бакнеж! Зашто, иако татко ў е в 
болница, мајка ў не е неразбирна, како што би мо жело 
да се помисли. И може, всушност, многу не што од неа 
да зависи, од нејзиното домолчување. 

И кога, сепак, несудрена со мајчиниот поглед, 
беше вратена дома, сё  уште возбуркана во душата од 
најпосле насетената убавина на едно вистинско 
животно пулсирање, сред тишината на собата во веќе 
квечерниот час, уште еднаш пласната на постела, сега 
на својот кревет, си рече:

„Што сака тој од мене да им даде на лосангелча-
ни? Па јас му припаѓам на друг!“

Во таа мисла имаше толку длабока убеденост.
Ама потоа, веќе посталожено, посредено, стаса и 

прашањето: „Дали хотелсково доживување не е, може-
би, прекршок спрема претставата за побесстрасен, 
нели, најмногу душевен живот со него?...“ Но си одго-
вори, со жестока безгласност: „Секакви ние си при-
паѓаме еден на друг – и внимателни, нежни, и такви 
будали. Сё  е наше, сето што го имаме во нас“.

И не знаеше дека е многу блиску до одговорот 
што, исто така, и Страшо си го даде себеси, во дели-
катната размисла за неа.

Беше темна ноќ кога есенскиот студ ја разбуди. 
Но часовникот на раката покажа дека е само седум и 
пол. Најмногу би сакала да ја земе покривката и да си 
го продолжи спокојното спиење. Но се присили да 
отиде до готварницата и каснувајќи тоа што се нашло, 
да одглуми дека ў е важна вечерата. Во многу тивката 
куќа, и слабите тропкања при оброците можеа довол-
но да кажуваат.

 
(Од романот „Ќерката Кети“)

вајќи со погледот во нејзиното лице, вратот, градите. 
Во еден миг ў шепна, тивко унесен:

– Цвету...
– Цвет... – повтори гласно. – Кревка и невина... 

Треба да пазам... – Ги потргна рацете, побарувајќи ў го 
лицето со прстите, таа веднаш ги понуди недоод жед-
не тите усни кон него. – Уште само некој бакнеж, 
ду шичке моја, латички мои нежни!... 

– И ти си читал поезија?
– Не. Веќе години не. Ќе те лажам и тебе и себе, 

ако речам поинаку. Ме гледаш, мене животот ме 
исполнил со друга поезија. Нејзината боја не е цветна, 
нити е таа мирисна. Ти ќе ме испразниш од таа „пое-
зија“. 

И тогаш таа гласно дојде до откритие што не го 
очекуваше:

– Јас сум ти уште потребна, Страшо. 
– Ти ќе ми бидеш секогаш потребна! – ў призна-

ваше страсно тој.
– А ти мене?!
– Само неколку прашинки од твојот мирис оста-

ви во мене – продолжуваше тој за себе – доволни ќе 
бидат да ме исполнат... Јас таа твоја невиност со усни 
би ја примил, како најчиста напивка!

Кети скокна од лежиштето и го гушна, силно, 
силно, се препушти сета на него со блажена радост.

Напивката – ў ја побара тој устата со прстите на 
двете раце, внимателно земајќи ў го лицето, како ска-
поценост, во уште еден засладувачки, нежен бакнеж.

Мирувањето потоа им дојде како заслужено 
уживање, милина, чиниш уште еден, повторен тек на 
сето случено...

Лежеа малку подолго и молчеа.  Како да имаа 
уште нешто да си кажат и така се обидуваа тоа да го 
сторат. Повремено раката на Страшо ќе ја помилува-
ше лесно-лесно по лицето, по вратот, по дел од дев-
ствените гради. Некој сигурен осет му велеше дека 
овие гради пред него не ги допрела машка рака. И 
така прстите како да сакаа да му заспијат на таа 
негибнатост.

А нејзе тој допир ў донесуваше голема смире-
ност, некој чудесен сладок одмор, и сакаше тоа да 
трае, да остане така, но со никаков збор тоа да не биде 
побарано. Барем тука, во хотелскава соба, почнуваше 
слободата на нивното заемно припаѓање. Во таа из нај-
де ност на обајцата, Кети се помрдна, кротко, со некој 
мускул, речиси несвесно, како самото тело да ў се при-
отпушта под неговиот допир... 

И  тогаш во еден смирен, поврзувачки миг, во кој 
нема повеќе тајни, потече од неа доверувањето, неба-
ре исповед на душата во свет храм.

– Би сакала да имам од тебе дете – проговори таа 
со некој преобразен глас. – И да не биде поробено 
како мене.
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Лагата 
се 
населила насекаде
и напаѓа
повеќе 
од 
заразна епидемија. 

Сё е лажно!?
Лажна е среќата,
љубовните врски,
попустите на излозите од продавниците, 
се храниме со лажни вредности,
живееме со лажни луѓе.

Копнееме за вистинска лага!

Барајќи вистина 
не сме се 

Марина Мијаковска

Куфери

Ме хранат со мал број дребулии:
фотоапарат, гуми за џваќање,
мастило и нотес.
Црвен качкет
и 
црвени балетанки,
џеб полн со спомени.
Слика од паркот,
сувенир од Рибарскиот Бастион
и црквата на Матија Коровин.
Книга-водич,
тесни фармерки
и
палто 
од 
црвен кашмир.

Ме хранат со желби:
поминати километри, нови улици,
излижани тркалца
и 
нов слој 
меморија 
од 
прав.

Јас сум кутија од тајни!
Тркалај ме
и
збогати ја
душава 
со 
спомени!

Во потрага по изгубената лага

Колку е лажно 
да се живее 
со лагата!?

Се лажеме 
себе,
меѓу себе
и 
другите
дека 
живееме
во совршен свет.

Посреќни од вчера, нели!?

Марина Мијаковска е родена во Скопје, 
на 8 .07 .1984 год . Во 2007 дипломира на Kатед-
ра та за Општа и компаративна книжевност при 
фи лолошкиот факултет Блаже Конески. Истата 
го дина ги посетувала едногодишните предава-
ња по родови студии во Школата за род и поли-
тика во Институтот ЕвроБалкан – Скопје . Во јули 
2011 магистрира на филолошкиот факултет, на 
на соката за наука за книжевноста, и се стекну-
ва со звањето магистер по филолошки науки . 
Пред мет на нејзин интерес се книжевната мето-
дологија, родовите студии и старите цивилиза-
ции . Пишува поезија, есеи и книжевни критики . 
Има објавено триесетина книжевни прилози . 
Свои те текстови ги објавува во: Репер (www .
reper .net .mk), Наше писмо, Мираж (www .mirage .
com .mk), Разгледи и др . Има учествувано на Ст-
рушките вечери на поезијата во 2010, во Ноќ без 
ин терпункција, Песнило 2010, и на др . поетски 
чи тања . Автор е на поетската збирка Номадска 
душа (2010, Антолог) . Ја подготвува втората 
збир ка поезија, под наслов Куфери . 
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излажале 
дека 
лагата нё излажала! 

