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Братислав Ташковски

Братислав Ташковски

Цртани жени

Нивниот лик е душата на времето
како лак ги премостува вековите.
Некој некогаш рекол:
Нека биде убавина
и таа нека биде жена.
Потоа сите богови 
создавале подобие на тоа.
Но не биле сликари
родиле цртачи
големи мајстори
на умот и рацете.
Знаеле божјата желба
да ја прават на земјата голема
прва и единствена.
Никој не одговорил
колку жени нарисале цртачите.
Нивните совршени дела
се во големите музеи
создадени за цртаните жени,
но најголемите убавини
засекогаш останале
во окото на Создателот.
Таму вечно ќе кријат
многу личотија
и уште толку прашања
за совршенството наречено жена.

Сенките

Кога излегуваше
од несудениот дом
Учителот ги виде убавините.
Сенките на жените
што играа пред сонцето.
Продолжи да чекори.
Околу него
имаше убавина фрлена
од божјата рака.
Таа танцуваше 
по неговото тело
му го насмевнуваше лицето
ги стегаше тетивите до болка
го допираше во срцето.
Но не појде таму
зашто така морало да биде
да остане митот

за глупавата девственост
која со векови
ја одржува приказната.

Кого милува таа рака?

Само Таткото знае
кого милува раката на Синот
кога убавите жени
ги мијат нозете на Учителот.
Дали 
тој е дух
или човек од месо
кој не сака да биде богочовек
за да верува во постоењето.
Затоа раката што
ги милува златните коси
секогаш ќе биде вонвременска енигма.
Тоа не е догма
ниту закон да се почитува,
но мора да знаеме
дека таа скриена еротика
е само провидение,
за да бидеме убедени
дека постои нешто
во кое веруваме
иако никогаш не сме го виделе.

Библиско легло

Од долгото милување
на боговите
местото стана свет агол
на Татковото искушение.
Во леглото
со својата рака
Синот пишуваше пораки
врз грбот на Извиканата.
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Цртани жени

Да можеа
како лепрозни
ќе го прележеа почетокот на
Милениумот во таа сигурност
(посебно годините пред распетието),
но тој мораше да го убедува светот
за убавините кои никогаш
не ги видел
а таа
како храбар ангел
се исправи во сеќавањето
и застана пред камењата
кои го сакаа нејзиното тело.
Остана апокрифот за леглото
да грми низ вековите
како љубовна светлина
и забранета страст
за сите мали и големи богови.

Жените на свадбата

Никој не може да се сети
што се случило навистина.
И ангелите хроничари молчат
има голема нејаснотија
во пристапот на објаснувањето
на убавината.
Дали таа ги просветлувала гостите
или тие (бегајќи од светлината)
свесно паднале пред нозете на Темниот.
И се се случувало
кога Младенецот
замаен останал во кругот.
Околу имало многу жени
и од тој миг
кој може да ја убеди историјата
дека сё што се следувало натаму
не било само претстава
која тајно ја гледал Создателот.
Да биде убеден дека никогаш
не згрешил во креацијата.

Разговор за страста

По една ангелска информација
Таткото
премногу се налути
за човечките слабости на Синот.
Советниците му кажаа
дека недефинирани жени

се повеќе од присутни
во животот на Младенецот
а тоа е спротивно со
законите на небото и верувањето.
Таткото посебно се загрижил
од можноста неговата желба 
да биде дефинирана како визија
а постоењето на инкриминарноста
како ѓаволска материја.
Затоа ја обвинил Убавината
што дозволила
(во така важни мигови за верување)
да доминира со својата светлина.
Наредил внимание
и страшна контрола на емоциите
и неконтролираните манифестации
на библиска голотија и страст.
Ова (по специјална ангелска линија)
им го соопштил на сите помали богови
и архангели од понизок ранг.
А на Габриел
му кажал да слезе долу
и на непослушниот Син да му пренесе
дека неговото однесување
е бунт против неговите тврди ставови.
Потоа (како чин на слабост најверојатно)
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помислил да го повтори Потопот
и на жената да ў ги досуди сите 
строги казни
заборавени по гревот во Градината.
Но веќе било доцна
за целосна деструкција на верувањето.
Имало многу празни места
за слободно толкување на страста.
Се сетил дека тој е првиот цртач
на убавите жени.  

По многу векови

По востоличувањето
на столицата до Таткото,
ангелската администрација
како да заборави на гревовите на Синот.
Повеќе никој не се сеќаваше
дали тој повеќе сакал да биде човек 
од богочовек.
Биле убедени дека тоа го расчистиле
со распнувањето
и воскреснувањето како врв на верувањето.
И Врховниот
не обрнувал внимание на тој дел
од ангелската историјата
сё до оној миг
кога еден голем цртач
не направил волшебна слика
на симнувањето од крстот.
Лично слегол долу да види
што има навистина на неа.
Минал низ просторот на создавањето
и го видел чинот преполн со Убавина
и разголени жени.
Сакал да ја пеплоса таа лоша среда
(ангелските календари велат дека навистина било среда)
но сепак застанал.
Го погледнал Синот на платното
и жените кои клечат до неговите нозе.
Потоа се завртел и видел како цртачот
спие на градите на жена
која веднаш ја препознал –
таа била една и иста од платното.
Се насмеал Врховниот
му рекол на ангелот да дувне за благослов
и заминале горе.
Додека летале проговорил:
Убав Син сум направил
ја сака убавината,
така нека биде.  

Мала библиска еротика

Беше страшно збунет.
Нејзината нога како сенка
го пречекоруваше попреку половината
неговите раце 
ги милуваа градите на жената.
Лежеа на земјата како избркани
и не можеа никако да разберат
зошто нивната љубов е грев.
Знаеше дека го гледаат
и веќе подготвуваат обвинителен акт.
Таа спиеше на неговите рамења
и ја мирисаше кожата на љубениот.
Синот сакаше да скокне и да побегне
но се сети на минатото
кое го туркаше само напред.
Потстана и ја бакна во левата града.
(Овој бакнеж предизвика
револт во циничните небесни простори.)
Потоа гледаше преку синилото
кое треба да биде прозорец.
Ги виде легиите
и празните простори
и ги слушна гласовите на децата.
Таа стоеше зад него
го погали по косата и му кажа
дека никогаш нема да бидат заедно.
Тој излезе и замина
со апостолите да се убедува
дека вистината не е секогаш таква
каква што ја гледаме. 

Нови песни од ракописот „Цртани жени“
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Виолета Танчева-Златева

Патот до дома

Несетено
како јата одлетаа годините
Браќата ангели се изморија
вардејќи ме од моите непромислености
и од лошите намери на луѓето
Уште сум дете како од времето
кога Господ со кросно на разбој
го ткаел светот
Уште шетам опиена од дивите билја на пролетта
и збудалена од широчините што ги мамат очите 
Нагрни ме со наметка од ветер
зеленило мое
прибери ме мене распослана низ полето на времето
и во косата ѕвезда закачи ми
што ќе ми ја осветлува ноќта 

Зашто се плашам дека маѓепсана
ќе го заборавам патот за назад
до моето кибритно кутиче именувано дом

Бојно поле

Секогаш се повторува истото:
Трпки од исчекување
Страв да не се направи погрешен чекор
Морници од насетената наслада
што на боиштето го вие својот танц 
заради победата без победник...

Војската ги напушта линиите
Ги склопува шаторите
Ги спушта пушките и бајонетите...
Заминува со древното ехо дамна дувнато во бојната труба...

Ова е одамна изгубена војна што со години се повторува

Мислам на зимата што треба да се издржи 
На студените ветришта и заслепувачите снегови
што ја смрзнуваат крвта во жилите
На непредвидливата пролет што треба да се надитри
за да не нё заведат нејзините нежни бои и звуци
На жешкото лето што ја смука зелената сила од телото
На дождливата есен што носи мокреж во душата...

Сама сум
Сама среде боиштето на одамна изгубената војна
што ја водам со себе

(Само)заборавање 

Ова попладне е измислено за самозаборавање
Би било убаво да го исклучам компјутерот
што од утрини ми го пие виделото
и да го пуштам мозокот на пасење

А потоа (можам) да заскитам накај паркот
и да се изгубам
– и од другите и од себеси

Ако решите да ме барате
не можам да ве посоветувам каде попрво да гледате 
И самата сё уште не сум решила во што да се претворам
Дали на небото да заталкам
дали со мравите да се здружам
или во камен да се претворам

Нема постоење лишено од тегоба
во тоа е суштината

Росата

Нё забораваш, Господи
Талкајќи по своите патишта небесни
сё поретко ги спушташ очите кон нас
Ти стврднува срцето
пред неискрените молитви
на твоите грешни деца
Помали сме од мрави разлазани
по врвиците на животот
и притиснати од мислата за пеколот – 
и овдешниот и тамошниот
Се раскрилуваме за миг
сонувајќи го сонот за убавината
кога ќе ја вкусиме росата на љубовта 
– можеби последниот дар од Тебе
за нас непослушните

А ни тоа не сме кадарни да го довардиме
Превисоко летаме во својата самобендисаност
сонувајќи го сонот
за вечноста

Виолета Танчева-Златева
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ПЕСНИ НЕДОПЕАНИ 8

Мечкин Камен, 30.07.2016 г.

Параглајдеристите ги запоседнале
некогашните комитски пусии:
ги растегнуваат конците, платната
ги раздувуваат, ја утврдуваат сигурноста,
ја одредуваат поволноста на ветрот.

годинава нема илинденско востание.
ќе има натпревар во параглајдерство:
надлетувајте се за уште еден лет над
спуштајте се за уште еден пад под
свртете се во замислената иднина

гледајте: долу е бескрајното небо, горе
одразот на покосено поле стрпливо трае,
во спиралата на пламенот потполни сте
вртејќи се околу сопствените оски во јата
над комитските пусии стишени в жега.

На крајот од патот

на крајот од патот
самотно исплашено дрво
трепери во некои шифри.

омарнината трпнее:
тоа беше мојот живот –
одгатнува.

24.07.2016 г. 

Студена пот

Ги средив сите релации во сонот
и не знам зошто нешто ме пробуди –
пресече некоја жила во мене

се будам облеан во студена пот

20.07.2016 г.

Нешто за „случајот“ 

Високо во планината, на еден свијок
пука гума од автомобилот: сё зависи
од случајот.

И менувањето гума зависи од случајот.
Напорот не се исплаќа, но биди стрплив
и чекај.

Ќе намине некој. Со алат.
Но не помага и тоа. Биди стрплив.
И чекај!

Јуни 2016

Споменик на востанијата во Познањ

висат два крста.
или небото и земјата
ги држат цврсто.

08.11.2012 г.

Вештачко езеро во Познањ

на брегот мртва
риба. умираме ние.
игра на смртта.

09.11.2012 г.
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Пивница

во криглата пиво
дијамантот на ноќта
си гради престол

На расчекор 24,00/01,15 мин., 
9/10.11.2012, Познањ

Процес

Одејќи низ шумата
стареам
Годовите на стеблата
ме стегаат
Од небото секири
се острат
Брчките ми ги длаби
хоризонтот
Само шумот на лисјето
на зеленото
го чува моето срце
младо

13.03.2016 г.

Поглед од Томорос кон преспанскиот крај 
на 9 септември 1982 г. со Никола Кочовски

(Одамна напишано, заборавено, па сега најдено)

Колку што се искачуваме толку
небото се спушта подолу
и нё рамни со тлото
сё додека не станавме
ситни точки
сами на врвот
а главите ни станаа облак 
што се тркала по камењата
и ја чешла ситната трева.
А очите веќе ни лебдат.
А очите веќе ни кружат
околу нас како џамлии;
еве сме, горе, на врвот
во првите дни на есента
и штотуку нё изрешета ветрот
(рафали ветер се забодуваа
во нашите тела)
и тукушто очите ни отскокнаа
високо над нас
и веќе лебдат

врзани како со конец на небото
во првите дни на есента
(есента што се враќа
како ехо
од клисурите
под нашите нозе).
Главите ни се згуснаа во облак
и грмат по камењата
додека очите ни ја распостилаат
глетката:
Првин
ниските треви
подгорени што се нишкаат
заборавените ровови од времето
искиснатите кожувчиња
на клекнатите смреки
па камењата со лишаи,
после, ете се шумите
под сводот
па срамежливите оџаци
и куќите како печурки во шумите
а на крај езерото како небото
на кое другиот крај му е изгубен,
езерото без крај како нашите очи.
Езерото без крај како нашите очи
и куќите како печурки во шумите
со срамежливи оџаци под сводот,
ете се шумите
па камењата со лишаи
на кои како да плукал господ
искинатите кожувчиња
на клекнатите смреки
рововите што ги заборавило времето
ниските тревки подгорени
што се нишкаат
и нашите очи. Нашите очи
што ја распостилаат глетката
сё додека не секне, сё додека
не ја пресече секајца
сё додека не потемне
и не зататни Галичица.
И кога очите ни се вратија на местото
и кога главите ја добија вистинската форма
кога јатата еребици
првкаа под нашите нозе –
се спуштаме по сртот, ја сечеме планината
и со дождот, што нё плашеше од модрините
и со дождот што доаѓаше
и со дождот што ја миеше правта
и со дождот што ни ја квасеше косата
ја бистревме нашата глетка.

Септември 1982 г., Галичица
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Димитар Пандев

пАРАДоКсоТ НА МеЃУвРеМеТо 
– ЈАЗиЧНо МеЃУвРеМе  
– ЈАЗиЧеН пАРАДоКс

(Кон најновата збирка на Славе Ѓорѓо Димоски, 
Јазичен триптихон, „ПВН публикации“, 2016)

освРТ

Поетската книшка која е мала но голема – мала по форма, 
голема по содржина – го привлече моето внимание прво со насло-

вот, бидејќи мој професионален и творечки интерес се системите 
по углед на јазикот, вклучувајќи го тука пред сё самиот, човеко-

виот јазик, независно дали ќе го проучуваме изолирано или во 
однос на други системи: човекот, природата и слично; исто како 
што мој интерес се диптихоните и триптихоните, дводелните и 
триделните, повторно ќе речам, како јазикот кој е дводелен или 
триделен знаковен систем, во зависност од погледот (структурен 
или функционален, сам или во однос на човекот и стварноста), 
лингвистичкиот или логичкиот, или да се послужиме со имиња, 
сфаќањето што го предлагаат Фердинанд де Сосир и неговите 
прашки следбеници кои се застапуваат за асиметричноста на 
јазичниот знак и сфаќањето на Чарлс Сандерс Перс и неговите 
приврзаници кои се залагаат за иконичноста на знакот. А „Јазичнен 
триптихон“ е плодно јазично поле за примена на двете теории.

Мојата изненада по односот на оваа поетска книшка беше 
уште поголема, морам да признаам, и не само моја, од средбата 
со нејзината логистика, невообичаена до скоро за прво издание, 
иако набрзо ја сретнав во уште некоја  нова книга, во кои ќе ми 
останеше незабележителна да не се сретнев со токму истата ло-

гистика кај Димоски, зашто творечката логистика кај Димоски 
соодветствува на неговиот творечки потфат, и самата претставува 
уште поосмислен триптихон, составен од три придружни текста 
од тројца добри толкувачи на поетиката во сите нејзини разновид-

ности. Велам, поосмислен, зашто во секој триптихон секогаш има 
една парадоксална, испревртена нишка, која го спојува навидум 
неспојливото заради неочекуван детаљ или настан забележан или 
случен во меѓувремието  што ги дели составите на триптихонот, 
на последователните послесловија. 

Непознатица за читателот , во тој контекст и за мене, е: знаеле 
ли логистиците на „јазичниот триптихон“ еден за друг за нивната 
паралелна активност во она меѓувремие од создаденост на трипти-

хонот до неговата објава во умножено печатена форма. Одговорот 
би бил залуден, но евидентно е дека логистиците, авторите на 
трите придружни текста, се инкомпатибилни во своите погледи, 
или – едноставно речено – понудиле различни читања, во кои 
преку различни пристапи превладуваат различни проседеа кои 
се повикуваат на различни авторитети.

А не постои поголем авторитет од самиот јазик или, поинаку 
кажано – авторитет се здобива со помош на јазикот, зашто јази-

кот е најсовршена градба, со која можат да се толкуваат и сосема 
несовршени градби, на пример – хаосот, и уште една посовршена 
од самиот јазик градба, без која јазикот е ништо – текстот.

Токму затоа се решив да применам соодветна логистика, да 
го придружам јазичниот триптихон со јазичната тријада, незави-

сно што би значел овој израз, т.е. да го споредам со јазикот како 
систем, зашто самот тој е јазик, и во него е искористено правото 
на јазик, правото на уметникот на свој јазичен израз, правото 
на себеоткривањето во затскриени форми, надвор од себеси, се 
разбира, во јазикот оттргнат од себеси и разгледуван од себеси во 
сопствено меѓувреме, во изделбата на овој признак од основниот 
концепт време, кој не суштествува без концептот простор и ја 
наоѓа својата смисла во творечкиот концепт – времепространство, 
израз кој ништо не значи и сё значи, независно дали се неговите 
синоними: димна гора или стерна, дали е принципот земјата или 
водата, важна е стихијноста.

Славе Ѓорѓо Димоски е – нема да речам македонски поет, 
туку – поет на македонскиот збор, на чистиот македонски збор, 
што Венко Андоновски во неговиот придружен текст кон оваа 
книга го нарекува „кристализација на кристалот“, се разбира, врз 
негови нагледи. За мене, пак, зборот на Димоски е изворен, дури 
и праизворен, зашто според моите извори или нагледи, криста-

лизацијата се остварува во општеството, во комуникацијата, во 
предвидливоста на текстот, во логиката на причинско-последич-

ните односи кои се одраз на заедничката стварност. А односите 
во поетскиот текст на Димовски се предопштествени, на преден 
план не е дури ни единката, туку оној нерасчленет јазичен знак 
од кој се расчленуваат основните знаци во природата – јајцето, 
знак што поетот го поставува во метонимиски однос со јазикот, 
користејќи притоа една фонетска коинциденција во македонскиот 
јазик, еден од ретките јазици во кои зборовите за поимите „јајце“ 
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и „јазик“ почнуваат со исти гласови, па и се, повеќе или помалку,  
созвучни низи низ одделни свои форми.

И триптихонот започнува со модален збор составен од мо-

дален глагол и партикула, т.е. честичка  „Можеби“, а завршува со 
збор чие основно значење е множество честички – „прав“, зашто 
нашиот јазик има „прашинка“ . Партикулите се клучни во јазич-

ните ритуали, а правта е составен дел од паганските ритуали, па во 
завршниот стих на триптихонот е вкомпонирана, вкомбинирана 
и кодирана во всплетен фигуративен стих: „Прав. Усвитена прав“, 
составен дел од уште посложена строфа во која се преплетуваат 
градацијата на изразот и акумулацијата на знаци кои се резултат 
на алузија на интерпретација на воведната  старозаветна книга. 
Тоа е онаа иста констатација што Санде Стојчевски ја поврзува 
со функцијата на предметите кај древните, а Наташа Аврамовска 
со митот.  Јазично, пак, песната, е ритуална, независно дали со 
неа го толкуваме минатото, сегашноста или иднината. Јас сум за 
меѓувремето, празното време или преисполнетото време. Пара-

доксалното. Интересното.
Клучот на сите ритуали е во враќањето, а ритуалноста е во, 

се сложувам со Аврамовска, во митот. Враќањето како мотив  во 
поезијата на Димоски е поврзана со митот за „пајакот“, кој во 
поезијата на Димоски е поврзан со концептот „буква“ во изразот 
„пајаци-букви“ и со мерењето на времето. Враќањето кај Димоски 
е јазично враќање и се одвива во односот меѓу односните форми:  
„нешто“ – „ништо“. А јазичното враќање  се остварува на меѓу-

рамништа, квазирамништа, т.е. на фразеолошко рамниште. И 
тука Димоски е најмакедонски во јазикот, да ја прифатам неговата 
логистика Андоновски–Стојчевски–Аврамовска: во кристализа-

цијата, во древноста, во митот: Да се врати / во прастариот сон / 
на нештата / и да го налегне / и да го квачи.

„Квачи јајца“ во кристализираниот македонскиот народен 
јазик значи „ништо не работи“, а јазикот е тој што ништо не ра-

боти, а толку многу создава. Јазикот е функционален систем, во 
кој од ништо се создава нешто, преку комбинации на звуковното 
и блесочното, на редот и на смислата.

Да не должам, во интерес на меѓувремето и на меѓупросторот, 
структурата на јазичниот триптихон одговара на структурата на 
формата на јазикот: рамниште на гласови, на зборови, на рече-

ници, која во додатокот прераснува во структура на текстот.  Го 
искажува тоа Димоски и со јазични средства во триптихонот, 
како што додатокот  одговара и на семиотичката поделба на ико-

ничност, индексност и симболичност. Димоски беспрекорно ја 
дава индексноста во јазикот преку односот на категоријата лице 
во себеименувањето со  заменските форми: јас – ти – тој, и тоа 
е онаа комуникациска форма на себеобраќање кога човекот се 
изопштува од себеси како што знаковно творецот се изопштува 
од своите дела. Тоа е метонимијата на Ти во отуѓениот свет. Зашто 
синегдохата на Ти е нешто сосема друго. А метафората  збунува, 
бара предмет, што би рекол Стојчевски, па макар и  несотворен или 
жив, ритуален, би дополнил.  Односот „нешто–ништо“ од спознај-
ната структура на првиот дел „Јајцето на јазикот“ во вториот дел 
„Логос“ знаковно се скрива во низата ред–распоред–хармонија , 
за да се обзнани јавно во третиот дел, кој ја кодира и синтаксноста 
и симболичноста на тријадата, за да ја разоткрие во додатокот, 
како алузија на сотворбата на текстот кој во себе сё вклучува, врз 
поставката дека е јазикот мрежа од односи, како што мрежа од 
односи е текстот, особено во семиотичка смисла, во перспектива 
дека културата создава текстови со помош на јазикот и на другите 
системи составени врз принципите на јазикот. А културата се учи, 
како што се тврди, со наредби или со набљудување.  Притоа, имаме 
предвид дека клучната синегдоха која во триптихонот прераснува 
во метонимија е во знакот „око“, инаку во тесна етимолошка врска 
со глаголите „гледа“ и „знае“. 

Творечката вештина на Димоски е во навраќањето на 
најдревната можна позиција на набљудување, од која преку по-

натамошна интерполација  на ликови и настани се овозможува 
минатото да ја решава иднината. Тоа е вештина својствена за тво-

рците средновековници, но и за модернистите.  
Интерполацијата во уметноста подразбира среќавање на 

личности од различни времиња, кај Димоски тоа се Каин и Алек-

сандар, а потем Каин останува здодевноста од осамата, а потем 
Александар – молкот.

Поезијата е разговор со себеси, а разговорот е драма што 
секоја единка ја води сама, тврди естетската лингвистика. Тука е 
јазичниот парадокс на истрајбата на поетот  Славе Ѓорѓо Димоски 
и на сите македонски и светски поети.
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1.1.

Штом светлината одминува
а не се прима 
во срцата
останува само сенката
се издолжува притаена
се проширува
прекрива сё
и сами се оковате
во окови од мрак
со дух излитен и празен
старешини
на темнината станувате.

Само сенка, мрак и студ.

1.6.

Кај ви е мегданот во добрина
та дремка на очите свои
да не им дадете
служители на родот.

Кај ви е 
јаремот на Татковината
та глава да не дигнете
од силата негова
доброљубна и света
служители на Татковината.

Кај ви е жезлото ѕвездено
од чиј тропот 
светлосна прашина паѓа
да се впие
во прашината 
на паметењето на Татковината.

Само таа ви остана
и не ќе можете
со себе да ја понесете
ни во скитања
ни во преселби
ни во разделби вечни.

1.8.

Ви оставив врата отворена
да ја затвори да не може
никој и никогаш.

Ви поставив виножито
и цветни венци над главите
да ги овене да не може
никој и никогаш.

Ви оставив од јаспис
небесни чаши
светлината да ја пиете
светлина бесконечна
и над сатански бездни
и над висини над врвој.

Пиејќи ја светлината
се озорувате себе си
својата суштина
и надвор од себе си.

2.1.

Со причесна прва
небесната врата
ви е отворена
дур другите уште

по друмје туѓи
пат барале неми.

Затоа бурата
во мојава душа
ми носи тиња
на темно место
сред бел ден
а друго небо
како неправедна награда
за погибел свој нема.

2.6.

На невидено
во празнина темна
ко прва слана
по трубите на ноќта
брат на брата си
око вади подлабоко.

Братоубие за
братољубие.
Каин за Авел.
Каин, вечен во животот –
со жигот на чело
никако да умре. 
Авел, вечен во смртта –
од братска рака 
во таткова нива чека
полметро широка
во две метра длабока
престорена од неправдата
што похот е тешка
та сите се арчат
не останува никој
барем за показ.

Кочо Топузовски

ПОСЛАНИЈА 
НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
ДО МАКЕДОНЦИТЕ

„Оти, кога дојдовме во Македонија, 
никаков мир немаше телото наше; во сё бевме 
во маки; однадвор напади, одвнатре страв.“
2 Кор. 7, 5. Кочо Топузовски
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2.8.

Оваа е света земја
каде каменот е црвен
и планините и водите
и сонот е црвен
црни се само 
сенките нивни
а вам ви прилега 
светлина само
на светлината синови да сте
во себе да ја носите
не сенките свои
да ги осветлувате
туку патот на сите
ако е праведен и трнлив.

3.1.

Малкумина се повикани
а мнозина избрани
но никој не е
наследник избран
туку
наследник по род е.

Никој избран не е
ниту темел
да копа од поколенија
напластен и вечен.

Ќе остане ли нешто
ќе го има ли
колку-толку
трлото што сега
безимено го влечат

а име нејно
со Апостолска рака запишано.

О, Павле,
сенко на иднината
света рака небесна 
за име свето поднебесно.

3.5.

Не е Словото во силата
туку силата во Словото е.

Сечилото негово
поостро е од мечот.

Тој остава
само видлива лузна
а Словото
невидлива рана
подлабока од дното
потрајна од вечност.

Не со силата на стравот
туку со силата на правдата
оти неправдата
е напредување во злото.

3.8.

Над темели духовни
првиот здив сте го впиле
белите ангели навидум ви биле
и изворите и врутоците
и сновиденијата и созданијата.

Сожители сте на светци и чудотворци
на евангелиска Земја
чие име своерачно
светите Лука и Павле
со небесно писмо го испишале
и не сте придојдени на непознато
туку од создавањето на вековите
на своето свои
од првото крштевање
до уписот во книгата на животот
и вечната книга на смртта.

Ме воспевате
со акатисти свети
да се радувам
што сум ве озорил
со светлина божја,
да се радувам
што првоучител сум ви бил.

А јас,
во скрб тиха и кревка 
единаесет столетија потем,
дур не се измамам
самиот себе,
дур ветрот сите
не нё издува во неврат
и дур не нё однела 
матна и горчлива вода,
во молитви се молам уште
возљубени браќа мои
светлината да ве допре
и да ви го осветли патот
во веки веков.

Амин.
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Како, о пријатели да се обидеме да го сфатиме творечкиот 
феномен – Кочо Топузовски? Тој е искрен нескротник-креативец, 
загрижен Македонец, драматичен но и одговорен совесник на ма-
кедонството кој сиот свој опус го гради врз чиста мисла, јасна 
национална и идентитетна програма, со изострен усет за совест и 
свест за круцијалните „клетки“ на светото ни македонство, но и 
со бескрајна љубов кон највозвишеното од сите нешта – нејзиното 
величество поезијата. Воедно, Топузовски е лирски раскошник кој 
умее да ве привлече кон најинтимните поетски небесни „сокаци“ 
и насамо да ве соочи – со поезијата.

И како се сретнуваат историографот и поетот, филозофот 
и лиричарот, со правникот, но и правникот-граматичар на поет-

ската реч?
Кочо го знам од дете, откако јас бев дете, а неговата поезија 

веќе беше „зрела мома“. И убаво е и чудно и волшебно е што сти-

ховите негови се во мене, и кога сё уште не станав критичар и 
кога растев низ таа поезија.  Ајде сега да видиме што ни донесува 
најновиот поетски свет на Топузовски?

Свечено поетско послание
Најновиот поетски универзум на поетот расте помеѓу посла-

нија и – риданија. Славни и славени допрва ќе бидат Посланијата 
на свети Климент Охридски до Македонците! 

Ехото на атавизмот грмнува преку мотото на апостол Павле 
од неговото славно Послание до Коринтјаните1:

Оти, кога дојдовме во Македонија, никаков мир
немаше во телото наше; во сё бевме во маки;
однадвор напади, однaтре страв.

И од таа поттикната, вознесена атмосфера која нё воведува 
во еден атавистички, праамбиент на големите настани од мугрите 
на човековата промисла расте пораката на свети Климента – токму 
кон нас – Македонците.  

Праподлогата на инспирацијата за посланијата е култната 
вечна литература на Новиот завет.

1 Цитирно според: Кочо Топузовски: Посланија и риданија. – Скопје, 
„Дијалог“, 2016, 5.  

Трите поетски посланија
Трите поетски посланија на свети Климент Охридски до Ма-

кедонците патуваат до нас преку гласот поетски на Кочо Топузов-

ски. Та како го надари Господ поетот наш денешен, та да му даде 
глас и очи денешни на свети Климента да крикне кон нас со вакво 
раскошно поетско послание? Та како во мудромислието му влезе и 
од него излезе со чиста мисла и промисла, со поетски завет кон 
светото потомство свое? Како ли, о како им даде на душите да се 
сретнат и да решат нам да ни се јават? Преку длабока скрб, преку 
јанѕа, преку болка:

да не би и при очи
да останете слепи2

Но и преку преку топла дума кон своите. И како „единаесет 
столетија потем“3 преку гласот на поетот ни се јави и преку очи-

те поетови нё виде? Вака распнати, измачени, недоразмугрени и 
при озорот негов... Подвигот негов кон нас, а и кон сите – е озор! 
Прекрасен неологизам. Незаборавен:

што сум ве озорил 
со светлина божја,
да се радувам 
што првоучител сум ви бил.4

Посланието како жанр
Но какви пораки праќа посланието како жанр?
Во црковната литература посланието било писмено барање 

до авторитетен теолог од група луѓе во врска со одредено верско 
прашање.

Посланија се пораките на апостолите во Новиот завет.
Послание – како поетско писмо насочено кон разјаснување 

на нешто.
Послание – како јавен повик на некој авторитет до населе-

нието во форма на отворено писмо. 

2 Кочо Топузовски: Посланија и риданија. – Скопје, „Дијалог“, 2016, 14.
3 Ibid., 39.
4 Ibid., 39.

Кристина Николовска

еХо НА ДовиЦи

(Кочо Топузовски: 
Посланија и риданија, 
Скопје, „Дијалог“, 2016) Кристина  

николовска
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Така и го доживуваме. Со сите вредности што со себе ги 
содржи како жанр. Посланието е вистински „звук“, но и довик на 
прасовеста наша, на синергијата на сенките на апостол Павле и 
на големиот свети Климент Охридски. 

Предпесна-молитва
Трите поетски посланија на Св. Климент кон Македонците 

започнуваат со предпесна молитва. Тоа е, всушност, поетски пролог 
кој ги навестува трите посланија Климентови. Светителот наш кој 
со загриженост ни го праќа првиот прозбор на своето поетско 
послание, првата предпесна во која преку длабоко душевна болка 
крикнува кон нас: 

Потонат во искушение
и длабока скрб,

за да расте, преку анафора и богата градација на мисла и на 
тон, кон кулминацијата на песната:

дур не овене
мојот кревок ропот,
дур не се измамам
самиот себе
и не станам
догорен корен,
дур не се раздолжиме крајно
од својот долг секој,
дур ветрот не нё 
издува во неврат
и дур матна
и горчлива вода не нё однела сите,

А поентата на првата предпесна – е чиста молитва, молитва 
за нас: 

во молитви се молам свои 
возљубени браќа мои
светлината да ве допре
и да ви болскоти по патот
во веки веков.5  

И така, пораките му се големи и вечни, тонот на обраќање 
– свечен и вечен, а мотивот – велик и историски по својот зафат.  

Прво послание
Првото послание почнува со мудромислието на свети 

Климента кој грижно нё поучува:

Штом светлината одминува
а не се прима
во срцата
останува само сенката6 

5 Ibid., 7.
6 Ibid., 11.

И потоа внимателно ни воочува: и сами се оковате / во окови 
од мрак / со дух излитен и празен / старешини / на темнината 
станувате. // Само сенка, мрак и студ.7

Та вредна е превредена таа поука Климентова, кој на своите 
Македонци, ете по „единаесет столетија потем“8 низ гласот поетов 
Кочов се јави. И замислете, сето тоа се одвива во некој праамбиент на:

Зајдисонце
пред изгрејсонце 
признава небесна сенка
за прекривка на денот
долга во недоод
и трајна во недоглед.9   

Сето тоа се одвива и преку невидена татковска љубов кон 
својот народ, оти „првоучителот“10 наш е тој. 

Внатрешна драма 
И сета таа внатрешна драма на посланијата до нас допира 

преку драматична и вечна борба на опозициите, кои кај Топузов-

ски на површината извиваат како раскошни фигури – симетрии, a 
пак од длабината избиваат како – логички опозити. И од тој поне-

сен еуфонски, но и металогиски амбиент на култивираното писмо 

7 Ibid., 11.
8 Ibid., 39.
9 Ibid., 12.
10 Ibid., 39.
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на Топузовски, на речта негова, се распукува драмата, прадрамата, 
пранастанот кој поетот сака да го каже. На своите да им го каже. 
Поетот во св. Климента, но и поетот во Кочо.    

И за восхит е тонот кој поетот Топузовски го дораснал, но 
и нам ни го достигнал. За восхит е и позицијата на св. Климент 
која поетот успеал вешто да ја долови. 

Прасенки
И така и тука почнува големата драма на посланието кое 

расте како богата симфонија во која се разгорува борбата меѓу 
опозитите: светлина / сенка, темнина / светлина, но и: вистина 
/ лага, добро / зло, правда / неправда, свое / туѓо, победници / по-
разени, братоубие / (наместо) братољубие, книга на животот  / 
книга на смртта...

Конечно: Каин и Авел... „Каин, вечен во животот –“ / „Авел, 
вечен во смртта –“11 – вели поетот.

И од светската „пештера“ на праприказните изникнуваат 
сенките на ликовите, но и на настаните кои најавуваат нови и нови 
прокуди, но и упатуваат на судбинската коб. Така, како судбинска 
коб ја гледаме и „(...) Македонија, како земја на историска и мета-

физичка јанѕа, од една, но благородна и духовна од друга страна, 
земја погодна, иако преполна со страданија, за божествена седиба, 
(...)“12 според Клетников.  

И сиот тој дијалог на прасенките се води низ непресушната 
борба меѓу опозитните сили, над кои како скротител се извишува 
свети Климент Охридски. 

Второ послание
И како денес свети Климент да ни ги гледа маките ни, и како 

денес да сака потресно да нё поучи:

Сами си го ѕидате ѕидот
та сами не можете
да си пријдете
да се видите.

Кога други
ќе ве видат
во еднио
два народи гледаат
инородни и туѓи.13

И околу таа вечна борба меѓу Победници / или поразени по-

етот го поттикнува Свети Климента да нё поучи:

И едните
и другите  
од немоќта сте ронка

11 Ibid., 26.
12 Ефтим Клентиков, Ibid., 100.
13 Ibid., 24.

(...)
Оти за друго
не ве бива
освен за натпревар
со сами себе.

Сами себе победник
сами себе поразен.14

Но тонот на благопоучение владее над сите интонации свети 
Климентови, оти преку блага поука, тој аманетот ни го позлатува 
за навек:

Оваа е света земја
каде каменот е црвен
и планините и водите
и сонот е црвен
црни се само 
сенките нивни
а вам ви прилега
светлина само
на светлината синови да сте15

И така грмнува и одекнува и благословот Негов велик: „Си-
нови на светлината да сте“16!

Трето послание
Третото послание до Македонците влегува низ големи по-

етски порти: Малкумина се повикани / а мнозина избрани17. И така 
е. Во местото на историјата, во библиотеките на цивилизациите, 
повиканици се – малкумина, избраници се – мнозина. Повикан е 
свети Климент, и од небото, и од Бога, и од вистината, и од Светите 
браќа е – повикан.

Повик – тој е чист повик! Но и довик – довик на крик на ис-

крен сопоет, поет на денешницата, кој ете се дрзна да се возгордее 
за подвигот Негов, за делото Негово – та да го замоли, „единаесет 
столетија потем“18 да нё подискара, та и да нё поучи!

Оти подвигот му е голем, оти делото му е вечно и оти сосем 
наместо е скрбта на свети Климента, кој и од минатото, загрижен, 
како сега да нё гледа:

Ќе остане ли нешто
ќе го има ли
колку-толку
трлото што сега 
безимено го влечат
а име нејно 
со Апостолска рака запишано.

14 Ibid., 25
15 Ibid., 28.
16 Ibid., 28.
17 31.
18 Ibid., 39.
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О, Павле,
сенко на иднината
света рака небесна
за име свето поднебесно.19

И што може сега поезијата? Па гледате ли, возљубени, како 
поезијата може она што историите, но и сториите, но и сторе-

нијата не можат? Само поезијата може цели „планини“ истории 
и „океани“ размисли да прими – во капка стих! И в миг станува 
јасно! Стихови-молскавици. 