Дали се изгубивме на патот?

Ми рече ТИ
Додека ги 
собирав 
сенките 
од 
твоите спомени.

Се 
изгубивме, избезумивме, исчезнавме.
Чекаме!
Додека ме
милуваат 
мирисите 
на 
меланхолијата.

Се слевам со патот
додека ги
полевам
патоказиве во погрешниве времиња.

Дали се изгубивме на патот?

Изгубивме сё?

Себе си?!

Себноста се плаши!

Исплашени души!

Попатна патика

Пред три години
прочитав сё
од Кафка,
игнорирајќи ја патетиката
да се биде
Јозеф К.

Ме нервираше:
Немоќта, Недостапноста
на игрите
„помеѓу“ 
во 
процесот ad infinitum
и патувањето на 
Бит-и-ето 
од
Есенција кон Егзистенција.

После три години
мислам со свежа крв на К.
живеејќи во Замок
од пајакова пајажина. 

А во Процес-от
на сите силни битки 
пак
сум 
отуѓен-а 
и
осуден-а
на
проклетиот
пораз!

Барајќи формула

Во време
на студ се обидувам
да склопам
сандаче 
од 
не-смрзнати структури,
нестабилни 
налик
на
нестабилните 
временски неприлики.

Дали можам да се создадам себе си 
во структура од – и + прашања?

- постапката во поезијата
паѓа 
со смрзнатоста 
на 
- степени Cё.

+ постапката во поезијата
е par excellence
на
позитивниот вишок.

Дали можам да мислам
во - или +?
Неизбежно ми избега
значењето
во
 сивото
   студенило!

(Необјавена поезија од стихозбирката Куфери)



28.10.2011 49

НОВИ ПЕСНИ

Иван Антоновски

Закана или заповед – одберете си сами

Иако одамна нарачавте 
ликовите да ви ги зуграфисаат 
на фрески во храмови 
во кои кандила само по полноќ горат
и во кои на крштевки,
опело за парастос се пее,
а по телата ваши
фигури на идоли да направат
и крај извори да ги постават,
за во минутите на глувата доба,
девици на жртвопринесување да одат,
не сте ни богови, ни светци.
Па затоа не коленичам пред вас
и речта моја која ушите ви затворени 
ја слушаат како молитва на страдалник,
како закана или заповед ја изговарам –
одберете си сами.

Не правете од мене метафора
за да им дадете смисла 
на мноштвото ви бесмислености,
ниту неправилен сврзник 
за да создадете ред
среде мисловното ви безредие.
Не ставајте ме на почетокот
за да ви ја влечам сета тежина,  
ниту на средина – меѓу две запирки
и мал избелен простор,
зашто таму ќе ме задушите,
ќе ме обездушите...
Но не, немојте ни на крајот
за по мене да ставите точка
и со неа да ме обезгласите
или пред три точки 
за некои трети да ме докрајчуваат.

Не цицајте ме кога 
исказите ви се жедни за семантика –
не сакам да останам саде форма.
Не распнувајте ме, не растргнувајте ме
на две различни страни,
со една цртичка 
– греда среде мојата срцевина.
Така од мене студена крв се точи
и живот им дава на тие
што неуморно лежат под мене
– рожби на блудта во дамарите на свеста.

Не сакам да им бидам Спасител 
– недостојна ми е таквата смрт. 

Не ви е грижа за мене?
Знам!
Не ме создадовте вие?
Знам!
Ме создадоа вашите Предци.
Оставете ме, фрлете ме, 
заборавете ме, витосајте ме...
Јас ќе умрам, ама тие пак ќе се родат
и пак ќе ме создадат
од пепелта под кладите
на кои гореа моите Мајки,
тогаш кога вие не ќе постоите.
Дајте ми да бидам самотник,
сал обичен збор ил обичен знак –
нешто што укажува на нешто друго.     

Иван Антоновски е роден во 1990 год ., во 
Скопје . Автор е на пет поетски збирки: Детски 
мисли, Детско пријателство, Детски исчекори, 
Треперења на природата и Кога те молев да 
пораснеш . Неговата најнова поетска збирка е 
објавена и на српски и бугарски јазик: Kad sam 
te molio da porasteš (Niš: Niški kulturni centar, 2008) 
и Когато те молех да пораснеш (Мелник: ИК 
Мелник, 2008) . Автор е и на прозното, двојазич-
но дело Низ големото око на Велика Британија . 
Негова поезија е објавена во списанијата Сто
жер и Современост, а во превод на други јазици 
во: Градина (Србија), Ирин Пирин, Новиот Пулс, 
Словото (бугарија) и Книжевно перо (Хрватска) . 
Соработник е на неколку печатени и електрон-
ски медиуми, а членува и во неколку невладини 
ор ганизации . Од октомври 2009 година, тој е 
нај млад член на Друштвото на писателите на 
Ма ке до нија . Добитник е на наградата 13 Ноем-
ври на Град Скопје .
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Уште го чекам

1.

Во ек на плодност за копнежи,
две различни стрелки
бесрамно водат љубов,
легнати една врз друга
на мојата рака, свртени кон север.

Го чекам!
Ќе дојде Човекот,
иако никогаш не ми го најави
времето на неговото пристигнување.

2.

Чиниш, во чекање минал векот,
а дур тогаш од дворот на црквата
во која не сме крстени ние,
ѕвоната со пискот се гласат
и бараат нов простор за ехо.
Новороденче умре ил мртовец се роди,
отпочна денот ил осамна пладне –
привид за нови почетоци.

Уште го чекам!
Да, ќе дојде Човекот,
иако никогаш не ми го најави
времето на неговото пристигнување.

3.

Дур на старата кула со изгубен клуч
срцето заробено ў потонува в сон
и од осаменост, престанува да бие,
од другата страна, 
гласници непратени од Бога
во негово име се јавуваат 
– нова најава за некој нов почеток.
Ил е нов ден, ил некој си дозволи
пак на денот да му суди
и да го сече со невидлив меч
што само плашливиот
може да го види.

И да, јас уште сум тука!
Го чекам Него,
иако никогаш не ми го посочи
ни местото на неговото пристигнување.

4.

Локомотивата крикна ко за последен пат 
и во крикот нејзин се слушна бол –

сенките на мојата надеж заминаа
со последниот, пладневен воз.
Не ми рекоа збогум,
а знаеја каде ги водат 
– на стрелба со тивки истрели
што носат бавна, а сигурна смрт,
ко прослава за торжествен триумф 
на воскреснати сеништа.

И пак останав сам
и уште Него го чекам,
иако не ми посочи ни време, ни место
на неговото триумфално пристигнување.
*
О, проклет нека бидам!
Се изгубив ли меѓу времиња
растргани во невреме
ил на профано место
очекував прва света средба?

Или можеби...
Тој ми се најави
само во сонот што никогаш 
не го отсонував до крај. 

Јас, уште го чекам...

Неразумна молитва за неразумните 

Те молам да ми се смилуваш,
иако никогаш не ме увери
дека знаеш што е милост,
а и за неа велат дека
Ти си ја создал.
Доземи им го разумот на неразумните
што решиле да ми судат
за дела несторени во неразумност.