Сосем наместо е прашањето за „трлото“ свое дали ќе го има? 
Она трло „(...) што сега / безимено го влечат“20, а всушност е име 
запишано во Библијата, од „Апостолска рака“21.

А Свети Павле? „Сенко на иднината“...
Е па, величествен е поетот кој преку логичка, но и металогич-

ка инверзија – рапосла планини и планини згуснати филозофски 
есеи – во само една капка стих... Можеме ли да ја замислиме „сен-

ката на иднината“, сенката која допрва ќе осени... Зад иднината, 
отаде иднината... Е, „светата рака небесна“ Павлева, отиде далеку 
во недоглед и недоод – ама сето тоа: за име свето поденебесно.22

Та има ли име поподнебесно од – Македонија?  Има ли народ 
посин на сонцето од – нас? Има ли светлина поозорена – токму од 
неговите златоусни, токму од неговото благопоучение, токму од 
неговиот болен крик по нас?! 

Епилог
И така, озорот за кој пее поетот одекнува низ епилогот на 

трите поетски посланија на свети Климент до нас, Македонците:

Ме воспевате
со акатисти свети
да се радувам
што сум ве озорил
со светлина божја,
да се радувам
што првоучител сум ви бил.
А јас,
во скрб тиха и кревка
единаесет столетија потем,23

За да поентира на крајот со рефрен – кој беше поента на пр-

вата предпесна, се моли светлината да нё допре и да ни го осветли 
патот кон светлината:

во молитви се молам уште
возљубени браќа мои
светлината да ве допре

19 Ibid., 31.
20 Ibid., 31.
21 Ibid., 31.
22 Ibid., 31.
23 Ibid., 39.

и да ви го осветли патот
во веки веков.

Амин.24 

Поетски довик
Овој поетски довик, овој апел кон свети Климента да ни 

помогне, овој крик на болка е голем. Полн со реторски прашања 
кои постојано отвораат:

Нели сте
наследници на сонцето
деца на езерата
нели пиете од извори чисти
со окови од мудрост
во книгата на животот
оковани за светлината.25

Порти на времето
И морам да ви признаам дека јас овој поетски триптихон го 

доживеав како посебно дело, дело кое како свечена песна, заветна 
песна, може да се оддели и да биде една голема порака. 

Но стихозбирката понатаму расте низ уште четири поетски 
циклуси. Помеѓу Посланијата и Риданијата се циклусите: „Порти 
на времето“, „Планината“ и „Власта над животот“. 

„Порти на времето“ е циклус песни кои најчесто се посветени, 
но и се суптилна лирска исповед на поетот. Критичарот и поет 
Ефтим Клетников, во поговорот на оваа збирка, сосем наместо ќе 
каже дека во овие три циклуси владее: „Една типично de profundis 
атмосфера во која животот што го живееме под капата небесна не 
е ништо друго освен една голема лузна и неодминлива болка.“26 
Клетникот ја прогласува болката за основна тема во овие три ци-

клуси, која според него веќе е навестена. И тука е прекрасната песна 
посветена на Раде Силјан, „Татковина“. Песна-реплика на патриот-

ската поетика на Раде Силјан: Кај ни е татковината / без народ,27 

пее петот со страв дека дури и занданата ќе биде туѓа, а не наша:

И занданата ќе биде туѓа
оти во нашата
ќе нема кој да темничи.

Ни молитва
ни кадило
ништо не ни помага
ни останува
само зборот во песната
и песната до смртта.28

24 Ibid., 39.
25 Ibid., 17.
26 Ibid., 102.
27 Ibid., 46.
28 Ibid., 46.
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Кристина николовска

Но во сиот тој амбиент на болка и грижа, поетот го жали и 
оној кој не знае за болката / и за сонот ништо.29 Тоа се случува во 
„отклучените сенки“. Внатре во нив, но и во истоимената песна. 
И така е, денот само низ ноќта се гледа, сонот – преку болка е 
повидлив и подостижен. Е тоа е убавото во поезијата – со толку 
малку „материјал“, таа „кралица“ – ни кажува бескрајно многу. 

Кочо е поет на висока економија, кај него нема одвеќе не-

потребни зборови. 
Во овој циклус „Порти на времето“ има патриотски настрој-

би, но и „Балада за поетот“, има и стихови кои пеат за „Јанѕата на 
ближниот“ кој:

Дури откако ослепе
ја виде светлината
сега некако
внатре и подолу 
само дното што 
скришно го ѕирка.30  

И секако, во тој амбиент расте и песната „Тајна“ и „Осама“, 
која нё поучува:

Времето стои
демне, чека
се потсмева на немоќта
да го спознаеш просторот
а место за друг
во себе нема.31  

...
И нема место за друг, во себе, навистина нема место за друг, 

оти осамата е рудник во кој, според поетот, „се појавуваш како авет 
/ како сениште бело“32. Во наполно дисолуциски амбиент во кој:

Сё е испеано
сё е исплачено
со солзите 
ко капките на дождот.33

Сте го сетиле ли дождот од солзи? Сте потонале ли во поп-

лавата од солзи? – ве прашувам и јас, како свои? Оној што не го 
сетил тоа не знае како е да се непрепознаеш со сенката своја, како 
е да потонеш во занданата на осамата:

А дожди длабоко
сенката се поплавува
ти не ја препознаваш
таа не те препознава тебе.
Сам со сенката своја бела.34

29 Ibid., 49.
30 Ibid., 52.
31 Ibid., 57.
32 Ibid., 54.
33 Ibid., 56.
34 Ibid., 56.

Така вели поетот. Тоа е состојба во кое „времето стои, / демне, 
чека“35.

Одличен е Кочо тука. Сосем свој. Сосем на своето. Знае, умее, 
може да постигне моќна евокација на длабоки, интимни, но сечо-

вечки потресни внатрешни драми. И тука се, токму тука се, драги 
пријатели, најлирските, но и филозофски сфери на оваа драгоцена 
поезија во која ние речиси насамо се сретнуваме со – поезијата, 
во која во очи сме со – поезијата... И тука поетот само со нас ќе 
сподели како е да си – еден здив со поезијата!   

Планина
Планина. Циклусот „Планина“. Поетски циклус вознесен 

од енигмата на планината, од тивката симболика нејна, од длабо-

чината незимерна на планината. Внимавајте – длабочината, а не 
висината... Вознесен од божјата тајна на „Свети Пантелејмон“, кој 
исто така расте од длабочината на планината. 

Есента, тревата, стариот даб – и сето тоа во „Засекот на ве-

трот“, во „Свето преображение“ – како „Совршена едноставност“. 
И тоа во само едно камче од метеоритот.

Власта над животот
Циклусот со провокативен наслов „Власта над животот“ 

започува со песната „Ослобдување од гревот“, каде:

Телото се бори
само со себе
и од надвор
и од внатре
надворешното
со внатрешното36

И тука се навестува големата тема за „одмивањето“ на гре-

вот, кое потоа ќе клуминира во Ридинијата за Ченто. Може ли, о 
Боже, да успееме да го одмиеме гревот, надворешното / да го одмие 
/ внатрешното37, се прашува поетот. Со таква висока промисла 
поетот пее и за подвигот на Зоран Тодоровски, кому што му при-

знава дека: „недостижно ги надмина сите“38, или пак за Петар Т. 
Бошковски, кого преку пaрадокс го потсетува на „траењето на 
смртта“:

а има и такви
што умираат од љубов
и живеат толку 
колку што им трае смртта.39

И незаборавна е песната „Власта над животот“, која во по-

ентата горко нё растрезнува дека: „сё е под нејзиниот строг над-

зор.“ – Под надзор на власта над животот. Ете, сиот живот си има 

35 Ibid., 57.
36 73.
37 73.
38 80.
39 82.
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власт! Колку и да е невидлива, колку и да е незнајна, колку и да е 
притаена. Но ние си живееме со таа власт над животот. 

А во песната „Хорот на мртвите“, пак, страшно одекнува 
гласот на мртвите:

Како што сте вие
бевме и ние
како што сме ние
ќе бидете и вие.40

А преку пaрадокс се поентира: „само смртта е бесмртна“41. 
Но парадоксот, колку и да е навидум алогизам, во суштина e – 
највисока и врвна вистина. Размислена вистина. Или вистината 
– како промисла.

Риданија  
Поетското пеење наречено „Риданија за Методија Андонов 

Ченто“ е поетско обраќање кон онеправданиот Ченто, кому поетот 
директно му се обраќа. И низ бол и низ високо страдание, поетот 
искрено му признава:

Изгубено те гледам
ко непознат дојденец
ама гледам дека
ништо не нё пери

40 85.
41 85.

оти сув бунар оставивме
та сега
и колку да го полниме
солзи толку немаме42

И мали се, замислете, хиперболите се немоќни и мали пред 
„гревот наш жежок“43. И во таа јад, поетот од срце вели: Те опла-
кувам / а себе се плачам44. Оти се јадосува дека туѓата вина / 
како своја ја имам.45

Моќно писмо
Преку овие стихови го слушаме големиот довик на пред-

ците ни, на прататковците ни грижни, та душата намачена да ни 
ја сфати токму тој – великиот свети Климент, и да не разбере, 
искара и поучи. 

Се случува и тоа да го сетиме воздивот негов блажен и токму 
тој да нё повика кон – походот на совеста. Совеста која демне над 
гревот за Ченто, но и совеста која навлегува длабоко во нашите 
души. Души жедни за вистина, гладни за поука и страдни за по-

учение. Но и души кои насамо и интимно сакаат да се сретнат со 
неа – со поезијата!

Моќно писмо. Стабилно писмо... Писмо на поетски дови-

ци, но и довици на минатото и иднината. Или довик во кој тие 
се гледаат директно во очи. Книга поезија без која не може да се 
замисли најновата и најстамена македонска поетска мапа...  Про-

верете сами...

42 91.
43 91.
44 93.
45 93.
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Дождот веќе беше престанат, а во вирчињата сё уште пливаа 
мрсни крукчиња страв од петелот што побегна кога откри дека јас, 
големиот јамболија, бабачкото со жолти нозе, стопан на поредокот 
за колвење, го следам од сливата. Во водата како удавени муви 
плутаа остатоци од неговиот последен говор, а една црвена пујка 
внимателно ги ловеше кревајќи ја главата за да ги голтне. Скокајќи 
меѓу баричките стигна до остатоци за некаков чадор, пасош, ком-

пјутер и живи луѓе за јадење, скокна уплашена од својот издолжен 
клун во вирчето, но потоа повторно продолжи да прета во калта, 
колвејќи сосема пресни парчиња демократија, правда, надеж и 
достоинство. Претајќи рипна од радост за остатоците збутани 
во празна лименка од сардини, всушност некакви гласови што 
ветуваа мед и млеко. Во локвата до портето со лимен ветроказ во 
форма на петел, отпрета некакви раски за тоа дека парите што се 
украдени ќе мора да се вратат назад, дека мора да се спаси поредо-

кот за колвење, дека тој, говорникот, експерт за каналот Буч, не е 
тука по власт, дека дошол по слободата, по нивното право, правото 
на сите што се тука, и на сите што не се тука, да изберат лидер за 
спас на поредокот за колвење на слободни и демократски избо-

ри! Кога ја голтна слободата се сврте и ги собра сите извичници, 
точки и прашалници, а со нив и последните зборови од митингот 
стуткани под една магарешка пувка случајно истркалана од коси-

ната над тарабите. Ги собра зборовите чувме, разбравме, видовме, 
знаеме, нема веќе лаги! Ги клувна остануваме овде, и оставка мора 
да има; ги колвна додека не замине, не заминуваме одовде и ние, и 
спрета, голтна и се сети дека токму тогаш, токму кога по вторпат 
експертот за каналот Буч, оној што постојано го поплавува градот 
со фекалии, искукурига додека не замине, не заминуваме одовде и 
ние, се појави и жолтата мачка од фармата за бројлери и тој избега 
сеејќи тенка кокошаница во правец на запад, кокошаница од која 
би можело да се произведе најмалку еден мегават струја на час. 
Можеби попат сосема се испогани, но кокошката немаше време 
да провери. Сега, извесно време потоа, со кикиришката на патец, 
преташе кај тарабите, гледајќи во лименото петле заковано на 
портето во служба на ветрот: „Треба да живееш како што мислиш, 
оти сега или подоцна ќе мислиш како што живееш. Животот е 
безобразно време“, помисли црвената пујка и спрета со левата 
нога, ја навали главата, се подигна на предните прсти, стресе со 
тртката и ѕирна меѓу тарабите. Зад оградата, меѓу леандрите, пре-

таше Корасија, белата квачка на соседите: „Мене времето не ми 
може ништо“, потврди со обетките зад клунот. „Јас сум надвор од 
времето“, додаде и со едното око погледна во дворот, а со другото 
на улицата, криејќи ја во сенката на тарабите виснатата гуша и 
брчките на вратот. Збунета од одговорот, црвената пујка се заниша 
на жолтите, непристојно разголени нозе, нервозно заривајќи ги 
бордо лакираните нокти во калта. Преташе натртена во браздата, 

а ветрот во бранови ја удираше одзади, кревајќи ў ги пердувите 
речиси до коренот на батаците. Гледајќи ја така одзади, одвисоко, 
од сливата, спонтано ми се намовна карабатакот: Сега е време за 
добро пердашење, помислив и, ѕиркајќи низ лисјето, сетив како 
крвта ми удри во тртникот. Следниот миг од зад тарабите иско-

кодака Корасија, ја префрли кикиришката на другата страна и се 
прекрсти шаркајќи со клунот во белите пердуви на кобилицата: 
На ваков ветар никогаш не би излегла во здолниште со фалти, 
помисли, се сврти, спрета трипати и не додржа, повторно ѕирна 
меѓу пармаците.

„Ѕиркаш, а?“ – ја пречека зад тарабите Софија. 
„Не“ – ја спушти главата Корасија. 
„Знаеш, што, драга моја – стругна со нозете Софија, – висти-

ната е болна, нема чесни петли во градот! Сите се исти, сите куку-

ригаат трипати, ама уште од првиот кукуриг треба да ти биде јасно; 
ништо не смее да те изненади – изкокодака. – Брзо сфаќаме дека 
нё сакаат; бавно дознаваме дека не нё сакаат – тропна со клунот и 
со ногата ја турна бубамарата од празната лименка за сардини. Ја 
црпна со врвот на крилото и ја стави на долната, попречна штица 
меѓу пармаците. 

„Да. Лесно е да знаеш... – не доврши Корасија, искокодака и 
почна да се врти како заплеткана околу себе. Се обиде подлетну-

вајќи да се скрие зад саксијата со петунии, но не успеа. Клекна во 
браздата, бурична со тртката и снесе убаво, свежо, розово јајце со 
панделка. – Лесно е да знаеш дека не сакаш кога те сакаат; тешко е 
да препознаеш кога веќе не те сакаат, а ти уште сакаш, – продолжи, 
погледна во јајцето и го издолжи вратот за да види зошто молчи 
онаа зад плотот. Молчеше затоа што павкаше со врвот на крилото, 
ја сушеше бубамарата. – Слушај што ќе ги кажам“ – чукна трипати 
со клунот, ја пикна главата меѓу тарабите и сега со едното око гле-

даше во дворот, со другото на уличката; половина глава – бушава, 
другата половина – со кокле на тилот. – Онаа, бролјерката, иску-

баната, – продолжи плукајќи некаква тревка заглавена во клунот, 
– онаа што не можеш да ја поминеш ако не ја прелеташ, таа, вчера, 
тајно, на полноќ, дојде кај оној, знаеш кој, кај Феникс....“ – и не 
доврши, се заикна гледајќи во пердувот што ў падна во браздата. 

„Кај Феникс?! – затрепка Софија. – Феникс Бендер фон Мијак? 
Немој, те молам! Целата се тресам кога ќе го слушнам неговото 
име“ – искокодака криејќи го клунот под крилото. 

„Замисли, сама, на полноќ, тајно“ – штракна со клунот Ко-

расија. 
„Ќе ја фатам, ќе ја ошурам, пердув по пердув ќе кубам! Сите! 

До еден! И свечените, и оние за по дома, – се накостреши Софија. 
– И оние на тртката ќе ў ги искубам“ – додаде.

Бубамарата се уплаши, ги отвори малку крилцата, но сё уште 
немаше сила да летне. 

Блаже Миневски

СПАС НА ПОРЕДОКОТ ЗА КОЛВЕЊЕ
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СПаС на ПОреДОКОт За КОЛВеЊе

„Ти знаеш дека таа нема пердуви на тртката. Таква е родена, 
– затресе со главата Корасија. – Има пратенички имунитет. Дојде 
на прсти, тивко, чекор по чекор. Го фати на спиење, – квакна. – 
Бев сведок, – квакна уште еднаш и, гледајќи со десното око меѓу 
пармаците, се испошти под крилото. 

„Смрдла! Мириса на концентрат – кресна Софија. – Има се-

какви, – ја турна празната конзерва од сардини. – Денес не е битен 
изгледот. Види ја онаа со клуништето, онаа кај третата порта! Онаа! 
Кога јаде си ги мачка ушите; клунот ў е како на шатка.“ 

„За неа не сум чула ништо“ – шепна Корасија. 
„Како не си чула – се зачуди Софија. – Нели секое утро из-

легува рано од дома? Дома знаат дека оди по коприви, а неа зад 
бандерата ја чека еден залижан, еден крупен, еден со кикиришка 
како знаме. Дома мислат работи, а таа се чепати во јазот. Види ў 
ги копаните и поткопаните; од што се така искубани и модри? Да 
не работи на брод? Ќе сврши работа, ќе се намириса, ќе стави кар-

мин и се враќа дома со коприви, за чорба“, – заврши и, трепкајќи 
со левото око, се доближи до бубамарата која сега шеткаше меѓу 
пармаците. Внатре, во дворот, кревајќи се на прсти меѓу леанд-

рите, закукурига еден црн, дебел петел со гол врат и рахитични 
нозе. Корасија преплашено стресе со главата, скокна, сврти со 
наведната глава околу саксијата, спрета со двете нозе одеднаш и 
леткајќи истрча кај него. Софија за миг остана сама. Неколкупа-

ти скокна по мушичките што во бранови се креваа од влажната 
земја до оградата, а потоа загледана во бубамарата што упорно и 
тврдоглаво се обидуваше да летне, иако сё уште не можеше да ги 
отвори крилцата докрај, праша:

„Како се викаш?“ 
„Полина – затрепери бубамарата. – А вие?“
„Не си одовде“ – заструга со крилјата Софија и божем слу-

чајно ја помести ногата во калта. 
„Не“. 
„Знаеш ли дека треба да живееш како што мислиш, оти еден 

ден ќе мислиш како што живееш“ – затрепка и ги залепи крилата 
до нозете. 

„Знам – ги одлепи крилцата Полина. – Вие живеете како што 
мислите; јас мислам како што живеам“ – додаде застанувајќи на 
работ од штичката. 