Знам дека ќе ме осудат,
ама доземи им го...
Да не им текне казна со пранги
од кои коски се челичат,
а тлото се крши,
ниту острови на кои
камења со коски се кршат.
Тоа денес,
вистинска казна не е...

Те молам и ако треба
и во твоето постоење те колнам,
одземи им го и тоа сал малку разум.
Казната моја, очи ископани нека ми бидат
– и јас да видам виделина.
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Ѓоко Здравески

автобусот е речиси празен

кондуктерот ги проверува картите
шоферот се кара со патниците
патниците ги караат своите деца

циганка со бебе во рацете бара милостина
таму каде што патниците го чекаат
својот кусур

пушачите ја допушуваат цигарата
и догорчето го фрлаат
до корпата за отпадоци

семкарот никогаш не грицка семки

заљубениот ў пишува порака на љубената
љубовникот на швалерката
на полковникот нема кој да му пишува

пензионерите читаат вечерње новости
и чуваат замастен чешел во внатрешниот џеб
од карираното палто

оние што доцнат
стигнуваат навреме

оние што се веќе таму
чекаат

и сето ова
има некаква смисла

30 ноември–2 декември, Белград–Ниш

***

моето лево рамо
е лулашката
од твојот сон

во неа го преспиваш
утринското молчење на старците
што пијат кафе по терасите

солитерот ни го затскрива
сонцето
или нас нё сокрива од него

стапалата
отсокриени се гушкаат
на дното од креветот

прозорецот ширум отворен
голтнал партал небо
распарано од
среќа избројана до десет

во аголот
пајак-бродоломник
крои планови
за нов дом

нашиот е
куќичка за птици-преселници

ние сме
бротче од хартија среде потоп
кое копнее
по копно

Стравови

1.
Клаустрофобичен сум
Во автобусот секогаш седам
најблиску до излезот
Никогаш на седиштето до прозорецот

2.
Повеќе сакам напуштени села
отколку
модерни градови

Ѓоко Здравески е роден на ден летник 
1985 година, во Скопје . Дипломирал на фи ло-
лош киот факултет Блаже Конески, на Катедрата 
за македонска книжевност и јужнословенски 
кни жев ности . Во моментов работи на својата 
ма ги стерска теза посветена на Данило Киш и 
Живко Чинго . Живее во три града речиси подед-
накво . работи како лектор по македонски јазик 
на филозофскиот факултет во Ниш .

Во 2010 година ја објавува збирката пое-
зија Палиндром со две н . Последниве четири 
го дини учествува на Струшките вечери на пое-
зијата како дел од Ноќ без интерпункција .
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Во фрижидерот повторно ќе останат тегли со 
недојадени
Маслинки
Цвекло
Слатко од шумски јаготки

Патувам...

Ги затворам сите прозорци
И сите ролетни ги спуштам
За сонцето да не ја топли собата додека не сум таму

Патувам...

Ја заклучувам вратата
Па ја отклучувам
Проверувам
Сите прозорци се затворени
Сите ролетни спуштени
Светилките исклучени
И бојлерот
И шпоретот
И машината за перење

Патувам...

А одамна веќе
Нигде не ми се патува

Јас не сум

пишувам песни
но се чудам кога ќе ми речат
песник!
можеби зашто уште не знам
што тоа значи
можеби зашто
правам уште недоброј други нешта:
читам
на пример
зарем не сум читач?!
и си зборувам гласно
кога нешто не ми е јасно
гледам во зајдисонцето
без очила за сонце
се радувам
дувам
во дланките кога е надвор ѕивра студено
ноќе
кога е небото ведро
ја барам Големата Мечка
и еве веќе дваесет и кусур години никако да ја најдам
во три и кусур
(пак ноќе)

Повеќе сакам селски друмови
со дупки
(како оние до Небрегово
или Зрзе)
отколку
широки автопатишта

Сакам планински езера
на кои никој не оди
а не мориња
и плажи
на кои тетките
и чичковците со црни мустаќи викаат
Тазе крофни!
Варена пченка!

а не мориња и плажи!
на кои
мажите ги гледаат
жените во цицките
наместо во очи.

3.
Кучињата
ми се поблиски
од луѓето 

Оти
од луѓето
се плашам

4.
Кријам илјадници
стравови
во себе

Кога сум сам дома
во вецето седам
со отворена врата

Патувам...

Ги мијам садовите
Лебот им го фрлам на гулабите
Алиштата недосушени ги пакувам 

Патувам...

Го проверувам шпоретот
Бојлерот
Машината за перење

Патувам...
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јадам стапчиња од фурната во Чаир
или лиснато со зденка и маслинки откај Мајче
или две појачани крофни од Ѓорче
едната со крем
другата со џем
се качувам
горе
кај Музéј на современа умéтност
и оттаму го гледам Скопје
(уште еднаш – ноќе)
дење се качувам на Водно
и горе пијам три чаја со лажиче шеќер
и секојпат мерам колку бргу сум се качил 
(47:35
откај полицијата
пред четири години, во август
без ранец
само по црвените адидас-гаќички
и, знам дека беше вторник)
луѓето ми велат
зошто брзаш
зошто не уживаш
а јас пак
уживам да брзам
кон своите три чаја со лажиче шеќер
и секојпат носам пешкирче на појасот
не затоа што се потам
туку зашто и татко ми носи

плачам
најчесто од среќа
ама и тажен сум
секојпат кога црвениот автобус
речиси празен
тргнува од перонот
а јас однатре мавтам
а моите однадвор се смешкаат
а знам, однатре плачат
и си кажуваат нешто што јас не можам да чујам
а сигурно стопати сум го чул веќе
ама пак сакам

да го шетам Скопје понеделнички
да испијам две големи бози кај Апче
едната клод, а другата со топче страчатела
да влегувам по книжарници и да барам книги што 
сум сигурен дека ги нема
Големата вода
или комплет од Цепенков
на пример
па докај сестра ми на работа
на пет минути, колку да ја видам

и сакам кога со Марко одиме во Зоолóшка
и таму јарињата и елените ни јадат смоки од рака

и сакам кога им се чудиме на мајмуните
и воловите
и велиме: греота
за тигрите, орлите и лавовите

и кога со дедо ми си зборуваме
за световите кај него в глава
и кога трепка со очите и збунето гледа
во некое свое зајдисонце
во некоја своја Голема Мечка
над Костинци, Кошино, Зрзе
и сакам кога од негде-некаде ќе ме праша
„кога ќе иди Ане?“
оти, знам тогаш, му дошло кој сум

и сакам кога на Ана ў кажувам колку ја сакам
додека спие

и кога ги вметнувам во песна
луѓето што ги сакам
тукутака
дека ми се сака

(и Скопско сакам!)