„Живеј, не сум гладна“ – кресна Софија и, одеднаш, за чудо, 
којзнае зашто, искукурига како петел, ја турна бубамарата и 
бубамарата падна, но пред да се залепи на калта, сепак успеа 
некако да ги отвори крилцата и да летне. Следниот миг, дури 
таа леташе а јас мислев како да рипнам врз црвената пујка, оти 
пујки треба да се пердашат за да не станат петли, една жолта 
мачка, истата жолта мачка од митингот, се довлечка по браздата 
и ја зграпчи за крилото. Држејќи ја со забите, ја одвлечка зад 
насипот. Животот е време што завршува во мислите, помислив, 
секој мисли како што живее, си реков, и тогаш, за миг, којзнае 
зошто, самиот се видов како клекнувам долу во тревата, како 
спретувам со тртката и снесувам јајце со панделка: Само уште 
тоа фали, јајце со панделка, скукуригав и скокнав од сливата 
висната над тарабите трчајќи да го спасам поредокот за колвење, 
ако воопшто може да се спаси.

еДНА песНА

Кире Неделковски

Писателите имаат оправдувања...

Ако исчезнат Некаде

по своја Желба

по свои Потреби

во некое свое Време

оправдано е

и треба да им се прости

кога едноставно ќе Исчезнат

во непозната Земја

во посакуван Имот

каде се чувствуваат свои

и каде Бараат нешто Повеќе

од овој Живот.

Писателите имаат свое Оправдување

кога ќе Заминат без најава

напуштајќи ги своите жени и љубовници

тоа значи дека Нашле

поголема инспирација

во некој нов Живот

во кој ќе се Најдат

повторно силни и млади

и ќе го Оправдаат

своето постоење

со зборови и Телесно

со идеи и Постапки

изложени јавно или запишани.

Писателите можат да Исчезнат

и да се Вратат

кога ќе посакаат...
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Здравко Кисјов 

ОБРАТНО ВРЕМЕ

Апокриф

... И кога на отворено поле 
не успеаја да нё победат,
освојувачите пак се јавија
и пред ѕидините на тврдината оставија
еден чуден дрвен коњ.
Но за слична подлост
ние веќе бевме чуле 
и го оставивме да стои вон тврдината.  
Многу подоцна разбравме дека во него
немало ништо,
но токму на нашата претпазливост 
сметал непријателот.
Никој од нас не ја напушташе тврдината,
мускулите ни ја изгубија еластичноста, 
оружјето ’рѓоса,
во скутовите нё заспиваа жените... 
И еден ден сами, без борба се предадовме.

Обратно време

Од таа страна
сё си минува обратно:
се појавува  во раскош божилакот  
пред бурата и дождот,
одморот – пред работата,
јадењето леб –
пред сеидбата на зрното,
уништувањето – пред ѕидањето... 
И родителите не ги создаваат децата, 
туку децата ги создаваат своите родители.

И – се прашувам:
дали и со мене
не се случило нешто такво –
пред да се родам
веќе сум бил мртов!

Жртва

Брат ми Каин
многу внимателно ме праша
каква жртва му ветив
на нашиот Бог.

Му реков:
знаш, не сум богат како тебе.
Највредното денес  што го имам
се моите песни,
во нив ми е душата.
И тоа ќе му го дадам. 

Брат ми Каин
благонаклоно се насмевна.
И ме остави
жив.

Неизбежна болка

Вие велите:
„Каменот нема срце,
каменот е бесчувствен...“
Вие велите:
„Тој човек 
безизразен е како камен...“

Ах, луѓе мили
не навредувајте го каменот!

Во тој миг можеби
спие каменот
и си  го сонува најубавиот сон.
Сонува
дека во него паднала 
семка на дрво
и зелена фиданка
полека го распукнува...

Или можеби молња
го расекува со огнено длето...

Здравко Кисјов е роден во 
1937 година, во градот Завет, а 
целиот живот му е сврзан со русе, 
каде што работел како новинар и 
редактор на литературни списа-
нија . освен како поет, познат е и 
како преведувач, главно на поети 
од Полска, но и од други земји: 
Латвија, Литванија, естонија, фин-
ска, русија и др . негови творби се 
преведени на 19 јазици . автор е на повеќе книги, меѓу кои: От-

кровение, Монолози, Баладичен час, Внатрешен пејзаж, Неизбежна 
болка, Зреење, Дишење, Какон, Помеѓу солената и слатката вода 
и др . Почина во 2015 година .
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ОБратнО ВреМе

Или  голем чекан
на парчиња  го дроби...

Исто каменот жеднее
нешто да го растресе.
Можеби тоа е родилната трпка,
која за него е
себеоткривање
и продолжување на родот.

Чуј како шепоти каменот, 
возбуден од радост:
„Здраво, неизбежна болко –
многурабен животу...“

Порив

Над вазната со цвеќиња,
ставена на прозорецот,
за миг мина сенка на птица.
И никој не се сети
зошто потоа
цвеќињата незадржливо
насрнаа нагоре,
ја испија до капка водата
сосе сенката на птицата во неа

Повест

Биографијата им беше обична и проста –
сиот живот си беа вљубени.  
Сиот живот им беше ведар, и светол, 
ако го сакаа Златното руно секогаш
беше некаде блиску крај нив,
зрачејќи ја својата таинствена светлина.  
Но тие ништо не знаеја за него 
и можеби токму тоа 
ги правеше уште подобри и волшебни.

Искачување
 На Христо Проданов

Има луѓе кои половината од животот 
го потрошуваат за да ги искачат врвовите, 
и половината – надолу да слезат, 
носејќи ја планината на плеќи. 
Но има и други, коишто не знаат
дека веќе стигнале на врвот 
и продолжуваат да се искачуваат.

Нивните стапки сосема јасно се гледаат 
таму, на небото, и засекогаш остануваат,
среде белата пртина на Млаечниот Пат.

Сон

Токму во тој миг
кога се занишаа зградите
од силниот подземен удар
човекот исто сонуваше
 земјотрес.
 Сонот беше вистинит толку
 и долг толку
 што човекот го сонува и сега.

Отуѓување

Во долгите зимски ноќи
кога снемуваше струја,  
бидејќи во мракот не можевме да читаме, 
а и не разговаравме еден со друг, 
од стопениот восок на свеќите 
си моделиравме фигурички –
различни ликови на нашата самотија, 
кои повторно ни се топеа в раце 
од несподелената топлина.

Плаштеница

Секој лист
секој лист од таа книга
ми смукал од крвта,
секој лист е една плаштеница.
Како белата ткаенина
што ја фрлаат врз ранетиот, 
му ги покажува местата на раните.
Добро е да умееш да гледаш.

Бегство

Ќе избегам од овој безумен свет.  
На картата ќе си нацртам остров 
и ќе си живеам на него.
Тој ќе биде еден сосема мал остров –
колку да си легнам на грб 
и со очите кон небото да си споменувам 
за сё што сум прочитал, видел и проживеал. 
Само да не заборавам картата да ја изгорам 
за да не можат да ме најдат и таму.
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Дишење

Кога се рашетувам молчалив,
го слушам својот здив. Издишувам, вдишувам
и секогаш велам „да“ и „не“ на сё.
Но зборувам ли, јас тоа не го чувствувам
зашто секако зборовите го проголтуваат.
И ако нешто од тоа не ви се допадна денес,
што да сторам штом – како мојот здив –
тоа „да“ и „не“ во себе се содржат!...

Епицентар

Потресот беше толку слаб
што го почувствуваа само
најчувствителните карактери.
Отпосле се покажа
дека епицентарот на тој незначителен потрес
бил на метар и пол над земјата –
таму каде што од возбуда пукнало
едно обично човечко срце.

Капка

По долгата и мачна работа,
еден ден астрономот возбудено кликна,
најпосле ја открил
непозната далечна ѕвезда
која ја барал со години.
И воопшто не се посомнева
дека тоа свое откритие го должи
на една дождовна капка
врз сферичното стакло на телескопот.
Зашто токму таа недостигаше
на неговите диоптри.

Поштенско санадаче

Не нарекувајте ме поет. –
Во ова нервозно, забрзано време
невозможно е да ја имаш
елеганција на античките поети.
Не нарекувајте ме поет. –
Јас сум само поштенско сандаче
во кое секој може да си го спушти
посланието
на својата болка и радост,
уверен дека ќе биде препратено
таму каде што е потребно,
без да е посочена адресата.

Потирот
  „Јас сум патот, вистината и животот.“
     Евангелие според Јован (14:6)

Ти благодарам, Господе
што ми го покажа најпосле
патот кон Себе Си –
патот кон Вистината.
(Слеп ли сум бил
што не го видов досега!)
Врвејќи по него,
макар и со потсопнување понекогаш
чувствувам, станувам сё поуверен,
благодарение на Твоето Слово.
Тоа е како потирот, 
до горе полн со чудесен еликсир.
И колку и да пиеш од него, 
тој потир постојано е полн,
не се допива.

Духовен дом

Матеј, Марко, Лука, Јован...
Зошто не се три,
или пет, туку 
четири
свидетелства – евангелија
за Спасителот на светот?...
Можеби затоа што
тие, всушност, се ѕидовите
на духовниот дом,
во кој Христос нё чека
и којшто, како и секој друг дом,
направен е од четири ѕида.

Епилог

Си доаѓав кон себе си
оддалеку.
Кога пристигнав
веќе дојде време 
за враќање.

Епитаф

Јас целиот живот горев,
но никогаш не ја обвинив искрата
и не ја повикав водата на помош.

Избор, превод од бугарски јазик и белешка: 
Славе Ѓорѓо Димоски
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Дејан Величковски

ЧовеК ШТо ЛУпи ЈАБоЛКо

Замислете си човек што јаде јаболко.
Сега додајте детали на таа слика.
Човек, маж, 35 години, седи до масата со нож и јаболко во 

рацете... Го лупи и јаде јаболкото – и плаче.
Вратете се малку назад на сликава и додајте уште еден мал 

детаљ – рано наутро е, човеков едвај да станал од спиење. Се обле-

кол, си го подготвил првото, највкусното утринско кафе и седнал 
да појадува... а плаче.

Уште неразбуден, што се вели, а плаче.
Ај уште еднаш. Вратете ја сликава. Вратете ја до пред да за-

почнат солзите да се тркалаат по неговите образи. Го лупи вешто 
јаболкото, во круг, без да направи прекин, како лента, како памфле-

та за новогодишна елка... ама некако утринското сонце ѕирна од 
прозорецот и се огледа од сечивото. Одблесокот „вклучи“ нешто 
кај човеков во неговиот ум... Застана. Веќе не лупеше. Раката повеќе 
не беше онаа истата вешта, туку стана онаа другата. Трепереше. 
Онаа која што сё почесто беше негова после таа вечер. Блесок на 
челик на јасната месечина! Врeсок во тивката ноќ! Крв. Многу крв...

Кога го нашле изутрината полугол со ловечкиот нож, залепен 
од крв и месо во неговата дланка и кога го разбудиле... велат дека 
немал зеници во очите. Биле сребрени оловни точки опкружени со 
најтемната боја на крв што можете да ја замислите. На себе имал 
само долни долги гаќи, ѕиври. Широките рамена му биле извалкани 
со кал, крв и рани, Рани со засирена крв, здобиени од забите на 
ѕверовите. Бил касан и по нозете. Ама најголемата рана не била на 
неговото тело. Најголемата рана му лежела на градите. Ѕверовите 
го нападнале онаму каде што тој не сакал и до тој ден не дозволил 
никој да напаѓа. Ги убил сите. До еден. Ги убил поѕверски од што 
самите тие, ѕверови, можеле да убиваат некогаш.

Раката му трепереше, солзите се ронеа. Една по една, низ обра-

зите, и безобразно му влегуваа под носот. Го остави ножот. Го остави 
и јаболкото. Го допи кафето и излезе надвор. Вееше снег. Се сети на 
онаа шега за Босанецот и неговите впечатоци од канадскиот снег. 
Ја зеде лопатата и почна да го чисти тремот и патеката до портата. 
Како машина беше. Силните раце црпеа и фрлаа како да е на нат-

превар. Ќе ја наполнеше големата лопата добро, ќе потклекнеше 
и користејќи ја силата на нозете и грбот ќе го кренеше снежниот 
товар и ќе нишнеше, чиниш потфрла детенце на лулашка, ќе фр-

леше кон средината на купот, а таму ќе се слушнеше само труп и 
ете, половина метар квадратен од дворот чист! Фрлаше така лопата 
по лопата сё до половината од дворот. Тука, не гледајќи од свежиот 
снег, а и не знаејќи дека децата претходната вечер направиле мало 
лизгалиште, кога сакаше да застане цврсто со нозете, стапна на 
заледениот снег и се потслизна наназад. Се обиде да се задржи ис-

правен, но не успеа. Падна прво на рацете, па на грбот... Се слушна 
едно силно туп! Го болеше целиот грб. Го болеше и десната рака. 
Се исправи, седна и ја погледна болната рака. Се беше исекол на 

лопатата која не ја испушти паѓајќи. Црвената крв капеше врз сне-

гот. Мирисот на крвта во студенилото на зимата... Го имаа врзано.
Жена му и децата беа врзани пред него. Тупаница! Левата 

страна од главата му експлодираше. Солзи му навреа во очите. 
Носот го печеше. Увото му пиштеше како лонец за чај. Тупаница! 
Полуглув. Ништо јасно не гледаше. Сенки што се смеат и врескаат 
околу него како некое племе човекојадци. Тупаница! Снема здив. Се 
задушуваше. Сакаше да земе воздух, но имаше блокада. Се бореше 
за воздух. Се обидуваше да диши. Повторно тупаница. Го грабнаа 
за коса и силно го повлекоа наназад. Се гушеше во своите мрсули, 
крв и се бореше да ги отвори дишните патишта. Успеа. Зима. Снег. 
Му студеше. Ама тогаш ги виде нив. Децата. Жена си. Премалени од 
страв. Смрзнати. Се тресеа во агонија не знаејќи дали им студи или 
им е страв или пак ... Се обиде да се насмевне. Да им даде знак дека ќе 
биде сё во ред. Ама ѕверот го забележа тоа. Го извади својот ловечки 
нож и појде кон нив. Ги кубеше едно по едно. Врескаа, плачеа. А тој 
му се смееше од зад нив гледајќи го право во душата. Токму онаму 
каде што навистина го болеше. Се обиде да ги скине јажињата, но 
беа цврсто набиени в земја коловите на кои беше врзан. Се обиде 
повторно. Без успех. Ѕверот ги отсече јажињата со кои беше врзана 
жената, влечејќи ја за косата ја фрли пред него. Жената тресна со 
лицето во снегот. Се исправи и се фрли да го прегрне својот човек, 
но наместо прегратка испушти чуден клокотечки крик. Како кога 
животното е фатено во стапица и е бесно поради тоа, но бесот веќе 
не е бес, туку е страв. Месечината сјаеше таа вечер. Одблесок. Челик! 
Уште еден крик. Го гушкаше за последен пат. Се насмевна. Велејќи 
му дека сё е во ред. Се струполи пред него со ловечкиот нож набиен 
во грбот. Сликата на ѕверот му се виде забавна, па одлучи да ужива 
во плачот на децата и во неговиот болен, очаен крик. Вресок што 
боговите го имаат слушнато. На ова се приклучи уште еден ѕвер 
кој го грабна лицето на девојчето и почна да ў ги лиже образите и 
да се смее како ... како некоја хиена! 

Тогаш се случи тоа. Престана да гледа. Престана да слуша. 
Повлече. Со сета своја сила ги повлече проклетите јажиња со кои 
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беше врзан. Ѕверовите не забележаа кога почна колците да изле-

гуваат од своите лежишта во земјата. Само видоа дека кон нив 
лета смртта со ловечки нож во раката. Гушата му се отвори како 
кога сечеш зрела лубеница, со потпукнување. Овој што беше до 
ќерка му клекна зад девојчето, малку збунет, па се обиде да го 
дофати својот пиштол држејќи го девојчето како штит со левата 
рака. Доцнеше. Десната рака веќе не беше заедно со неговото тело. 
Ножот му беше набиен во рамото до балчак! А додека се обиду-

ваше да сфати што се случило моќните раце веќе му го завртеа 
вратот надесно толку силно што пукањето на вратните пршлени 
беше последниот звук што го слушна во својот мизерен ѕверски 
живот. Со ножот ги пресече јажињата од рацете и на момчето и 
на девојчето. Ги прегрна и ги упати во визбата. Ја затвори вратата 
однадвор и им порача да не испуштат ниту глас додека тој не ги 
истреби ѕверовите и додека да дојде да им отвори. Никому! 

Биле седуммина. Судејќи по четиринаесетте раце што ги 
нашле. Останатото веројатно изгорело на големиот куп од месо 
и жар што чадел уште три дена откако го нашле него и децата. 

На градите... . Ја гушнал да не се олади.
Две години е без неа. Децата потпораснаа. Им недостига. 

Плачат в сон. Велат – траума. 
Ама војна. 
Курва е таа, војната!
Стана од снегот и појде до автомобилот во гаражата. Го от-

вори багажникот и ја извади кутијата за прва помош. Најде прв 
завој и со него ја преврза раката. Да го запре крвавењето. Не беше 
длабоко исечен, ама ќе му пречи во работата. Ја зеде лопатата и про-

должи да го чисти снегот, овој пат газејќи многу попретпазливо.

***

Автомобилот не го имаше возено многу одамна. Не смееше 
да го напушти дворот. 

Домашен притвор со редовна посета на психијатар, полицаец 
и социјален работник. 

На почетокот доаѓаа тројцата заедно. Полицаецот мно-

гу-многу не зборуваше. Ќе појдеше до соседите, со нив ќе пораз-

говараше и ќе се вратеше. Психијатарот најмногу зборуваше, пра-

шуваше, па самиот си одговараше, а тој само потврдно кимаше со 
главата или одмавнуваше. Редовните прашања, секогаш истите, по 
истиот редослед. Посакуваше да му напише еден лист со одговори 
и само да му го дава кога ќе дојдат и да не го заморува понатаму. 
Не дека овој беше глупав или неквалитетен, докторот си беше 
„на место“, ама нему не му се соработуваше, па манипулираше 
со одговорите, блокирајќи го секој обид за „продлабочување“ на 
врската и сеансата.

Втора година беше под присмотра под обвинението и ус-

ловната казна со домашен притвор за пресвирепо повеќекратно 
убиство без умисла. Не било самоодбрана. Човек не се бранел со 
сечење на делови од телото и палење на останатото. 

Случајот сё уште не беше затворен. Не беше виновен, ниту 
пак невин. Состојба на мачно чекање на администрацијата да си 
го одигра својот дел од парите на оние што плаќаат данок.

„Дали сонуваше нешто деновиве?“ праша психијатарот. Ова 
не беше во редовните прашања, па му го оттргна умот од пла-

нирањето каде ќе ги нареди дрвата што ќе ги цепи со секирата 
откако ќе си заминат.

„Не. Не знам. Не се сеќавам“, му одговори. „Ретко сонувам и 
уште поретко се сеќавам што сонувам.“

„А дали понекогаш, ете така, додека си буден, се задлабочуваш 
во некои мисли кои личат повеќе на сон отколку на јаве? Мислам, 
не како кога си планираш нешто туку, да речеме, како кога слушаш 
музика, па песната ќе те потсети на нешто па ќе си се присетиш на 
една работа, па на друга поврзана со првата и така да се подзанесеш 
во некои сеќавања или пак некои мечтаења?“

„Ах, бе докторе, докторе. Две години ме знаеш. Две години си 
разговараме редовно. Ти личам ли јас на некаков си мечтател? Не 
бе докторе, не! Не се задлабочувам и не размислувам премногу. А 
и музика многу-многу не слушам од... знаеш од кога. Ако пушти 
Боби некогаш погласно или ако ми запее Лина, па да послушам 
понекоја песничка.“ 

Лажеше. Вешто манипулираше со одговорите, запирајќи ја 
понатамошната дискусија. Не сакаше да признае дека слуша. Дека 
ги слуша нивните песни. Песните од времето кога беа дечко и 
девојка. Песните што ги слушаа кога имаа седенки со пријателите. 
Песните на кои се качуваа на маса во кафеана. Песните од фил-

мовите што ги гледаа заедно, а гледаа многу... Лажеше. Не сакаше 
да признае и дека постојано мисли и постојано е задлабочен во 
разговорите со неа. Постојано се консултираше за разноразни 
нешта. Не разговараше со неа како со замислен пријател. Не така. 
Туку се прашуваше, што ќе рече за ова? Што ќе помисли ако го 
види ова? Ќе се насмее ли? Ќе го одобри ли молчешкум. Ќе ми 
рече ли: „Што ти е тебе?“

„Во ред, во ред“, рече докторот. „Не сакав да те растревожу-

вам. Сакав да ми кажеш за што си размислуваш?“
Лажеше и докторот. Прашањата ги поставуваше по добро 

разработена шема со колешката. Тој се обидуваше со класични 
психијатриски испитувања во изминативе две години, но без успех. 
Затоа со колешката, д-р Верверица, која обично доаѓаше на крај 
да поразговара со него, имаа направено шема по која ќе бидат по-

ставени прашањата со надеж дека ќе го „исклучат“ одбранбениот 
систем и ќе ја согледаат вистинската состојба на умот и душата 
на свирепиот одмазник.

„Сакав денес само да си поразговараме, без цртежите, без 
мачното враќање назад во ноќта, ме сфаќаш? Едноставно и јас се 
уморив од истите прашања и истите одговори.“

„Што ти се случи со раката?“ праша полицаецот. 
„Паднав. Рано утрово, чистејќи го снегот, се лизнав и паднав 

врз лопатата. Ништо не е. Мала секнотина.“
„Кој те преврза?“ забележа вештото око на полицискиот 

инспектор.
„Па сам. Кој?“
„Не, не. Убаво си ја врзал“, продолжи полицаецот. „Околу 

зглобот, околу палецот и врзувањето на завојот на горниот дел 
од зглобот без да го ограничиш да функционира тој зглоб. Баш 
онака, медицински. Каде научи вака да правиш преврски? Имаш 
служено војска?“

Ги погледна двајцата. Се насмевна. И кимна потврдно со 
главата.
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Почувствува каде води ова. „Нов пристап“, си помисли. „Се 
здружиле да ме заиграат и да дојдат до нешто друго од оние одго-

вори од списокот. Умно!“
„Всушност, не се сеќавам на многу нешта веќе. Па поради 

тоа некако ... што знам зошто, ама ете, не се чувствувам нормално. 
Еве, баш за ова со ракава. Вчера ги видов дека се лизгаат децава 
тука, ама не обрнав многу внимание затоа што се врткав нешто 
низ кујна, правев омлет со брокула за мене, всушност, ја варев 
брокулата и така бев посветен да не ја преварам, тоа едно, а друго 
гледав да не ми падне некоја лушпа од јајцата кога ги кршев, а кога 
ги слушнав дека се смеат и викаат, ѕирнав – видов дека се лизгаа 
и им беше убаво, па си се вратив назад на готвењето. А утрово ни 
на крај на памет... Си згазнав, се затетеравив де напред де назад, 
па кога треснав ... А бе грбот мислам дека ми се одвои од телово! 
Седнав, ја погладнава ракава и така како што гледате, сега во завој. 
Ќе помине, ама ќе пече кога ќе се мијам.“

„И ова ти прави да се чувствуваш ненормален? Мислам, не 
сакав да кажам ненормален, туку да не се чувствуваш нормален? 
Извини...“

„Не извинувајте ми се, во ред е – не сум“, па се насмеаја сите 
тројца.

Смеата ја слушна д-р Верверица и заинтересирано и зачудено 
влезе да види за што станува збор. Прв пат го виде дека се смее. 
Глетката беше пријатна. „Убава насмевка“, си помисли. „Престани!“ 
се прекори самата себеси.

„Нешто пропуштив?“ праша поднасмеана.
„Ништо нормално“, рече тој и повторно тројцата прснаа да 

се смеат. А таа ги гледаше и ў се развлече насмевка на нејзиното 
лице забележувајќи дека по две години атмосферата во неговиот 
дом е ведра. Ѕидовите на собата, предметите внатре, па и самиот тој 
имаа поинаква боја. Небаре сонцето поинаку ги грееше во тој миг.

„Не е фер!“ рече таа. „Да се смеете и да не кажувате! Но добро, 
нека ви биде!“ рече и се насмеа, прифаќајќи дека можеби и не е за 
нејзини уши муабетот. 

„Видете, докторке“, ў се обрати тој, „баш му кажував на док-

торот дека почнав да заборавам многу работи и дека поради тоа се 
чувствувам ненормален, нели докторе?“ па го погледна докторот 
со насмеани очи. Докторот ја прифати провокацијата и рече:

„Всушност, направив лапсус. Рече дека не се чувствува нор-

мален, а јас си направив кованица и му реков дека е ненормален...“
„Што и не сум“, побрза да прифати и гласно да се насмее, на 

што му се придружија сите во собата.
„Ама што заборавате?“ праша докторката. „За да постои 

такво чувство на ... За да не се чувствувате нормално, мора да ви 
пречи, од една страна, а за да констатирате дека тоа не е нормално, 
е тогаш мора да сте многу нормален и трезвен и мора длабоко да 
сте размислувале. Што точно заборавате?“

Смеата стивна. Насмевките останаа замрзнати на краевите 
од усните. Ја гледаше докторката во очи, како што го гледаше 
таа него. Тој веќе не ја контролираше во целост дискусијата. 
Сега веќе немаше враќање назад.

Извадок од подолга проза

еДНА песНА

Иван Антоновски

Сите фигури ќе бидат појасни

Со години ја одбегнувам
гатачката којашто ме прогонува
по сокаците на маалото 
на моето детство
за да ми гледа на кафе.
Стравувам што ќе се случи
ако работите се превртат наопаку
и ако во нивните поинакви облици
се истурат на тацна.

Не ми треба да гледа
колку талог останало
на дното на филџанот,
за да ми каже колкава тежина
носам во себе.
Тежината е скриена
некаде на површината 
– секое утро ја проголтувам
во првата голтка
од врелото кафе со кое
се подготвувам одново
да се сретнам со светот.

Ја одбегнувам и
понекогаш се кријам
зад дрвото на кое 
се јазев пред да пораснам.
Не сакам да ги гледа
нејасните фигури коишто
се оформуваат дури
се обидувам да ги дофатам 
мислите заминати во лет 
во непознат правец. 
Туѓи очи не можат
да ги видат оние делчиња
што им недостигаат.

Има време...
Кога ќе стигне сметката 
за испиените утрински кафиња,
сите фигури ќе бидат појасни.
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неодамна, во издание на „ПнВ публикации“, од печат 
излезе зборникот Единаесет ирски поети – Избор од 
современата ирска поезија, во препев на Јулијана 
Величковска и Василка Пемова . Ви пренесуваме дел од 
застапените автори .

ПАТ БОРАН
„Човекот е толку добар“

Човекот е толку добар
колку тоа што му го вели на куче
кога мора да стане од креветот
среде зимска ноќ
бидејќи некое клето куче лае,

и тој оди и ја отвора вратата
по маица и боксерски гаќи
и таму на сипаничавото изметиште
повикан на полето за играње од предната страна
го наоѓа лангачов со една шепа

исправена во очекување
и со израз што вели Фала Богу
еден миг си помислив
нема никој буден освен мене
во овој проклет град.

Препев: Јулијана Величковска

ПАТРИК КОТЕР
Богослужба
 (за Нуала Ни Гонал)

Утро. И доцното ноемвриско сонце конечно се издигна
над плотот на нашето зеленило, на високо пространство, ведро 
и светло фрлајќи остри сенки. Бев на брзиот воз,

полињата минуваа брзо како странци на заминување. 
Права линија од сечени дрвја
беше поставена надвор како беспомошни тела во тријажа. 
Mали птици потскокнуваа од гранка на гранка, збунети, 
бидејќи старите дрвја

веќе не стоеја исправени во јаз, формирајќи голем густак
каде што генерации се развиваа. На станицата Хјустон готвачот 
на Галвеј Хукер зеде шампињони, бел пудинг, тост

и шунка и ги стави врз мојата чинија, пред да се упатам кон џамијата. 
Се прашував, без премногу грижа, дали молекулите на
свиња во мојот здив би го навредиле Алах, но прашувањето ми

беше како семе од глуварче во бура додека сите мажи клекнуваа
да пеат заедно, дури и најмалото момче, целосно посветени.
Ја почувствував силата на нивната молитва и тоа ме потресе од коска

до мускул; сјајниот ковчег од дрво беше убав
како што некогаш било свежо искапеното тело запечатено  
внатре, телото
на човекот што никогаш не сум го сретнал, но знаев дека ти го 
сакаше, кој

те сакаше тебе, молејќи се сега над мене во високата галерија
со сите други забрадени жени, како некоја стара сцена:
ирска црква од која ти и твојот сакан бевте протерани.

Препев: Јулијана Величковска

АЛВА НИ ГИАРВУИ
Кога некој очајува

Некои денови, да си признаам,
се изморувам
од  застанувањето во нејзина одбрана

се истоштувам од вкоренетост
овде крај нејзиниот кревет
овој јазик
што беше обесчестен
надевајќи се дека ќе оздрави
гледајќи ја неуморно
посакувајќи животот да се врати во неа повторно

И кога гледам
дека нејзините гнили коски
се калцифицираат
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знам дека
еден ден
нема да остане ништо
ништо освен прашина, молк...
како и од мене, кога ќе подразмислам.

Препев: Јулијана Величковска

БИЛИ РАМЗЕЛ
Волшебниот килим

Бидејќи јас сум најдобриот во неговото царство
Вашиот сопруг ме побара, ме остави насамо со Вас во 

внатрешната палата

каде што, со закана од смрт, ниеден маж не смее да биде.
Мојата заповед беше да го сочинам Вашето лице

од свила и златен конец, од најделикатните текстили.
Се разбира, неизбежното се случи (оти тоа што се шушкаше

за Вашата убавина не било претерано) и јас му се посветив на 
тоа Вашиот портрет

да е  незавршлив. Секоја ноќ ги слушнав мрморењата на жените 
и евнусите

во ходниците: „Тишина, тишина, господарот работи!“
додека секоја ноќ мојата работа слабееше,

бод по изваден бод, со свои раце. Колку долго можам да го 
објаснувам доцнењето,

моето чинење и растурање, ова „Пенелопино“ треперење?

Вашето лице блеска на подот под мене.
Не успевам да ги вметнам  последните конци од жадова и сина

од страв дека летнавме пред да можам да се повлечам
а тоа ме оддалечува од Вас.

Препев: Јулијана Величковска

ЏЕРИ МАРФИ
Морнари
 според Неруда

По море за сите наши во бура фрлени животи, 
пловиме, конечно, кон некое тивко пристаниште, 
каде што Смртта нё поздравува, облечена како Адмирал.

Препев: Јулијана Величковска

ДИРАН НИ ГРИОФА
Замрзната храна

Во одделот за замрзната храна, мислам на него
кога треперам меѓу полиците со зелен дамкосан
леб со лук и со парчиња смрзната риба.
Ја допирам студената врата сё додека не ми отрпнат палците.

Некои непознати го отпакуваа неговото тело во лабораторија
и ја одмрзнаа неговата рака, гледаа како долго замрзнатите прсти
се отвораат еден по еден, па тупаницата конечно се отвори,
се отпушти, и од неговиот стисок се истркала
еден глог,
како црн мраз со виолетово-син восочен цут.

Во глогот,
коска од црн трн.

Во коската,
семе.

Стоејќи во одделот на супермаркетот,
гледам како здивот ми замрзнува.

Препев: Јулијана Величковска
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ВИЛИЈАМ ВОЛ
Имот на духови

жените го наследуваат
имотот на духовите
нивните неродени деца
играат невидливи игри
во помошната конструкција
тука да живееше
досега дома ќе дојдеше

се плашат од зимата
и светилките што недостигаат
на ненаправената улица
и кои ќе им бидат
соседи
ако дојде некој некогаш
тука да живееше
досега дома ќе дојдеше

гуштероликите кранови
и мешалките за бетон
дождот што посивува
зацврснувајќи
и ветрот
во празните прозорци
тука да живееше
досега дома ќе дојдеше

срцето е отворен план
спроводник на нелагода
но никогаш не помисливме
дека вака ќе завршиме
целата земја
градителско сметиште
тука да живееше
досега дома ќе дојдеше

сега сё е готово
уште дупките да ги пополниме
нема каде да одиме
и надвор на работ
каде што момците возат
пребзо за таква улица
стариот знак вели
првата фаза е продадена

Препев: Василка Пемова

ПОЛА МИАН
Семе

Првиот топол пролетен ден
излегов во градината од мракот
на една куќа во која надежта умре
да ја проценам штетата од невремето, да видам дали нешто
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можеби преживеало. И наоѓам некои заборавени
лупини што ги посеав минатата есен
држат во секој од своите прсти по една капка дожд
како понуда за помирување или ветување,
одеднаш станувам благодарна и ќе
кажев и молитва да верував во Бога.
Но неверувајќи, ја благословив моќта на семето,
нејговата секојдневна, полезна истрајност,
и ja благословив моќта на сонцето,
неговиот заговор со подземјето 
и им се заблагодарив на моите ѕвезди што зимата заврши.

Препев: Јулијана Величковска

ТЕО ДОРГАН
Куќата на Миро за вљубените

Љубов моја, пишува тој, најдов куќа,
фарма во Каталонија, таква куќа
што ќе ги заштити вљубените што сонуваат.

Има дрво во градината, вкоренето
во празнината, лакирано со бела вар против кози.
Toa има лисја како пердуви од мокри чавки.

Долниот кат некогаш бил штала,
горниот кат бил сенарник. Прозорците се мали,
добро штитат од ветер и сонце.

Залепен е за стара запрежна кола,
резервоар за вода, колумбариум,
и, ох, аловата, аловата земја во градината!

Послушај ме, светлината е тамам.
Буквата на сите почетоци може да се вкорени во таа светлина
под толку синото небо низ кое пробива пладневната месечина.

Препев: Василка Пемова

МАКДАРА ВУДС
Менади
 за Пел Лоу

Темно е и мириса на
Боровина како и секогаш
Кога ќе помине летната жега
По дождот се враќа сонцето

А симболите станале
Нешто сами од себе – ова е југот
Каде што за големи нешта
Се расправа пред порти

На подолното ниво на паркингот
Си зборував самиот на себеси
Ги читав круговите во правта
Кога се случи судирот:

Денес ја видов госпоѓа Џеки Смит
Рогата и елегантна
Пред мене одеше во Рапало 
Вчера во По Бандино

Паѓаше од небото
Како огромните од сонцето осветлени 
Капки дожд во септември
Оддалечени по неколку метри

Паѓајќи од брдата
Таа:
Се превртуваше е се смееше,
’Рвејќи се со пума.

Препев: Василка Пемова

ЛИЕН О’САЛИВАН
Антички кабинети

Значи, така ќе се омажам –
ноќта се вози за да ги откопа отфрлените од некој контејнер,
долгиот потен плен, како да сме го намамиле
телото на месечарот, сме го довлечкале дома
и сме го седнале пак, во своите соби.

Или другиот што го виде на крајот од продавницата
кој си ја најде својата зделка и те „обработуваше“.
Ти рече дека отсјајот е како да гледаш
надолу, низ водата, долу преку старите дрвја,
небо од тополи или намовнат оревов цвет.

И што би сторила со тоа наследство?
Кога ќе си отидеш и ќе ме оставиш да се прашувам
што треба да зачувам од љубовта, дрвјата и сенките,
Замислувам дека не сум зачудена кога ќе го најдам
успокоениот свет зацврстен меѓу твоите нешта.

Препев: Василка Пемова
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Огнен Коцевски

ЅвоНоТо

Бев најсрамежливото момче во соседството. Еден ден дојде 
еден туѓинец. Бараше нешто од татко ми. Но тој беше веќе починат. 
А единствено тој ја знаеше тајната на занаетот. Туѓинецот бараше 
да се направи нова камбана на црквата. Старата беше скршена.

Само јас останав жив. Целата моја фамилија умре од чума-

та. Татко ми не ми го пренесе знаењето на занаетот. Но можев ли 
да одбијам еден странец кој бараше од мене да му помогнам? Се 
претстави како пријател на татко ми, рече дека доаѓа од локалната 
општина. Градоначалникот барал мајстори за црковни ѕвона. А 
ѕвоната биеја во мене многу гласно. Уште од времето кога немо ги 
посматрав мајсторите измеќари во работилницата на мојот татко.

– Секако дека знам – одговорив – мојот татко беше најдо-

бриот изработувач на камбани и ги има направено најубавите 
ѕвона од најквалитетниот материјал!

– Така е. Градоначалникот сака што е можно побрзо да се 
заврши. Ако не завршите во предвидениот рок, постои можност 
сите ние да ја загубиме работата! – рече загрижено.

– Ќе направам сё што можам!