сё сум што сакам
и што нејќам исто така

и затоа
и уште недоброј пати затоа
чудно ми е кога ми велат
песник
а не
патувач што гледа во зајдисонцето радувач што ја 
бара Големата Mечка мерач на времето кој ита кон 
своите три чаја со лажиче шеќер и пешкирче на 
појасот мавтач од автобусот бозаџија книгаџија 
сакаџија нејќаџија

и уште недоброј нешта сум
и ништо не сум

јас сум сё
и ништо не сум

сё и ништо
ништо и сё

оти и тишината зборува
и празнината фаќа место
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тогаш ова немаше да биде поезија
туку ќе беше потег на раката за да се нацрта 
виолински клуч
и сите овие букви ќе ги гледавте како птички 
на петолиние
и немаше да се знае кога е време да се стави
нов ред или да се погледне диригентот
за да не се утне тактот, паузите, крешендото,
музиката на неизвесното и убавото.
 
Не пишував по еден стих секој ден
но нотите од петолинието на твојот здив,
тие со љубов ги учам и запишувам.

Бистра Кумбароска

Љубовна, есенска

Ако секој ден пишував по еден стих
и секој стих имаше толку букви колку што 
ние имавме прегратки
тогаш ова ќе беше една долга песна во
која стиховите не знаеш каде завршуваат а каде
траат и буквите ќе се спојуваа како нашите дланки 
и немаше да се знае кога е време да се стави
нов ред за да се вдиши воздух и да се почувствува
стравот – од неизвесноста и од убавината.
Стравот кој се победува со молк, а не со стих.
 
Ако секој ден пишував по еден стих
и секој стих имаше толку букви колку што 
ние имавме бакнежи
тогаш оваа песна требаше да се вика тинејџерска 
илиданемапразниместамеѓузборовите, 
зашто стиховите се тркалаат како лабело врз усни 
во есен 
и не се знае кога е време да се стави
нов ред за да се вдиши воздух и да се почувствува
желбата – неизвесната, убавата.
Желбата која се замислува во молк, а не во стих. 
 
Ако секој ден пишував по еден стих
и секој стих имаше толку букви колку што јас 
немав зборови

Бистра Кумбароска за прв пат ги отвори 
очите во 1984 година, во Струга, и од тогаш впе-
рува поглед во многу нешта . бара сино небо, 
зелена трева и бистра вода . Mоментално во нив 
ужива во Љубљана . Во овој избор песни споде-
лува две есенски и необјавени песни, и една од 
плакарот, од нејзината прва стихозбирка Ти не 
сакаш поезија (2011) .
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ЉубОВнА, есенсКА

Тивка, есенска

Постојките се места каде луѓето чекаат автобус,
места за секојдневни љубовни приказни.
Автобусите чекаат луѓе на други места,
ги нарекуваме автобуски станици.
 
И таму и таму
дестинациите се бројки,
а бројките се премногу шпицести
за со нив да се пишува поезија,
па затоа љубовта го измисли јазикот.
Зборовите се крилја со кои летаме
во свои и туѓи неба,
полиглоти кои говорат јазици на чувства,
а ниеден од тие јазици не можеш да го наведеш 
во си-ви.
 
Две неба нема, едно е,
и јас и ти сме пораснале под истото.
Оваа есен е нова пролет
за дождовните капки и нашите зборови.
Види ги како водат љубов на стаклата од автобусите!
 
Затоа љубовта го измисли јазикот.
За да ја препознаеме тишината.

Во плакарот 

Jас ги зашивам моментите
внимателно и без страв
сите распар зборови и сите крпеници од разговори
ги зашивам со букви и мисла
и мислата е остра ко игла
а буквите се долги ко конец
и ги везам во стихови со најубави бои
потем ги подредувам во твојот плакар,
и ти се радуваш на интересните орнаменти
мислиш дека се по најнова мода
или дека се доволно класични за да не излезат од мода
и ги гледаш како висат на закачалки
и проверуваш каков е материјалот
и дали бројчето ти одговара
и не знам дали уште нешто помислуваш
пред да решиш да се соблечеш и да ги пробаш
и го правиш тоа без да прашаш каде е кабината
и без да ја разбушавиш косата
внимателно и без страв
стоиш пред огледалото
и гледаш како моите очи го меркаат твоето торзо
и не знаеш дали е фино или е чудно што надвор 

врне снег

а ти стоиш облечен во стихови
и не чувствуваш студ при тоа.
„Би уживал да ме облекуваш и 
соблекуваш секоја вечер“ – ми велиш
a јас помислувам дека ќе мора да најмиме куќна 
помошничка
за да ги пере сите тие алишта
притоа да не го избрише твоето име од етикетите.
Но наместо тоа, ти реков дојди.

И знам дека ќе дојдеш.
Внимателно и без страв.
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Јахве од Библијата, суров казнувач според цртите на 
лицето. До овој портрет, помал:првата сопруга на гос-
подинот Игњат. За портретот е карактеристично 
тоа што на еден од образите на покојничката се гледа-
ат три крупни солзи. Последната од нив, пред да капне, 
веќе личи на зрно пченка. Во испружената дланка на 
портретираната, солзите што капеле се нацртани 
како крупни зрна пченка. Игњат слуша опера, многу 
гласно: „Дон Џовани“ од Моцарт. Загледан е низ прозо-
рецот. Влегува Максим, со водени раце, со ракави свит-
ка ни до лактовите. Игњат ја стишува музиката.)

МАКСИМ
Немам срце.

ИГЊАТ
Плати некого од улица.

МАКСИМ
Никој не поминува покрај оваа проклета куќа.

(Одеднаш, од улицата се слуша силна плех музика 
која ја нарушува операта. Игњат ја стишува операта. 
Слушаме дувачки оркестар како стои пред куќата.)

МАКСИМ
(Гледа низ прозорецот)
Повторно оној лудак. 

ИГЊАТ
Секогаш пред да напише текст против тебе, 

најмува дувачки оркестар и стои овде. 

(Максим вади пиштол од панталоните. Го отво-
ра прозорецот. Кон музикантите.)

МАКСИМ
Марш од тука! Марш! Ќе пукам во вас, ќе ве на-

полнам со олово!

(Оркестарот стивнува. Максим го затвора 
прозорецот.) 

ИГЊАТ
Да ти каже нешто татко ти. Не вади ништо од 

панталони ако не го употребиш. Ни пари, ни пиштол, 
ни она од шлицот. Тогаш ќе имаш срце. (Пауза) А кога 
имаше четири години, во градинката со голи раце за-
дави маче. 

МАКСИМ
Постојано ми го вадиш тоа на нос. 

ИГЊАТ
Не ме чуди што го уби мачето. Ме чуди зошто, 

откако си го задавил, си го измочал.