Нашата куќа имаше трошни ѕидови. Живеевме блиску до 
црквата во Курбиново во чиј двор си играв како мал. Еднаш, 
кога бев многу мал, влегов во неа, рано, пред изгрејсонце. Внатре 
правта од светлината го осветлуваше едното око на ангелот со 
крилја. Утринската свежина се кондензираше на иконите со све-

тците и правеше како да им течат солзи. Се сеќавам дека чув гла-

сови, музика со ангелски призвук. Можно ли беше ангелите да се 
скриле зад иконите? Се исплашив и веднаш се вратив пред пор-

тите, каде што во црковниот двор ги оставив моите родители.
Татко ми беше мудар човек. Не зборуваше многу. Си рабо-

теше тивко. И си замина на оној свет тивко. Не остави никаков 
аманет, ниту пак наследство. И размислувајќи сега за тоа, прет-

чувствував дека ќе умрам поради својата лага. Луѓето ќе ја изгу-

бат работата. Јас не знам како се прави ѕвоно. Зошто ли излажав? 
Како ќе се оправдам кога целата оваа работа на крајот ќе излезе 
неуспешна? Што ако дознаат дека не знам ама баш ништо од за-

наетот на татко ми за правење црковни ѕвона?
Насон ми дојде демон. „Како се осмелуваш да лажеш?“ ми 

рече. „Зар не знаеш дека Бог ќе те казни за твојот неуспех и дека 
ќе бидеш засрамен за твојата наивност?“ Потоа демонот изва-

ди едно јаже и ми го заврза околу вратот велејќи: „Побарај си 
го својот гроб тука некаде меѓу домовите на вечно живите!“ Го 
видов неговиот лик. Во него го препознав градоначалникот!

Камбаната во селото веќе биеше. Беше шест и пол попладне 
и им даваше знак на селаните да излезат и да ги посетат вечни-

те домови на своите најблиски. Никој не излезе. Тој ден црквата 
осамна празна. Пристигнав само јас и во неа ја видов големата 

сенка на силуетата на свештеникот која се оцртуваше на предни-

от ѕид. Седеше и бдееше над запалените свеќи.
„Оче, сакам да се исповедам!“ реков.
Тишина од свеќи.
„Оче, моето срце е затворено“.
„Гледам“, рече свештеникот. „Те чека тешка работа.“
„Што треба да правам, оче?“
„Оди побарај им на сите во селото данок! Кој колку може да 

даде. Ни треба нова камбана! Старата веќе никој не ја слуша, како 
што можеш и самиот да видиш.“

„Но што ако не сакаат, оче? Кој сум јас да им земам нешто 
на луѓето? Како ли ќе им погледнам во очи?“

„Снајди се! Потребно ни е ново ѕвоно. Ѕвоното ќе нё зашти-

ти сите. Тоа ќе ни донесе мир, и нам и на умрените! Не расипувај 
го својот углед! Татко ти беше човек со углед!“

Уште еднаш зачука камбаната. Повторно никој не ја слуша-

ше. Само јас. Тоа веројатно беше знак да си одам.

Следното утро беше многу студено. Бев прегладнет, осамен 
и бос. Отидов на утринската богослужба. Во црквата повторно 
немаше никој. Му се помолив на Бога да ми го покаже правиот 
пат. Да ми го покаже местото од каде новата камбана ќе одекне 
гласно. Некаде каде што ќе може да се гледа и да се слуша. Забеле-

жав дека на ѕидот фали иконата на ангелот со крилја.
Таа вечер решив да ги отпакувам прашливите куфери на 

моите починати, чии сеќавања беспотребно го зафаќаа просто-

рот во поткровјето. Во еден од нив случајно пронајдов една лен-
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та. На лентата имаше многу прашина и одлучив да ја ставам во 
магнетофонот во случај нешто да се сочувало на неа. Одеднаш, 
тишината на ноќта во поткровјето се исполни со гласови од цр-

ковен хор, и тоа токму истите гласови кои ги чув кога како мал за 
првпат влегував во црквата. Сега истата музика пред мене изле-

гуваше од звучникот на нашиот стар магнетофон.

Мислев дека гласовите кои ги чув како мал доаѓаа од самите 
ангели кои се кријат зад иконите.

Уште една скршена илузија.

 На сон ми дојде татко. Го прашав:
„Тато, постојат ли ангели?“
Молчеше. Потоа неговиот дух ми одговори:
„Не. Тоа се локалните свештеници кои се снимаат на лента 

и потоа ја пуштаат секое утро за да можат да ги покријат утрин-

ските богослужби!“
За еден миг, целата моја визија за постоењето на ангелите се 

урна! Молчевме извесно време.
„Морав да ти ја пуштам кога беше мал. Толку многу сакаше 

да веруваш и толку многу сакаше да си играш во дворот на црк-

вата! Каков татко ќе бидам јас ако ја урнам верата на својот син?“
„Цело време ме лажеше! Но зошто? Ти не ме научи ништо 

од твојот занает! Не ми ги кажа ниту процесите, производите, 
мајсторствата. На крај ме остави сам! Немам никаква книга, ниту 
тајна која можам да ја пренесам!“

Духот на татко ми почна да ги губи контурите во мојот сон:
„Зар не те научив како да постапуваш? Знаењето не е ва-

жно. Важна е верата, духот, цврстата волја да направиш нешто! 
Каде ли исчезна духот на мојот голем син? Ги оставив материја-

лите кои самиот ги направив од кал. Ангелите ги следат оние кои 
се снаоѓаат!“

„Но ангелите, татко, мојата единствена надеж, не постојат!“
Уште еднаш многу бледо ги изговори истите зборови: „Ан-

гелите ги следат оние кои се снаоѓаат...“
Се разбудив со голема главоболка. Морав да се соочам со 

изгубената реалност. Мојата вера беше залудна. Го оттурнав маг-

нетофонот. Си приспомнав дека сето ова личеше на една голема 
лага! Мојот живот беше претстава од ленти, солзи, лажни визии 
и безгласни ѕвона! Сите визии од мојата глава исчезнаа и морав 
да направам огромни напори повторно да ги обновам. Но како? 
Ја изгубив верата во ангелите, единствениот ангел кој ми ѕвоне-

ше во ушите беше оној на татко ми кој разговараше со работни-

ците и им даваше инструкции за материјалите од кои требаше да 
се изгради ѕвоното, неговата локација и начините како треба да 
се подигне целата конструкција.

Тогаш ми дојде една порака од небото. Глас во моите уши 
кој ме потсети на сите мои немили настани, непријатели и боле-

сти, на смртта на моите блиски и сите мои неповратно изгубе-

ни љубови. Сите тие не постоеја! Беа лажни! Тие постоеја само 
во мојата глава. Исто како и ангелите, нивните гласови, солзите 
кои ги видов како течат од образите на светците! Единственото 
вистинито нешто беше мојот копнеж да продолжам понатаму, и 
покрај загубите кои ги преживеав.

Го пронајдов клучот од подрумот. Во него, среде мноштво-

то книги, ја пронајдов иконата која некни, кога бев во црквата, 
видов дека недостига.

„Ангелите ги следат оние кои се снаоѓаат!“
Иконата како да ми даде чудна вера и духовна сила. Ја бла-

гословив заедно со сите настани од моето минато. Јас повторно 
верував!

Пристигна и тој пресуден ден. Градоначалникот дојде на 
свеченото пуштање на новата камбана. Се одржаа свечени гово-

ри. Се дигнаа јажињата кои со куки го поткрепуваа новоизгра-

деното црковно ѕвоно. Се помолив на Господ, да биде сё во ред. 
Да бидам спасен и ѕвоното овој пат да можат да го чујат сите. Ги 
затворив очите и уште еднаш во себе ги повикав силата на мирот 
и гласот на ѕвоната. Го слушав само звукот на срцето кое биеше 
во моите гради. 

Камбаната започна да се ниша. Клепалото го допре самото 
ѕвоно. Ништо. Молк. Ме обзедоа старите демони. „Како ли може 
да се чуе? Ѕвоното е изградено, сепак, од земја!“ се насмеав и во 
исто време заплакав.

Се подготвив за бегство. Но некој ме фати одзади за левото 
рамо:

„Погледни. Тие танцуваат!“
Тогаш се свртев и погледнав во очите на луѓето. Видов 

насмеани лица. Како што душата ми трепереше, така тие танцу-

ваа. Сите паднаа во некаков транс, како во некој сон. 
Градоначалникот не ја криеше својата воодушевеност. 

Пред него стоеше величествена градба од бакар, злато и сребро. 
Не можев да поверувам во глетката. „Го изгради најубавото ѕво-

но!“ рече.
„Но јас толку се измачив“, реков, „и го изградив од земја и 

од вера!“ 

Новото ѕвоно го замени старото. Тоа им беше показател 
на луѓето, им го мереше времето, им ги бележеше умирачките 
и тажачките, ги развеселуваше на свадбите, ги предупредуваше.

Во нив ја раѓаше новата вера...
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СОВРЕМЕНИ РОМАНСКИ ПОЕТЕСИ 
   Избор и препев од романски јазик:  
   Лидија Димковска

СВЕТЛАНА КРСТЕАН (1969)

***

Зар навистина порано сме биле сиромашни, Мамо? 
И тогаш зошто
воопшто не се сеќавам на тоа? 
Мислам дека отсекогаш живеевме
во најголемо богатство. 
Кога и да посакав вода
ќе ми донесеше,
ладната стомна беше постојано полна,
кога и да посакав црници,
добивав,
црни што ми го потемнуваа јазикот,
црвени што ми го разубавуваа,
бели што го чистеа од другите бои,
кога и да посакав јајца
ќе ме пратеше право во кокошарникот,
млеко имавме,
и летни јаболка,
цреши добивавме од оние што имаа цреши,
а грозје од оние со лозја,
единствено божури гледав само кај другите,
а кај нас никогаш,
кај нас само јорговани. 
Во Париз божурите се скапи пролетва,
15 евра за букет,
особено од жолтите. 

***

Кога нема да знам повеќе да бројам,
тогаш ќе се разделиме. 
Ќе се излади воздухот од мојата десна страна,
и воздухот од твојата лева страна,
температурата на околните ѕидови ќе стане поинаква. 

И останките од нас на сите овие места. 
Нашите останки немаат повеќе рани,
ни траги од рани,
не ја познаваат повеќе болката. 

Нашите сенки не оставаат повеќе траги. 

Едни умреа и ги нема повеќе. 
Други не умреа и ги нема повеќе. 

***

затоа е утрото,
за да заминеме далеку

во Сен Мари де ла Мер
автомобилите ја рамнат песокта
во Арлес се креваат ќепенците
господинот од пекарницата
и понатаму те чека да дојдеш
твојата кифла со зеленчук е сё уште жешка. 

Во Непал бегонијата се јаде. 

и главата на ламјата паѓа
зад нашите плеќи
ја слушам сё поблиску до асфалтот
воздухот шушка
искубан при паѓањето
само бучавата на моторот
што нё води потаму
може да го прекрие
сето она што останува зад нас. 

ДИЈАНА ЈЕПУРЕ (1970)

како врз градите на тато

мама прави навлаки за перници
од старите кошули на татко ми
ги вади јаката ракавите
ги остава само петлиците на средина
седефни
сето детство спиев врз перница
како врз градите на тато

бања

во комуналната бања имаше слаба светлина
малку пареа многу поцрвенети задници
прозорчињата мали речиси до таванот
за да не се јазат љубопитковци
дупки напикани со сунѓери
нозете се лизгаа
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во влажниот простор
ќумурот баботеше во казанот
крвта баботеше во образите
чекоревме како слепи
низ реата од бугарскиот шампон креа-креа
и од туѓата плот
брадавиците 
жареа во магловината како свеќички на елка
и го параа воздухот
го чекав излегувањето надвор
на студот
да слушнам како снегот крцка под мене
и пак да се чувствувам ослободена
од концентрациониот логор
како што имав гледано во руските филмови за германци и 

партизани

етикета

имам ново семејство
нов дом со мирис на боја и на нивеа for men after shave
ново дете
а јас од нова понова
небаре купена на ул. липскани во продавница
за венчаници карнери и крунички со штиркани трендафили
сё уште не си ја имам извадено етикетата
како да ми е некако жал
да се откажам од оваа новотија

а ти со онаа сметка во џебот

имам ново семејство
и тенка свилена жица
оптегната како во циркус
моето старо дете
трпеливо ме придружува 

сто педесет илјади на трибините

си реков ајде да не нервираме повеќе никого 
со нашата среќа
среќата нема усет
оди само со оној со кој сама сака
со очи како две дамки од црно вино
и кусо здолниште секако кусо
ах безобразна една
потајно посакувана од сите мажи од градот
кога заспивам со главата под перница
за да не се слуша
што зборувам во сон 

си реков ајде да не нервираме повеќе никого
да му се покажуваме секому смуртени безволни
насмевнувајќи се отрпнато
истакнувајќи понекој заб со кариес
или скршен нокот
дури го миеме 
котлето од качамакот

а ако сака некој да нё види
онакви какви што сме
да им продаваме билети
од сто и педесет илјади
на трибините 

ЈОАНА НИКОЛАЕ (1974)

Трошки

Мајка ми беше најдобрата
и нај, најубавата жена на светот...

од метар шеесет сантиметри и нешто
со кафенкавите очи и веѓи засводуваше пастрмки 
во водите на златоносните талози
бојосани во рудниците на Родна

беше наивна девојка,
прилично осамена девојка која под кожата 
си ги дуе фустаните од евтина ткаенина,
на секои две години мошне дуејќи се 
а најмногу после четвртото дете
кое бев јас

мајка ми беше постојано таму
малку, малкуцка поголема,
со расцветана тага барајќи ситни пари, 
носејќи ми лекарства и бонбони,
трошејќи се капка по капка
на лепливите градски крстопати
кај што родителите ја беа омажиле
на шеснаесетина години

мајка ми многу се смееше и ми кажуваше
како е со сите оние глупости, со малечките на соседите,
со моите бројни браќа,
со скинатите сандали, подоцна засакани,
со несреќите и неспокојствата

и се смееше дури и повеќе
среде радости зацврснати помеѓу кавги и перење алишта,
носејќи ме на лекар,
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земајќи ми ја сината училишна униформа,
среде среќи и заборав

и се смееше

за да се смееш треба да ја исчистиш пепелта
пепелницата да ја лизнеш ласкава по платното

и се смееше, знаејќи
дека еден неделен ден нема да замине
дека еден неделен ден нема да нё заборави
нас децата и татко ни,
за да може да си ги задуши хистериите,
за да си го заложи
налудничавиот страв во кој
постојано лебдеше како во виор

и му се потсмеваше 
на својот целофански живот
на прашањата што гниеја со парталите во подрумот,
на прославите на кои среде поинакви мајки
таа немаше роденден,
готвеше лошо, сё полошо и полошо, 
и нејзините позлатени веѓи се брчкаа
од еден до друг родителски
од еден до друг страв...

мајка ми беше чукната девојка
и остана таква, помала сестра,
на која мислам често,
и ми недостига,
иако косата ў се проретчи,
иако се здебели... 

Врски

Кога надоаѓа болеста
Ништо повеќе не е како што било
Живееш тонејќи во сё подлабока вода
Дамнешни искршени гемии ти се прикотвуваат за јаболчниците
И една воена подморница
Ти се засидрува под челото

Кога стигнуваш на понтонскиот мост
Не здогледуваш ниеден брег,
Оти невидливо џебно ноже 
Навреме го издлабило релјефот
А врз единствената порта
Расцветала кука што ја изострил рибар

Кога си болен се лизгаш удолу во празнината
Небаре воз што нема повеќе депо
Зашто уште на почетокот бил проектиран
Да излезе еднаш од шините

Кога повеќе немаш избор
Ковертот со тебе почнува да чади,
Пожарчиња да го палат,
А пожарникарите – играчки
Нема повеќе сами 
Да си ги придвижат возилата. 

Трка

На триесет и пет години
ги собирам плодовите
Кош со сё што сум донела
Како најтешко наследство од дома
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Кош со она малку добро сторено
Толку лесен што ако внатре ставам стол за лулање
Ќе можат да се лулаат
Повеќе гости истовремено

И кош во кој едно преку друго 
Стои тешкото, стуткано во клопче.
Кој може да го пресече? 
Кој да се запраша дали веќе тргнал
По патот што води кон портата? 

На триесет и пет години
Кога млада болест излегува 
Во нови алишта, грижливо скроени,
Ги носам сите на плеќи
Сё поистенчувајќи се, за да можат
Тие да пораснат,
Смалувајќи се, 
За да можат подобро да се гледаат. 

На триесет и пет години
Толку сум малечка под сите
Три огромни коша,
Небаре отсега натаму зависна од нивната волја
Тие ќе ме носат мене

Налево–па во круг не правам повеќе.
Зашто во срцето сите ежови
трчаат во исто време. 

АДЕЛА ГРЕЧЕАНУ (1975)

Провинцијалка

Во целост ми фали дарбата да бидам жена.
Провинцијалка сум во однос на љубовта. 
Најчесто ги користам зборовите на другите
кога треба нешто да кажам. 
Провинцијалка сум во однос на јазикот. 
Обично претпочитам да седам во мојата гарсониера од 19 м2

и да гледам низ прозорецот од осмиот кат. 
Добро е што немам потреба да кажам што гледам
и што мислам.
Да ме гледа некој одзади
би видел плеќи на жена или на девојче
врз кои виси грива од калеша коса. 
Во уличката што ги двои зградата и гробиштата
поминуваат истовремено четворица, петмина, шестмина на 

велосипеди. 
Брзина. Сончевина. 
Седуммина, осуммина. 
Во гробиштата расцветале костените. 

Провинцијалката во мене ги гледа сите овие нешта,
но нема никого да ја погледне одзади
како стои таму, со плеќи на жена или на девојче,
неподвижна. 

Маријана

Во саботите попладне, а особено во неделите
низ улиците гледаш
само питачи, лудаци и неранимајковци. 
Сиромашни тинејџери облечени дречливо кои зборуваат гласно. 
Со набрани чела како токму тогаш
да ги учат буквите. 

Од осмиот кат
во уличката што ги двои зградата и гробиштата
сега се гледаат само Маријана и нејзините пријатели. 
Маријана продава свеќи и кандила, кибрити и темјан,
почва за цвеќиња, како и цвеќиња и цветни венци,
природни цвеќиња
и вештачки цвеќиња
во бел киоск од термопан: Цвеќарница Маријана. 
Внатре има телевизор, а зиме и греалка. 
Сега веќе никој не доаѓа,
поминато е шест часот навечер,
недела е. 
Маријана седи на столче пред Цвеќарницата Маријана
и грицка семки од сончоглед. 
Околу неа стојат неколку момчиња
во припиени маици,
слабички момчиња, со здрвени раце
во џебовите на фармерките,
зјапајќи во празно,
или наконтени момчиња, со убаво потстрижена коса,
обоена во електрични бои. 
Сина, руса, виолетова, зелена. 
Маријана изгледа како да им е мајка,
со своите бујни гради,
готови да ў прснат под маицата Калвин Клaјн,
со русите кадрици околу образите
постојано неизбричени. 
Маријана изгледа како да им е татко,
со своите големи дланки,
со широките плеќи добри за нарамување
вреќи со почва и цвеќиња,
со своите цврсти колкови
обвиткани со долго проѕирно здолниште.  
Би можела истовремено да држи две момчиња врз колената. 
Момчињата ја слушаат без да трепнат, 
катавечер се собираат
пред Цвеќарницата Маријана. 
Маријана зборува и ги плука лушпите од семките директно на 
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асфалтот. 
Нејзиниот остар глас
стига до петтиот кат,
дури и кога прозорецот е затворен. 
И покрај тоа не може да се каже
за што ли зборува. 

Адила ја открива Америка

Адила гледа како се свечерува
во гарсониерата на шестиот кат,
како светлината крадешкум се провлекува низ прозорецот
и прави исечок од портокалов правоаголник
врз ѕидот,
и во умот ў доаѓа зборот Америка. 
Одамна,
во еден друг град,
исто така
кога светлината на летното зајдисонце
паѓаше накосо врз ѕидот на една куќа,
Адила зпираше среде играта
и гледаше како се свечерува. 
Америка е и кога Адила мисли
на еден автомобил што кружи
по една улица
оградена со бескрајни пространства,
со вегетација изгорена од сонцето. 
Зошто ли
Америка го означува сето тоа? 
Зошто ли
мириса на лепешка
во уличката што ги двои зградата и гробиштата? 

АНДРА РОТАРУ (1980)

Лемур

се мачка со путер, составот пробива во брчките на месото;
трае сё дури надразнетите пори
не се отворат уште повеќе,
сё дури од нивната срж не избие ново, дрчно месо, 
сё дури трупот не се соедини
со органите. 

се гледаме очи в очи – 
крвната краста нё поврзува
сё до зглобовите на рацете,
за неколку мига на неизвесност
усните стремат во таа насока.

не постоиш, ти реков денес;
мислам дека си отелотворување
на моите психички состојби; не смеј се,

утре се разделуваме,
те сакам, го знаеш тоа понекогаш. 

***

немаше во мене доволно простор таблетката
за да не закрцка;  ја земав секое утро,
неколку мига посматрајќи се во огледалото:
си го опфаќав вратот со дланките
и гледав како се движат тие 75 mg
низ душникот; на дното од грлото купчето
личеше на ритче издигнато среде поле. 
по неколку минути немаше повеќе
облик на релјеф. во тој временски интервал
гркланот не тежеше повеќе од 75 mg. 
приближно 10% од тежината на еден полумајмун. 
со парче животно голтнато
секое утро, сето тоа можеше да помине
мошне добро: 
максимални нивоа на беснило. би знаел дека имаше право: 
личи на оргијастично-анксиозен синдром. 
неизбежните падови би биле надоместени
со други неколку mg. 

Враќање

не си го замислував така враќањето: 

под стапалата зрнца талог
што се тркалаат при секое движење. 

како чувството на странец кога го сонува некој,
напнување на рацете што стегаат, нови миризби. 
ноќеска го усовршив гестот,
сосема, до крај: 

зедов без да ми се даде, чував кришум
сё до состојбата на бдение. 

корените останаа длабоко забиени, во истиот малтер

никаква разлика
помеѓу свивањето на колената и коленичењето.

никаква разлика: 
посакувани гестови и тежина на корените

РУКСАНДРА НОВАК (1980)

***

одовде не може да се замине
ние сме последните ова е нашиот свет
и така било отсекогаш
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од греалката до прозорецот, забавено како на филм
од дното на земјата загреана со алкохол
кај нас се качува работникот
да нё научи како и зошто
и знаеме дека има право
на сиви железнички станици оставивме сё што можеше да се остави
сега ќе си ја оставиме и сопствената глава
спакувана во весници, за иднината
во лудилото на ноќта, ноќните пеперутки си ги пипкаат вените
зачудени што можат да ги најдат
кај што се, топли и меки. 
во лудилото на летната ноќ пеперутките излегуваат
и прават парампарче од сё што ќе им излезе пред нос
со црвени очи од чад и од радост
за нас сето ова постои сё додека крвта е топла
за нас, последните новороденчиња во еден мувлосан и тежок град
со ноќи мувлосани и тешки 

***

она што најсилно те обврзува 
да се склопчиш среде собата и да ги викнеш да те бараат
душкајќи го подот и смеејќи се дементно, дементно,
здравата и болната страна
што сите ја знаат но никој за неа не зборува
кога подизлегов од периодот на адолесценција подоздравев
и колку повеќе излегував сё поздрава бев
така што сега сум сосема добро
и спокојно го чекам мигот
и не сакам повеќе да знам каков е, туку колку трае
како порано, кога правев експерименти со самата себе
и не сакав да знам како е, туку колку трае
небаре пациент споулавен од долната облека на медицинската 
сестра
небаре дете без играчки. 

но сё, сё ќе заврши
кога со лифтот ќе стигнам кај него
кога неговата голема и крастава дланка ќе ме погали по челото 

***

очекувајќи ја иднината нашите раце
се знамиња врз црни кули
на црниот извалкан ветар

светлина во ќелавата изутрина
забодена како шприц во тротоарот
твоите мртви очи
моите мртви очи
што го опфаќаат воздухот
на крајот на краиштата сеќавањето е луксуз
жена што си ги закопува децата
под жешките слоеви од карбид 

возрасните луѓе
не знаат за што станува збор
ни сама не верувам дека знам
очекувајќи ја иднината
ги распарчувам голите ѕидови уличните траги
гризејќи си ги усните
напразно
кога иднината всушност е кротка и блиска
како кучкиниот поглед на жената со скршен чадор  
отаде улицата

ДЕНИСА ДУРАН (1980)

Со постела среде собата

Спијам
во една соба, 
во една куќа,
кај што сите ме игнорираат. 
Саноќ
вратите се отвораат и затвораат
крај мене,
катаден ги поднесувам
чкрипењето на вратите
и тупотот на чекорите. 
Заглавена сум на оваа раскрсница
со постела среде собата,
небаре е зебра. 
Погледите на минувачите 
што ги впива мојот заспан лик,
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мојот лик валкан од сни,
насмеан (насоне) или накострешен... 

Со матни погледи

Околу домот работат работници,
со месеци гледам само работници, 
кога и да излезам,
кога и да влезам,
едни слабички, други појаки,
во иста мера валкани
и со матни погледи,
изгорени,
изгорени,
изгорени
од неумоливото пладневно сонце
и од црниот катран што го истураат
врз тротоарите,
капка по капка,
сладострасно. 

Сё уште жив

Жена му  
одвај додржува
да го измие – сё уште жив. 
Леле, колку е тежок!
Никогаш не би можела
да го помрднам сама! 
Истото машко тело
што порано 
лежело врз неа 
со сета своја снага.

Сирена

Сирена на брза помош
во далечина,
камбани во воздухот... 

ЕЛЕНА ВЛАДАРЕАНУ (1981)

Product description

ў припаѓам на ромската народност. 
имам 25 години, немам работа, немам дом, немам школо. 
знам да читам. можам да се потпишам.
изјавувам дека сум клинички здрава.

на сопствена одговорност изјавувам дека никогаш не сум се 
проституирала. 
на сопствена одговорност изјавувам дека не земам забранети 
супстанции. 
не крадам. никогаш немам крадено. 
редовно се мијам. двапати неделно се капам.
имам двајца браќа и составена сум од две раце две нозе торзо 
два колка генитален апарат
две гради еден врат и една глава на која пропорционално се 
поместени следниве елементи: две очи, две веѓи, две уши, еден 
нос, една уста. неколку десетици илјади влакна црна коса. не 
поседувам вошки, не се бојосувам. досега немам родено и немам 
абортирано. 
само еднаш бев во болница за операција на слепото црево. 
имам малку патувано. никогаш надвор од земјата. 
понекогаш имам гасови.
водам активен сексуален живот. 
користам кондом како единствен метод на контрацепција. 
гледам тв-програма просечно четири часа дневно. немам поли-

тички опции, 
а ни омилена позната личност. 
иако ми се допаѓа кајли миног. 
најмногу ми е страв од скриена камера и од месарници.  

романија. fin dё  siecle

најпосле ја знам подлоста на кротките луѓе
ги познавам луѓето со мокри и округли раце,
готови секого да погалат

има денови во кои
секој од нас
може да биде недоследен и за жалење.
одлуката да не се умре
да се опстои
ја донесовме и ние
децата на бедата
виновни што сме се родиле
помеѓу два века
помеѓу редица за месо
и редица за јајца
за божик нам ни се прикажаа во живо
луѓе сторени парампарче
пораснав во утробата на песот
кој онаа ноќ
се прејаде со свеж мозок
денес дознаваме дека луѓето
во кои сме имале доверба
доброволно оделе
да си ги искодошат пријателите во секуритате
предавството сака да ни стане пример
ни дава лекции по добро однесување: 
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не сексајте се не дрогирајте се
не пишувајте срамни зборови
бидете метафизички
не самоубивајте се
не убивајте си ги родителите

послушно чекаме
нашиот живот 
да се испише на хартија

твојата сегашност е како дунав
а иднината како рин
две испружени раце
две раце близначки
едната поцрнета од убоди
другата  со изресена кожа

суша на почетокот на векот
кога ни тревата не е веќе тоа што беше
не расте повеќе
на дното од вирчињата со крв
или на местото кај што се распарчени
забите и коските и черепите
еве ја мојата романија: 
нејзината иднина започна
заедно со последните
нејзини големи мртовци.
кој ќе умре денес? 
поетот. 
кого убија денес? 
детето. 

Fast food 

гледам на тв репортажа за децата од северна кореја 
толку многу работи се кажуваат за овие деца
дознавам колку многу ги има и колку се сиромашни
во помалку од една минута голтам
статистики грамови храна на глава од дете на месец
едно момченце со години талка
со голите нозе во кал до гуша
обидувајќи се да собере малку вода во пластично ќесе
немој да пиеш, па не можеш ваква вода да пиеш
му вели репортерот
ќе се разболиш ако пиеш од валканава вода
15 години претходно една девојка од германија или од велика 

британија
гледа репортажа за децата од романија
и најверојатно очекува како што очекувам и јас
репортерот да му даде на детето голтка чиста вода
би сакала да ми е грижа за децата од северна кореја
би сакала, ама не ми е

толку се далеку
толку далеку по ѓаволите
се обѕирам во својата каприциозна самотија
но сепак асептична
си велам дека сум изманипулирана и се исклучувам

ЛИНДА МАРИЈА БАРОС (1981)

Ниеден маж не те одбрани

Мажите кои те среќаваат слабеат. 
Ниеден маж не те одбрани, а оние кои се обидоа
крадешкум ги расече со сабјата во појасот. 
Ниеден маж не те одбрани, а оние кои се обидоа 
да ти ги уловат со јазикот подмолните чапји на градите
заборавија дека фалусот со истечен рок мисли дека женските гради
зрачат испрекината светлина.
Ниеден маж не те одбрани, а оние кои 
се  вдадоа настрвени небаре слободни тркачи
од колк на колк ти ги врати назад. 
После препреки граници лекови ги врати назад
во изабената ковачница низ која поминале и порано. 
Ниеден маж не те одбрани, не сфати од каде доаѓа
твојот лежерен чекор што исфрла толку тага
врз масното теме на гонителите.  
Ниеден маж не те одбрани, а оние кои се обидоа
со навлечена униформа под кожата, ти побараа 
да ги примиш во своето невино тело. И твоето тело
требаше да ги облече како што облекува, без да знае,  
кревкото јаболко црви. Ниеден маж не те одбрани, 
а оние кои се обидоа неочекувано се скрија
во соблекувалната на пливачките. 
Се распрснаа во волшебни спирали, во повторени обиди
на левитација. Ниеден маж не те одбрани,
а оние кои се обидоа под светлината на твојот камшик, 
на својот парализиран говор, газеа како слон врз сурла
и се преметнуваа во чаршафи. Ти, сама, 
го креваше челото и гледаше кон зајдисонцето, во небото од 

крвни садови. 
Ниеден маж не те одбрани. Небаре некои од нив 
беа момченца забавени по писоари. 
А другите, пак, стари морски волци што чекаат
виорите, ветренцата и сирените да им го запалат
огнот на Свети Елм, како во дамнина,
на врвот на јарболите.
Ниеден маж не те одбрани, а на оние кои несвесно
те гледаа низ маглата на ејакулациската наклоност
им рече јасно и гласно дека ниеден маж 
не те одбрани. 
Дека сите се испружија врз црната постела на смислата,
ослепени и обрежани божем пред очите на отстранетите ќерки 

на Африка. 
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И ниеден маж не те одбрани, а оние кои се обидоа
те преколнуваа ноќе и плачеа долго, на глас,
врз  лакот на твојата карлица. Врз нејзиниот розов состав од 

хризоберил. 
А ти им велеше дека сега, во англискиот парк
зад домот за стари, ќерката на градинарот го откопува со своите 

гради
градниот кош на својот сакан. Им рече 
дека ниеден маж не те одбрани. 
И оттогаш ниеден маж не те одбрани
и не се ни обиде. Зашто ти си го чуваш евнухот
скриен под кожата, вагиналната коцка под притисок,
а мажите кои те среќаваат слабеат. 

Touchscreen реалност 

Викавме се тркалавме на земја и пцуевме. 
Помеѓу нашите висококатници на периферијата
се креваа полека клиповите на ноќта. 
А ние се качивме во камионите и пиевме. 
Небаре знамиња се одвејуваа девојките низ улиците. 
Танцувавме и плукавме и пиевме
сё до изутрина, сё до нулта километарот. 

Тогаш дојдоа ловците и тропнаа на нашата врата; 
се налутија што не се будиме. 
Си го изостија клунот од ѕидовите, плачејќи
низ темните ходници; си го наполнија оружјето,
мастурбираа. 

Изгледа некои црни палки од каучук 
ни ги осветлија одблиску набиениците, 
ни ги одвоија јаболчниците, 
дури танцувавме како дивјаци. 

Реалноста ни дојде до гуша.
И дојдоа оние што беа извадени од Интензивна нега. Но не нё 

препознаа повеќе. 
Не испружија рака, не ни побараа светлина
во излозите touchscreen

Можеби елитните стрелци што гниеја врз покривите. 
Си го изострија клунот од нашите стаклени коски,
дуваа во нашите туберкулозни одводни канали 
и притискаа полека врз клиповите на ноќта. 

А ние, завиткани во знамиња, не ги препознавме повеќе. 

Излегов на улица со ангелот

Излегов на улица со ангелот, како со синџир завиткан околу раката. 
Побелена од варта на ѕидовите. 

Мажите што ги среќавам
ми ги лижат дланката и глуждовите,
одблизу ме следат.
Газам врз нив како врз запалени јагленчиња,
врз бранови, врз покриви. 

Немам никаква милост
за мажите што ме љубат. 
Мојот синџир врз грбот им издраска змиски зеници. 

Ме поздравуваат оние кои заспале
врз работ на високите покриви,
оние кои ги нурнале белите дробови во длабоките води
– небаре издолжени ловечки пци – 
и ги навикнале таму да дишат. 
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Одоздола ме поздравуваат останатите – граѓаните. Во кома. 
Со заби скршени со метална прачка.
Величествени клиники, посреднички. 
Ме поздравуваат лишените од судбина, набиениците, кашлицата. 
Можеби под креветот осамените цевки сё уште чадат. 

Излегов на улица со ангелот. Се враќам дома. 
Со синџир завиткан околу раката. 

МИРУНА ВЛАДА (1986)

***

делбата е како обратно броење
пред да се демонтира бомбата
кога облогот е веќе загубен
и сё останува само како евтина игра на говор и инерција

– релативизмот како несамодоверба на стручниот субјект –

за да го сакаш Балканот треба да си малку релативист, ми вели
а пред сё треба да го комбинираш поимањето  на сериозното 

документирање
со сигурен интерпретативен метод. 

Идентитетот отсекогаш бил најголема напаст. Или си во центарот
на светот или не си никаде. 
Ние со тоа се занимаваме. Отвораме фабрики за идентитет. 
Мултинационалки што произведуваат идентитет на подвижна 

лента. 
Го зголемуваме производството со секој нов век. 

со релативизмот е како тогаш кога сакаш да го оставиш пушењето
и првите денови ти се помрачува умот. сё поприма мирис на 

тутун. 
сё што е околу тебе те тероризира. и знаеш дека не е добро, ама 

почнуваш 
одново. сакаш да веруваш во нешто здраво, а само уште болеста 

те прави здрав. 

да го сакаш Балканот е зависност. Значи дека имаш проблеми
со самопочитта, ми вели

во тоа е сржта на постмодернизмот
во тоа е релативизмот во чиста состојба
кога сё е мултиперспективно / сё убива 

* * *
кога тој те напушта
што мислиш да земеш пред да побегнеш?
точно во тој момент

кога ти е страв и ти  се гади од фактот
дека сё уште го љубиш
кога всушност сакаш да останеш
но веќе си на куќниот праг
и треба да изгледаш достоинствена и самоуверена. 
се мислиш дали да ја земеш рачката за туш или можеби оној 
кармин Ланком 
што го доби од тетка ти
кои се вредните предмети што треба да ги понесеш
и од кои ќе имаш корист во животот
знам дека сега ме гледаш чудно
дека помислуваш како веќе имаш
прецизен список во умот
но не, во тој момент нема повеќе ништо да знаеш

како кога би зеле нешто со нас на оној свет
надвор од нашата сенка

не постои список
може едноставно да налеташ на книга од Марк Твен
која одвај си ја прелистала,  и тоа да биде сё. 
кажи ми го името
алма-се спасува-кој-може

The Bosnian Dream

еден фантом талка низ европа, фантомот на босна. 

чувство како да очекуваш сопственото минато да те дофати одзади

немам никаква врска со реалноста.
која е реалноста? таа, онаа или оваа? 
во што е разликата? 