(Максим збеснува. Игњат си ја пушта повторно 
операта гласно. Максим излегува. Откако ќе излезе, 

Венко Андоновски

ГЕНЕТИКА НА КУЧИЊАТА
(Господа ГлембаевСКИ)

ДРАМСКИ ЛИЦА:

Игњат (59), банкар и претседател на Корпора-
цијата „Минерали и руди“ (МИР)

Г-ѓа Ренате (41), втора жена на Игњат 

Максим (21), негов син од вториот брак и пре-
тендент на местото претседател на Корпорацијата

Евушка (22), жена на Максим, менаџер во Кор-
порацијата „МИР“

Сара (30), ќерка на Игњат од првиот брак, подоц-
на монахиња

Д-р Роберт Велјановски (44), правен застапник на 
холдингот/корпорацијата и десна рака на Игњат за сё

Славен (25), новинар во булеварски весник, љу-
бовник на Евушка

Темјан (28), новинар, другар на Славен

Приватниот детектив (45)

Леоне (37), син на Игњат од првиот брак, про-
паднат музичар и подоцна светски психијатар

Пречесниот, владика (46), духовен отец на Сара

Петер Милер (50), германски бизнисмен

Алберт (48), лудак – канибал

Слугинката (32), сликарка и самохрана мајка

Полицаец, болничар, карневалска толпа под маски

Драмата се одвива во три чина, три дена во кои 
пропаѓа Корпорацијата (холдингот) МИР.

Се случува во помало гратче во Македонија со кар-
не вал ска традиција. Гратчето е со излез на – езеро.

ЧИН ПРВ: ДЕН ПРВ

Сцена 1

(Дневната соба – салонот на Глембаеви. Игњат 
седи и пуши пура во своето столче за лулање. Над него 
портрет од неговиот татко: строг човек, вистински 
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стариот малку ја стишува музиката. Се слуша грозно 
кучешко квичење кое полека стивнува. Игњат повтор-
но ја засилува музиката. Вратата се отвора. Влегува 
д-р Роберт Велјановски, со кофа в рака. Има тркалез-
ни, елегантни очила и префинет интелектуален из-
глед. Ја спушта кофата со гадење.)

ИГЊАТ
Покажи ми ги.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Господине Игњат... Ме плаќате како Ваш правен 

застапник, а не да носам кофи со...

ИГЊАТ
Сопри тука, господине докторе. Стави акцент на 

тоа те плаќам. Не е важно за што. Покажи ми ги.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Јас, имено, господине претседателе на Холдин-

гот, дојдов да Ве известам дека, нота бене, го добивме 
спорот со новинарите-клеветници кои пишуваа за не-
среќниот случај со вашиот син, Максим...

ИГЊАТ
(Прекинувајќи го)
Знам. Имавме веќе и музика под прозорецот. 

Славен честеше за поразот.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
...и дека вашиот син Максим, освен ослободи-

телната пресуда, доби и, нота бене, десет илјади евра 
обесштетување од тие бедници...

(Игњат ја клоцнува кофата кон публиката. Од 
неа кон публиката прснува нејзината содржина: вода и 
три тела на удавени кученца)

ИГЊАТ
Ете. Просто како грав. Додека Вие, господине 

докторе по правни науки, како и сите околу мене фи-
лозофирате, јас секогаш ги избирам наједноставните 
решенија. Потем сите се прашуваат – од каде му на 
Игњат пари? Требаше само да се клоцне. Така и сега: 
сигурно мислевте со што ќе ги извадите – ви се грозе-
ше со рака. Е па, Ве плаќам да клоцате. Да не клоцавте, 
немаше да го добиете и спорот со син ми. 

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
(Без да гледа во телата на кученцата, очигледно 

згрозен) 
Ја знаете мојата слабост кон животните.

ИГЊАТ
Да покажевте таква слабост кон луѓето, немаше 

да бидете адвокат. Вие, имено, знаете дека мојот син 
во тој спор е виновен. 

(Куса пауза.)

ИГЊАТ
Ги удавив затоа што не лаеја. Речиси мјаукаа. 

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Но не беа уште прогледани!

ИГЊАТ
Како можеа другите две да лаат?

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Тоа само така ви се сторило. Не може штотуку 

окучени кученца да лаат.

ИГЊАТ
Но тие цивкаа подебело. Да речеме дека цивкаа 

во баритон, а овие во алт.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Имате циничен хумор; тоа бездруго ви го приз-

на вам. 

ИГЊАТ
Платив најскапа кучка ротвајлер, од сој. Колку 

што плаќам да ми се довезе ролс-ројс од Виена, за 
карневалите. А гледај што изглегува. Куче што прави 
„Мјав“. Две кучиња не може да спари, камоли да спари 
пари. Идиотот требаше само да најде мажјак. Донел 
два, за секој случај, внимавајте – за секој случај, без да 
праша во каков однос се. Едниот му бил син на други-
от. И, се разбира, идиотов ги затворил и двата во ка-
фез со кучката. Затоа излегоа дефектни.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Не ми се познати факти од кучешката генетика, 

но знам дека најголем непријател на кучешкиот сој е 
мешаната сперма. Мешана сперма од повеќе татковци и 
ете ти кафено, црно и бело куче. Но сепак... ова е грев! 

ИГЊАТ
Не говорете ми вие за грев! Пред малку добивте 

спор во кој сте на страната на гревот. 
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ИГЊАТ
(Покажува, без да се сврти кон портретот на 

ѕидот) 
Еве ја над мене, во облаците. Слушај во каков рај 

живее.

(Ја пушта музиката до крај. Д-р Велјановски ги зат-
нува ушите. Сара вади кибритче и го пали. Сара го фрла 
кибритчето на килимот, д-р Велјановски притрчува и 
го гаси со ногата како верен пес чувар. Затемнување.)

Сцена 2
(Истата дневна соба, малку подоцна. На столче-

то на Игњат седи Ренате. Влегува новинарот Темјан. 
Носи маичка со ликот на Че Гевара. Стои.)

РЕНАТЕ
Седнете, Темјан.

(Темјан седнува на столчето спроти Ренате.)

РЕНАТЕ
Се готвите за карневалот? Во воздухот веќе од 

вчера виси електрицитет. Каква маска ќе носите?

ТЕМЈАН
Ме викнавте за да разговарате со мене за кар не-

ва лот? 

РЕНАТЕ
Ги сакам карневалите. Разузданост на сетилата, 

застрашувачки маски низ кои се празни токму стра-
вот на оној кој се крие зад нив... (Пауза) Тие ероти-
зирани тела, копнеж по туѓото, тие фалуси и рогови... 
Миг кога сё е дозволено, кога нема мое и твое. И тој 
чудесен, речиси човекојаден извик – „Ќе јадеме месо! 
Карне, карне, карне!“ Месо, месо, месо! Голо месо, 
пијано месо. 

ТЕМЈАН
Симнете ја маската, кажете што имате да кажете.

РЕНАТЕ
Да се стишите. До шепот, ако не можете повеќе. 

И да се молите тој шепот да не го чуе никој. Бидете 
безгласен, затоа што чујноста не е акустичка, туку иде-
олошка категорија. Власта не поднесува гласност. Не 
поднесува, рака на срце, ни шепот. Дури, би можело 
да се каже дека власта помалку се плаши од гласното 
одошто од она што се шепоти. 

ТЕМЈАН
Игњат веќе не е на власт.

РЕНАТЕ
Беше пред десет години. А господин Игњат, кој 

е власт и кога не е во владата, иако е далтонист, има 

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Тоа е друго. Мене гревот ми е професија. На Мак-

сим не му е.

ИГЊАТ
Јас само сакам да го научам дека човекот е нужно 

упатен кон грев! Дека не може постојано некој друг да 
ги носи на грб неговите гревови! Тој ништо не разби-
ра од животот, господине докторе! За последниве пет 
дена од мојата сметка се исчезнати пет милиони дена-
ри! И знаете во што се вложени? Oд Кина, со најскапи 
бродови, нарачал илјада тони пенкала. Кога ќе ги пла-
там царините и превозот, под услов да заработам само 
по еден денар од секое пенкало, произлегува, господи-
не докторе, дека едно пенкало ќе чини по 200 денари.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Тоа не е превисока цена за народот. 

ИГЊАТ
Ништо не е превисока цена за народот. Но истите 

тие пенкала ги има на Бит-пазар за 10 денари, драг мој. 

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Како?

ИГЊАТ
Така, убаво. Ги продаваат Циганите. Без да плаќа-

ат галии за транспорт. 

(Повторно си ја припалува пурата)

ИГЊАТ
Но среќен сум што барем со свои раце ги удави 

овие. Сега и тој има грев.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Не ги удави тој.

ИГЊАТ
А кој?!

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Беше дојден еден човек во куќава.

ИГЊАТ
Кој е тој?

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Личеше како бандит.

(Влегува Сара. Уморен поглед, според кој е или пи-
ја на, или издрогирана)

САРА
(Кон Игњат)
Повторно беше во мојата соба. Со тело од чад. 

Ми зборуваше дека се дружат со мама, дека мама е до-
бро. Сакам да ја видам мама. Веднаш. 
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одличен слух. Се зборува дека сте виден во друштвото 
на оној измамник, приватниот детектив.

ТЕМЈАН
Тој измамник му беше бодигард на вашиот 

сопруг.

РЕНАТЕ
Токму затоа. Ако од него чуете некои гнасотии...

ТЕМЈАН
Веќе чув. Но не напишав ниту ред за господин 

Игњат.

РЕНАТЕ
Мене господин Игњат и не ме интересира.

(Ренате гледа некаде неодредено над главата на 
Темјан.)

ТЕМЈАН
Ако е така, оставете ме професионално да си ја 

вршам работата. Зошто ме повикавте?

РЕНАТЕ
(Вади сноп пари од чантата)
За професионално да ја завршиме работата. Са-

кам да го оставите син ми на мира. Го загубивте спорот. 
Син ми е ослободен од обвинението. Вие, според одлу-
ката на судот, како клеветници, треба на семејството 
Глембаеви да му исплатите десет илјади евра за нане-
сена душевна болка.

(Темјан цинично се насмевнува на „душевна бол-
ка“)

РЕНАТЕ
Ја разбирам вашата насмевка. И јас така се сме-

ев пред да влезам во оваа куќа. И долго потоа. Влегов 
како дваесетгодишна, бремена девојка, мажена со човек 
постар од мене 18 години, и тоа четириесет дена по не-
среќната смрт на неговата прва сопруга. Оттогаш, најчес-
то споменуван збор во овој дом е душа. (Покажува, без 
да се сврти, над главата, кон  портретот на сопругата, 
на ѕидот) Таа душичка му роди на мојот сопруг две деца. 
Јас родив едно. Вие ниту ред не напишавте за тие двајца, 
а мојот син го черечите постојано. Јас, како мајка, ве мо-
лам, а за ова господин Игњат да не знае, да ја завршиме 
војната. Еве овде 40 илјади; 10 илјади со кои ќе ни ја пла-
тите душевната болка за невистините во вашите написи, 
10 илјади за вас и 10 илјади за вашиот компањон...

(Му ги подава парите. Темјан не ја пружа раката) 

ТЕМЈАН
А последните десет илјади? За што се тие?

РЕНАТЕ
Да напишете нешто лошо за Сара, да речеме. 

Или за Леоне, кој студира во Виена и Америка дваесет 
години, а сега најверојатно лови антилопи во Африка! 
И веќе две децении попусто ги троши нашите пари...

ТЕМЈАН
За оној кој во раката држи само пари, сё околу 

него станува стока што има своја цена.

РЕНАТЕ
Да не се навредуваме. Јас за вас имам високо мис-

ле ње – како за платен убиец. Оној кој има пиштол в 
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куќа смрди на сулфур, како во пеколот! Секој ден ку-
пува по сто кибрити и сите чкорчиња ги пали, додека 
не замириса целата куќа! И со тоа тетовирање – секој 
ден тетовира некого! Без пари! Куќава ни стана сврта-
лиште на уличари!

ПРЕЧЕСНИОТ
Мислам дека за тие опсесии ви е потребен 

психијатар.

РЕНАТЕ
Има ли поголем психијатар од Бога, пречесен?

(Ренате вади од чантата две писма. Едното му 
го подава.)

РЕНАТЕ
Еве. Од Вас барам да го препишете писмово со 

своја рака, да го адресирате до Сара и да ставите на 
него некаков размачкан, крвав црковен печат со крст, 
наместо поштенски жиг.

(Пречесниот гледа во неа вџашено. Го  разгледува 
писмото.)

ПРЕЧЕСНИОТ
Но ова писмо е напишано... 

РЕНАТЕ
...од нејзиниот покоен свршеник. Го напишав 

ноќеска. Писмо од небото! Небесен свршеник: Бог, 
кој го заменува земниот! А ова (му го подава и второ-
то) е вистинскиот ракопис на нејзиниот љубен. Има 
многу сличности со Вашиот, ќе треба само малку да 
се угледате...

ПРЕЧЕСНИОТ
Госпоѓо Ренате! Јас морам да Ве предупредам! 

Вие знаете дека нејзиното душевно здравје е толку 
кревко што...

рака, а кај вас перото е пиштол, на сё околу себе гледа 
како на жртва. Јас немам факултет, но знам сё за чове-
ковите души. Душата на човека има точна цена. Сите 
револуции можеле да се спречат со точна цена. (Пауза) 
Што сте вие со тој ваш Славен? 

ТЕМЈАН
Алудирате на пишувањата на конкурентскиот 

булеварски весник? Нема ништо вистина во тоа.

РЕНАТЕ
Таму само пишува дека сте неразделни. А таква 

топла врска меѓу двајца зрели, неженети мажи...

ТЕМЈАН
Госпоѓо Ренате, ние не сме педери. Ние сме рево-

луционери. Луѓе што ќе им го пресечат гркланот на 
оние што цицаат туѓа крв.

РЕНАТЕ
И така ќе изградите подобар свет. И мирно ќе 

спиете врз гробовите на убиените?

ТЕМЈАН
(Безобразно)
А врз што спиете вие?

РЕНАТЕ
(Во хистерична смеа)
За жал, веќе врз ништо тврдо. Спијам на пари.

(Му ги подава повторно парите. Темјан без раз-
мислување ги зема)

РЕНАТЕ
(Среќно изненадена)
Ги зедовте?!

ТЕМЈАН
Да. И револуцијата мора да има стартен капитал.

(Темјан излегува. Ренате ѕвони со ѕвончето. Ѕир-
нува д-р Роберт низ вратата)

Д-Р РОБЕРТ
Слугите се во дворот. Да го пуштам Пречесниот?

РЕНАТЕ
Нека влезе.

(Влегува Пречесниот. Седнува на сточето на кое 
пред малку седеше Темјан.)

ПРЕЧЕСНИОТ
Слушам, госпоѓо Ренате. И ве молам побрзо, за-

тоа што на Сара повторно не ў е добро.  

РЕНАТЕ
Токму за неа и ве барам, пречесен. Таа е целос-

но хистерична, како и нејзината покојна мајка. Целата 
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РЕНАТЕ
(Извештачено загрижено)
Моите намери се благородни. Таа е излудена од 

бол откако се случи онаа грозна и од никого посакува-
на несреќа! Постојано го гледа тој призрак! И убедена 
сум дека призракот ќе исчезне кога таа ќе добие писмо 
од него. 

(Таа вади пари и му ги подава. Раката на пре-
чесниот се колеба. Ја гледа вџашено. Конечно, ги зема 
парите)

РЕНАТЕ
И, се разбира, зар има потреба да кажам – за ова 

господин Игњат не смее да знае!

ПРЕЧЕСНИОТ
Не сум убеден, госпоѓо, дека тоа ќе помогне. И не 

сум убеден дека не правиме...

РЕНАТЕ
Прегрешение? 

ПРЕЧЕСНИОТ
(Неволно) 
Прегрешение.

РЕНАТЕ
Не, драг мој. Ние правиме целосно волно прегре-

шение. Со добра мисла. Ете пример на кој сигурно не 
сте налетале во вашата теолошка литература – да се 
направи волно прегрешение, а тоа да биде добро дело! 

(Од другата соба се слуша крикот на Сара)

САРА
Пречесен! Пре-че-сееееен!

(Тој излегува. Очигледно, крикот добро му доаѓа за 
да ја напушти собата без натамошни образложенија 
пред госпоѓа Ренате) 

Сцена 3
(Хотел. Евушка и новинарот Славен во кревет.)

СЛАВЕН
(Палејќи цигара)
Извини. Кикснав.

ЕВУШКА
Ова прекрасно нешто беше кикс? (Го гали по гла-

вата) Будалче. Ти ми отвори ново небо. Бакнеж. Зна-
еш од кога не ме бакнал? Таа тага. По секое бакнување 
со тебе. Само со тебе. Кога водам љубов со него, тагата 
ја нема. За таа тага вреди да се љуби. Само за таа тага 
која вели – ти си среќна, имаш слобода да тагуваш. 
Најголема несреќа е човек да не може да тагува.

СЛАВЕН
А Максим постојано те усреќува. 

(Евушка станува, се облекува.)

ЕВУШКА
Кога доаѓав, мислам дека ме следеа. 

СЛАВЕН
Во хотелов има семинар за новинари. Никој не 

може да му забрани на новинар да дојде на семинар. 
Ниту да земе соба за попладневен одмор.

ЕВУШКА
Јас не сум новинарка. Иако Максим ми плати ин-

декс со однапред испишани оцени. 

СЛАВЕН
Нема за што да се грижиш. Собата е на име 

Темјан. Добро е додека нё крие.

ЕВУШКА
Тоа е само привремено решение.

СЛАВЕН
Остави го. Појди со мене. Ќе заминеме на крајот 

од светот. Кај што нема пари. Кај што ја нема импе-
ријата Глемабеви. Ќе живееме во колиба. Ќе те полнам 
со семки како калинка. Ќе те калемам. Ќе те превоспи-
там. Ќе те однегувам.

ЕВУШКА
Не можам. Од лепешки влегов меѓу клавир и 

златни виљушки. Не се враќам назад.

СЛАВЕН
Значи, не ме сакаш. 

ЕВУШКА
Штотуку те сакав. И ќе те сакам кога повторно 

некаде ќе се видиме, ако воопшто се видиме. Љубовта 
е во меѓувреме. Ако ў дадеш доволно време, се прет-
вора во предмети. Коли, телевизори, мебел... Ќе ти го 
затрупа просторот, ќе ти го земе здивот. Познавав 
еден пар што цело време си играа швалер и швалер-
ка, за да не западнат во стапицата на затрупување со 
предмети.

СЛАВЕН
И? Што се случи со нив?

ЕВУШКА
На крај се оженија со вистинските швалер и 

швалерка. Ајде, здраво.
(Го бакнува. Овој останува да лежи во креветот.)

СЛАВЕН
Вети ми дека ќе дојдеш вечер. Ќе те чекам овде. 
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МАКСИМ
Повторно спонзорирал некои уметници. 

РЕНАТЕ
Можеби е време да го оддалечиме малку. Да му 

ги ограничиме овластувањата. Да го пратиме во бања. 
Нешто. Што и да е.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Правно гледано, тоа е речиси неизводливо.

МАКСИМ
Затоа и многу полагам во оваа зделка со Германе-

цот. (Гледа на часовникот) Само што не пристигнал. 
Ако загриза, конечно ќе имам мој капитал кој Игњат 
не ќе може да го потцени. Од каде го знаеш, мајко, 
Германецот?

РЕНАТЕ
Пријател му е на еден мој пријател во Виена. 

Многу моќен човек.

(На вратата чука некој)

МАКСИМ
Напред!

(Влегува Петер Милер, германски фабрикант на 
сокови. Се поздравува со сите, потем седнува. Од овој 
момент говори германски. На видеобим оди титл со 
превод, а Ренате преведува со гестикулација, како за 
глувонеми. Милер носи црна актовка што ја става на 
масата пред себе. Ја отвора како да ќе извади од неа 
нешто, но ја остава само така, отворена. Максим и 
Петер седат еден спроти друг, а Ренате гестикулира и 
немо ја отвора устата кон публиката.)

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Ауфидерзен, хер Милер.

(Д-р Велјановски заминува. Петер му одмавнува 
службено со раката.)

ПЕТЕР
Ich bin ernsthaft an Ihrem Angebot interessiert. Ich 

würde in Ihre Saftfabrik 49 Prozent investieren, möchte 
erst aber einige Klarstellungen.1

МАКСИМ
Повелете.

ПЕТЕР
Welchen Wert hat die Fabrik die sie gekauft haben?2

МАКСИМ
(Му подава документ)

Еве, повелете.

1 Сериозно сум заинтересиран за Вашата понуда. Би инвестирал во Вашата 
фабрика за сокови 49 отсто, но претходно би сакал неколку појаснувања.

2 Колку вреди таа фабрика што сте ја купиле? 

ЕВУШКА
Не ти ветувам. Не можам двапати да измислувам 

обврски во ист ден.

(Влегува Темјан. Насмеан.)

ТЕМЈАН
Аирлија. Исцрпени сте ми од семинаров. (Кон 

Евушка) Не грижи се, никој не знае. (Кон Славен) Ти, 
ќе станеш малку? Оди до барот напиј се една. Сакам да 
ги исправам коските. Ќе отспијам добро пред да одам 
на втората сесија. Здодевно е како смрт.

(Евушка излегува)

ТЕМЈАН
(Вадејќи ги парите, кон Славен)
Да те исплатам.

(Славен збунето го гледа)

ТЕМЈАН
Будали! Секој од нив плаќа да им го убие-

ме најблискиот. А ти башка уште и им ја пеглаш 
невестава.

(Затемнување)

Сцена 4

(Канцеларијата на Максим Глембај во Холдин-
гот. Конференциска маса. На неа седат Максим Глем-
бај, госпоѓа Ренате и д-р Велјановски)

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Точно е.

МАКСИМ
Тој подлец не кажа дома за тоа.

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Од извори блиски на владата ви тврдам.

РЕНАТЕ
И, му било понудено баш местото на министер 

за финансии?

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Точно.

МАКСИМ
И тој ги одбил?!

Д-Р ВЕЛЈАНОВСКИ
Точно.

МАКСИМ
Тој не само што е далтонист, тој е луд! Каква 

шанса! Каква шанса!

РЕНАТЕ
Во последно време кај него има чудни промени. 

Просто човек да се праша дали може да управува со 
Холдингот. 
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(Петер гледа во документот. Не може да се из-
на чуди.)

ПЕТЕР
Das ist doch Unsinn!3

МАКСИМ
Зошто?

ПЕТЕР
Sie haben diese Fabrik im Wert von einer 

Dreizimmerwohnung gekauft. Sie ist doch Millionen wert!4

МАКСИМ
Точно. Тогаш сё пропаѓаше. Социјализам капут. 

Разбирате? Работници на улица. И нормално, сё се 
продаваше за џабе!

ПЕТЕР
Ich verstehe.Sie haben den höchten Preis geboten.5

МАКСИМ
Најниска.

ПЕТЕР
Bitte?!6

МАКСИМ
Најниската цена победи. Мојата.

ПЕТЕР
Und wie?!7

МАКСИМ
Кажи му, мамо, опиши му! Кажи му дека тато 

беше во власта. 

ПЕТЕР
(Замислено)
Ein seltsames Land. Sind die Kinder der Mächtigen 

auch im Bordell privilegiert? Seltsames, seltsames Land!8

МАКСИМ
(Кон Ренате, нервозно)
Прашај го – прифаќа или не? 

ПЕТЕР
Eine Frage nur. Wie hoch sind ihre Aktiva?9

(Максим вади од акт-чантата документ. Му го 
подава на Петер. Овој гледа вџашено.)

3 Ова е бесмислено!
4 Па оваа фабрика сте ја купиле по цена... рамна на еден трисобен стан! А 

вреди милиони евра! 
5 Разбирам. Сте понудиле највисока цена.
6 Молам.
7 Па како?!
8 Чудна земја. Дали децата на оние кои биле во власта имаат привилегии и 

во јавна куќа? Чудна, чудна земја! 
9 Само уште една работа. Колкав е вашиот активен капитал?

ПЕТЕР
Sind das...ihre Aktiva? Ich meine...da sind nicht 

das unbewegliche und bewegliche Vermögen, die Häuser, 
Fabriken, das Krematorium, die Minen berechnet, sondern 
nur aktives Kapital?10

МАКСИМ
Тоа е само она што лежи на контото. Слободно и 

употребливо во секој миг.

ПЕТЕР
Herr Maxim, warum wenn Sie ein solches Konto 

haben, verlangen Sie, dass ich mit 49% partizipiere?11

МАКСИМ
За да имам странец. Бренд.

ПЕТЕР
Also sie werden Ihr T-Shirt tragen und ich werde so 

etwas wie ein Adidas-Logo drauf sein?12

10 Ова е... вашиот активен капитал? Мислам... во него не се пресметани 
не движ ни от и движниот имот, куќите, фабриките, крематориумот, руд-
ни ци те, туку само активниот капитал?

11 Господине Максим, зошто, кога веќе имате такво конто, барате јас да вле-
зам со 49 отсто?

12 Значи, вие ќе носите ваша маичка, а јас на неа ќе бидам нешто како знак-
че то „Адидас“?
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Geld und schnell gemachte Herren die es machen und 
ausgeben“.18

(Се смее природно, длабоко, од грло и срце. Максим 
глупаво се насмевнува)

ПЕТЕР
Aber dass bedeutet nicht dass ich mich irre, wie Sie 

mir versprochen haben, kann ich die Koffer bei Ihnen 
lassen? Ich werde mich später irgendwo unterbringen.19

МАКСИМ
Се разбира.

(Петер излегува со актовката в рака. Максим 
гледа глупаво во Ренате.)

РЕНАТЕ

Германци. По 1945, не газат на мина лесно. 

(Затемнување)

18 Жалам. Не лутете се, господине Максим. Германците велат: „Од брзо 
на правени пари има само две полоши работи – брзо потрошени пари и 
брзо направени господа кои и ги прават и ги трошат“.

19 Но тоа не значи, нели, дека немам право, како што ми ветивте, да ги ос та-
вам куферите кај вас? Подоцна ќе се сместам некаде.

МАКСИМ
Така нешто.

ПЕТЕР
Und gibt es hier in Mazedonien genug Obst? Sie 

haben im Plan 3 Millionen Liter Saft pro Jahr projiziert.13

МАКСИМ
А што ќе ни е овошје?

ПЕТЕР
Für Fruchtsäfte.14

МАКСИМ
Имам купено доволно фабричка боја и арома. 

ПЕТЕР
Wie viele Generationen Ihrer Familie haben sich mit 

Saftherstellung oder mit einem Privatgeschäft überhaupt 
beschäftigt, wenn Sie einen solchen Saldo haben?15

МАКСИМ
Какви колена? Јас прв почнувам со соковите. А 

татко ми прв почна со приватен бизнис, од нула.

(Петер подголтнува.)

ПЕТЕР
Also dieser Kapital stammt nicht von Ihrem Groß- 

oder Urgroßvater?16

МАКСИМ
Не е. Ние го создадовме за десетина години. 

Зошто?

ПЕТЕР
Weil zwölf Generationen meiner Familie Säfte 

herstellen und trotzdem habe ich nicht die Hälfte von 
dem, was Sie haben.17

(Си ја затвора актовката)

МАКСИМ
(Кон Ренате)
Што му е?

ПЕТЕР
Es tut mir leid. Seien Sie nicht böse auf mich, Herr 

Maxim. Die Deutschen sagen ,,Es gibt nur zwei schlimmere 
Sachen als schnelles Geld - das schnell ausgegebene 

13 А имате ли овде, во Македонија, доволно овошје? Сте проектирале во пла-
нот милион литри сок годишно.

14 Па за овошни сокови.
15 Господине Максим, колку колена наназад вашата фамилија се занимава со 

производство на сокови и приватен бизнис воопшто, штом имате такво 
салдо?

16 Значи, овој капитал не е од дедо-прадедо?
17 Затоа што моите дванаесет генерации наназад прават сокови, а јас немам 

ни половина од тоа што го имате Вие.