почнав да те сакам и на друг јазик. на три јазици. 
почнав да те закопувам. тие ме викаат Млада Влада 

У земљи крви и меда – Бал-кан, како што велеа отоманите – 
оваа земја од мед и крв
од  карбонизирана пластика

да живееш овде 
е како да лижеш мед од сечило на нож 

Продавам венчаница

сосе делбата и останатите додатоци: 
ракавици, превез, сопруг, проблеми, 
главоболки, јадица, пријатели. 
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Афоризмот е брат на парадоксот и син на мудроста.
              Иља Шефаље

Струмица е град со богата културна и книжевна традиција. 
Голем број литерати создале дела со високи уметнички вредности 
и се вивнале високо во македонското и европското литературно 
соѕвездие, ако не и пошироко. Во таа смисла би ги споменал Ви-

дое Подгорец, Митко Маџунков, Васе Манчев, д-р Илија Велев, 
д-р Коста Пеев, д-р Васил Дрвошанов, д-р Кирил Панделишев 
од науката итн.1

Во рамките на сеопштиот литературен подем се пројавиле и 
литературни творци кои, покрај другото, пишувале и афоризми. 
Афоризмот особено заживува со појавата на Кочо Урдин, Костадин 
Устапетров и Ристо Филчовски, кои со своите искричави кратки 
објави го свртеа вниманието на македонските, а за времето на 
некогашната СФРЈ и на југословенската афористичка јавност. На 
оваа група со текот на времето ќе ў се придружат Ѓорги П. Панов, 
Ацо Ѓоргиев, Димитар Алачки и други, со што струмичките афо-

ристичари го најдоа своето место под сонцето. Тие дејствуваат во 
рамките на АСА (Асоцијација на струмичките афористичари) и 
учествуваат на голем број манифестации на државно и меѓуна-

родно ниво. Така, во рамките на големиот струмички карневал 
секоја година се организира Меѓународен фестивал на афоризам 
и карикатура, манифестација од меѓународни размери во која 
земаат учество афористичари и карикатуристи од целиот свет; 
потоа, во рамките на ОПЕН-фесивалот што традиционално се 
одржува секоја година, се организира Вечер на македонскиот афо-

ризам; традиционално, секоја година се одржува и Афористичка 
вечер, на која учествуваат афористичари од други градови; АСА 
распишува и учествува на голем број конкурси низ светот со што 
го афирмира македонскиот и струмичкиот афоризам. АСА сора-

ботува со афористичарите од Македонија и нејзини претставници 
активно учествуваат на Вечерта на македонскиот афоризам што 
секоја година се одржува во Кочани, потоа на Пијанечки денови на 
сливата во Делчево итн. Струмичките афористичари свои афори-

зми читале и читаат во Скопје, Велес, Неготино, Дојран, Радовиш 
и во други градови. Со еден збор, АСА разви широка активност 
како во поглед на презентирањето на своите достигнувања така 
и во продукцијата на книги со афоризми. За обележување е кни-

гата Зборник на роднокрајни афористичари, колективен труд на 
петмина струмички афористичари.2

Афоризмот како книжевна форма на изразување бил и е 
предмет на опсервација на многу научници од разни профили: 
книжевници, филозофи, психолози, социолози... Овој литерату-

1 Иван Котев – Ана Витанова Рингачева, Струмичко литературно соѕвез-
дие, Струмица, 2015.

2 Д-р Димитар Алачки; Ацо Ѓоргиев; Ѓорѓи П. Панов; Костадин Уста-
петров и Ристо Филчевски.

рен жанр што се манифестира како кратка реченица која содржи 
згусната, збиено изречена духовита мисла за животот и светот, 
го проучувал и Алберт Кук.3 Следејќи го односот меѓу митот и 
јазикот, Алберт Кук на едно место ќе напише: „Афоризмот, кој има 
поголема тежина од пословицата, го измислил Хераклит во Грција, 
а можеби и Конфуциј во Кина... Афоризмот се здобил со фило-

зофска моќ, преобразувајќи го односот меѓу митот и јазикот.“4

Афоризмите се вистински бисери на човековата мисла. На-

стануваат како резултат на дарбата за забележување, остроумноста 
и стилските способности на творецот. Никнат на почвата на ме-

дицината, за време на ренесансата, афиризмот е пренесен на фи-

зиологијата, земјоделството, правото, политиката, филозофијата, 
уметноста и воените вештини. Прифаќајќи го афоризмот, модер-

ното време го пренесе на планот на моралот, психолошките оп-

сервации и внатрешните медитации.5 Со право можеме да кажеме 
дека афоризмите се творби со колоритна специфичност и убавина.

Да се пишуваат афоризми, мора да се има сенс, усет, чувство 
за мигот во кој настануваат; „...слух за неправдите, за обесправе-

ните, за аномалиите со кои е обременето нашето општество... за 
сё она што му го одзема најубавото на нашиот народ – смеењето.“6 

Еве ги авторите кои во своите афоризми „...штедат на збо-

ровите, но им дава(ат) простор на мислите“, како што ќе напише 
еминентниот српски сатиричар Александар Чотриќ.7 

Костадин Устапетров (1950–2013)
Костадин Устапетров е роден во Струмица, каде што го за-

вршил основното, а средното образование го стекнал во ГУЦ 
„Здравко Цветковски“ во Скопје, по што завршил и Архитектон-

ски факултет. Со карикатура и афоризам се занимава од 1971 
година, кога во списанието за хумор и сатира „Остен“ ги објавува 
своите први карикатури и афоризми. Објавува во многу весници и 
списанија. Со карикатури е застапен на многу изложби во земјата 
и странство, како и во многу книги и списанија: Тушот не е вода, 
Скопје, 1975 година, во антологиското издание Македонска кари-
катура, 1994 година, во Антологијата на македонскиот афоризам, 

3 Albert Kuk, MIT I JEZIK, “Rad”, Beograd, 1986.
4 Исто, 88.
5 Види: Др. Слободан А. Јовановић, Речник књижевних израза, Београд, 

1972, 18.
6 Васил Толевски, Пат кон вистината, рецензија на книгата Низ иглени 

уши од Миле Ѓорѓијоски, Скопје, 2010, 139.
7 Александар Чотриќ, Лековит и благотворен хумор, рецензија на книгата 

Низ иглени уши од Миле Ѓорѓијоски, Скопје, 2010, 142.

иван 
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2007 и Антологија на балканскиот афоризам, Белград, 2008 година, 
и двете двојазични (на српски и на македонски јазик). Застапен 
е и во Антологијата на македонскиот афоризам Врели мразови, 
Скопје, 2013 година.

Устапетров е афористичар, карикатурист и сатиричар. Него-

вите дела се наоѓаат и биле видени на многу меѓународни фестива-

ли и галерии на карикатурата во земјата и светот. Во 1996 година 
е награден како најдобар соработник од областа на карикатурата 
од страна на „Остен“. Добитник е на голем број локални, државни 
и меѓународни награди за карикатура и афоризам. Постхумно ја 
доби и највисоката награда на општина Струмица за животно дело 
во 2014 год., „Свети петнаесет тивериополски свештеномаченици“.

Книжевниот опус на Костадин Устапетров ги опфаќа делата:
Врата кон светот, Скопје, 1994;
Надвор од рамките (афоризми), Скопје, 2002;
Практицизми (афoризми), Струмица, 2010;
Сурфери 1 (карикатури), Струмица, 2010;
Сурфери 2 (карикатури), Струмица, 2010;
Лунгуре (карикатури), Струмица, 2010;
СКК (Струмички криви краставици) (хумор и сатира), Стру-

мица, 2010;
Хуморист (хумор и сатира), Струмица, 2010;
Пополнета празнина (афоризми), коавтор, Струмица, 2010;
Зборник на роднокрајни афористичари (коавтор), Штип, 2013.
Костадин Устапетров е еден од бардовите на афоризмот, 

хуморот и сатирата не само во Струмица туку и пошироко. Ако 
афоризмот е густ, збиен израз со кој се соопштува некое начело 
или став, карикатурата се манифестира преку многу развиен начин 
на прикажување на некоја личност, настан или предмет, во кој 
карактеристичните особини намерно толку се преувеличуваат што 
целината, и покрај сличноста, предизвикува чувство на смешно. 
Во таа смисла можеме да констатираме дека Костадин Устапетров 
афористичарот го надополнува Костадин Устапетров карикату-

ристот, и обратно. Тој е плоден творец за што, впрочем, сведочи 
и неговата богата библиографија.

Тематската определба на Костадин Устапетров е разновидна. 
Во своите афоризми тој пишува за состојбите во општеството, 
работата, односите во семејството, за политиката и политичарите 
итн. Неговите афоризми се одликуваат со сликовитост на изразот и 
јасно искажаната мисла. На еден убав, приемчив начин Устапетров 
ќе укаже дека треба да се зборува малку, ама паметно: Таму каде 
има дожд од зборови, има порои од глупости. Тоа е и кредо на овој 
афористичар. Кратко и јасно: Куме, нели кај нас нема мафија? Од 
пребогатата тематика на овој плоден автор ќе презентираме само 
некои негови опсервации. Во редица афоризми, на еден суптилен 
начин, Устапетров ја жигосува тешката социјална положба на 
нашиот човек: Го донесоа до просјачки стап. Сега можат да му 
се фатат за него. Во еден афоризам на еден навистина сликовит 
начин е дадена духовита дефиниција за државата: Народот е ске-
лет на државата, а власта месото сосе внатрешните органи. 
А бирократизирана, власта си поигрува со потребите и нервите 
на народот. Предметите не се решаваат правовремено, барањата 
се одложуваат или одолжуваат, а од народот се бара разбирање и 

трпеливост.. Во таа смисла афористот и сатиричар ќе „советува“: 
Бидете трпеливи! Во наредните векови интензивно ќе работат 
на вашиот проблем. Или: Што ако законот е на моја страна 
кога судијата е на твоја. 

Политиката и политичарите се честопати на нишанот на 
творечкото перо на Костадин Устапетров. Во една пригода тој ќе 
напише: Нема разлика помеѓу пироман и политичар. Првиот ги 
пали шумите, а вториот – луѓето. Во тој контекст сатиричарот 
ќе се искаже и за многубројните, често јалови и од интерес кроени 
коалиции, па ќе напише: Во коалиција се влегува обично кога 
сметката не ви излегува. Но за состојбите свој дел од вината носи 
и народот, оти позната е девизата: Каков народ – таква држава, 
а Костадин Устапетров тоа ќе го срочи на еден суптилен начин, 
преточувајќи го во прекрасен афоризам: Нема веќе слепи водачи, 
има слеп електорат.

Воспитанието и образованието, културата, политичките пар-

тии, социјалната положба на граѓаните, невработеноста и уште 
многу други теми се опфатени во овие афоризми. За многу од 
состојбите во кои се наоѓа народот тој го апострофира незнаењето: 
Професорите живеат од незнаењето на учениците, судиите 
од незнаењето на криминалците, лекарите од незнаењето на 
болните, а политичарите од незнаењето на народот. 

Ристо Филчевски (1950)
Ристо Филчевски е роден во Струмица, каде што завршил 

гимназија и каде што живее и твори. Со пишување и со карика-

тура се занимава од 1971 година. Најпрво објавува во „Остен“ и 
„Студентски збор“, а потоа и во други медиуми и списанија, како 
што се „Нова Македонија“, „Вечер“, локалните весници, српските 
сатирично-хумористични списанија „Осмех“ и „Јеж“, „Стршел“ и 
„А пропо“ од Република Бугарија, „Вечерњи лист“ и „За домови-

ну“ од Хрватска и др. Со свои карикатури учествувал на повеќе 
фестивали и манифестации во земјата и странство, на кои бил и 
наградуван. По негова иницијатива е востановена меѓународната 
манифестација Фестивал на афоризам и карикатура, една бога-

та духовна манифестација што веќе 16 години едноподруго се 
организира во Домот на културата „Антон Панов“ во Струмица, 
на тема карневал и еротика во деновите на големиот Струмички 
карневал. 

Застапен е во Антологија на македонската карикатура, 1994; 
Антологија на балканскиот афоризам, Белград, 2007; Антоло-
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гија на македонскиот афоризам, Белград, 2008; антологијата на 
македонскиот афоризам Врели мразови, Скопје, 2013; во книгата 
еротски афоризми На врвот на вулканот, 2015. 

Активно учествува во организацијата и реализацијата на 
Вечери на афоризмот во повеќе градови од Македонија. Пишува 
и рецензии за дела од областа на хуморот, сатирата и афоризмот. 
Автор или коавтор е на следните книги:

Афоризми и рими, песни и афоризми, Струмица, 1993;
Хаос во душата, песни, Струмица, 1995;
Книга со две лица, афоризми и песни, Струмица, 1996;
Пополнета празнина, афоризми (коавтор), Струмица, 2010;
Стаклени нозе, афоризми (коавтор), Струмица, 2013;
Зборник на роднокрајни афористичари, афоризми (коавтор), 

Штип, 2013;
Струмичка афоризница, афоризми (коавтор), Струмица, 

2014, и
Делчевски кукуригања, афоризми (коавтор), Делчево, 2014. 
Ристо Филчевски спаѓа во генерацијата афористичари кои 

го следеа и го креираа растот на хуморот и сатирата во Струмица 
и пошироко од втората половина на минатиот век. Со хумор, 
поезија, афоризми и карикатура се занимава повеќе од четири 
децении. Во неговите афоризми провејува поголема доза на сатира. 
Во фокусот на овој наш сатиричар и афористичар се темите и 
мотивите поврзани со животот и нашето секојдневје: политиката, 
односите меѓу луѓето, делбите и поделбите по разни основи, психо-

логијата на нашиот човек, пратениците, политичките партии итн.
Осврнувајќи се на политиката, тој луцидно ќе забележи: Ако 

политиката е школо на животот, јас би повторувал секоја 
година. А како што стојат работите и како што се реализираат 
ветувањата на политичарите пред изборите, Ристо Филчевски 
ќе напише: Како што стојат работите, нашите политички 
формули ги напишал некој алхемичар. Насочувајќи ја остри-

цата на своето перо кон актуелните состојби – невработеноста, 
бедата, безнадежноста, овој автор со доза на горчина завиена во 
блага еротика, ќе напише: Народот е бос и гол. Се подготвува 
сексуална револуција. 

Криминалот, митото и корупцијата, положбата на работни-

ците, исто така се тематска преокупација на овој автор. Во еден 
афоризам тој вели: Перењето пари го сфатија како одржување 
на личната хигиена. Карактеристично е дека во значителен број 
афоризми кај овој автор преовладува голема доза на блага еротика. 
Тоа е случај кога пишува како за политиката така и за политича-

рите, жените. Би го споменал само афоризмот: Лидерот го задо-
волија рачно. Му аплаудираа. Или еден друг: Не бараме љубов од 
политичарите, ама сакаме да нё задоволат. 

Односот на меѓународната заедница исто така нашол свое 
место во овој корпус афоризми. Укажувајќи на незаинтересира-

носта на Европа и на многуте асоцијации од меѓународен карактер 
кои си поигруваат со судбината на малите народи, во еден афори-

зам полн со сарказам, Ристо Филчевски со доза на огорченост ќе 
напише: Нё влечат за нос, а ние мислиме дека нё водат во Европа. 

Афоризмите на Ристо Филчевски боцкаат до болка, доколку 
оние на кои се упатени не се толку големи дебелокошци: Многу 

пратеници би требало да ги мијат рацете пред секоја употреба 
на двата прста. И овој автор укажува на народот како силен 
фактор на состојбите. Народот бира и избира, на еден начин си ја 
„крои капата“. Во таа смисла ќе го сретнеме афоризмот И култот 
на личноста е чист фолклор. Го создава народот. Но трпението 
си има свои граници: Политичари, не засмејувајте го народот! 
Постои опасност да ви ја расплаче мајката. И сё така, мисла по 
мисла, афоризам по афоризам, се одразува животот наш во сета 
своја суштина: љубовта и омразата, работата и безработицата, 
слободата и правата на граѓаните, личните слободи... Би завршил 
со афоризмот: Прислушкувањето е легално, а свирењето на цре-
вата никој не го слуша. 

Димитар Алачки e роден на 19.11.1948 г., во с. Владимирово. 
Основно образование звршил во Делчево, гимназија во Струмица, 
Медицински факултет и специјализација во Скопје. Од студентски 
денови објавува афоризми во „Студентски збор“, „Остен“, „Јеж“. 
Застапен е во југославенската и македонската антологија на афори-

зми. Поезија за деца објавувал во повеќе списанија за деца. Некои 
од песните се застапени и во учебниците за основно образование. 

Автор е на збирките поезија за деца Нешто ме чуди, Стру-

мица, 2009 и Таинствен сликар, Струмица, 2015. Засега не објавил 
посебна книга афоризми, но застапен е во Антологија на југосло-
венска сатира – афоризми, Нови Сад, 1985; Афоризми, Струмица, 
2009; Антологија на македонски афоризам, Скопје, 2013; Зборник 
на роднокрајни афористичари, Штип, 2013 година. 

Пишувањето афоризми е дарба, како, впрочем, и пишување-

то на другите литературни форми. Афоризмот бара концизност и 
голема моќ на забележување, а Димитар Алачки ги поседува тие 
квалитети. Во своите афоризми го слика животот во сите негови 
димензии. Тоа се афоризми во кои ќе сретнеме големо богатство 
од теми и идеи. Неговите афоризми знаат да нё насмеат, но и да нё 
боцнат до болка, да нё натераат да мислиме и да размислиме за сё 
што се случува околу нас: Побогати сме за уште едно искуство 
што нё осиромаши. Или: Едни се делат, други се множат – како 
ќе се извадиме? 

Политиката и политичарите, коментаторите на политичките 
состојби се исто така преокупација на д-р Алачки. Во неговите 
афоризми има силна доза на сатира: Површен е! – рекоа про-
паднатите за пливачот. Добронамерниот читател треба да го 
извлече соодветниот заклучок. Творецот будно ги следи состојбите, 
изведува заклучоци, советува. Исказот разбудете се е познат во 
поезијата и прозата, во политиката и, воопшто, во животот. Оваа 
метафора ја користеле поетите револуционери да го освестат на-

родот, да го осознаат, да му влеат самодоверба. Наместо цела песна, 
д-р Димитар Алачки напишал само: За да ги остварите своите 
соништа, би требало да се разбудите. 

Дволичноста и лицемерието, полтронството, односите меѓу 
луѓето, моќта на парите исто така се предмет на интерес на д-р 
Алачки. За превртливците авторот ќе рече: Ги менуваат боговите 
денес, за да не ја менуваат верата утре. За полтроните, пак: Др-
вото се свиткува додека е младо. Полтронот до смрт. И одно-

сите народ–власт и обратно не можат да останат неазбележани од 
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будното око на афористичарот. Тој критикува, исмева, но кажува 
и предупредува: Внимателно со поделбата на улогите. Народот 
во епизодна улога може да ја расипе претставата. Или: Како не 
ќе ги исполнуваат желбите на народот, кога тој секогаш плаќа. 
Или: Широките маси најлесно се заобиколуваат. Литературата во 
сите свои форми има профетска моќ. Поетот, романсиерот, па во 
случајов афористичарот предупредува: Внимавајте на линијата 
– народот сё потешко ве носи на грбот.

За моќта и силата на парите нашиот народ се искажал во 
секојдневниот живот, во политиката, во фолклорот и литературата. 
Има една народна поговорка: Бурги’ата дека не може, парата 
буше. Д-р Алачки тоа го напишал и ни го соопштува во еден кон-

текст што сите го знаеме: немаштина, безработица, безнадежност, 
со еден збор – криза. Во таа смисла тој напишал: Изобилие на 
кризата: секој може да се купи. Овој мајстор на краткиот исказ 
пишува и за личната и општествена слобода, за слободата на ме-

диумите, за нееднаквиот третман на луѓето во општеството: Едни 
го градат патот во подобра иднина – други патуваат. 

Афоризмите на Димитар Алачки се податливи за читање, 
јасни и разбирливи. Инспирирани од животот во сите негови 
димензии и појави, стилски обликувани, тие се вистинско лите-

ратурно освежување. Духовна посластица! 
Овој скромен приказ за него би го завршил со еден прекрасен 

исказ со кој би се гордееле и најголемите мајстори на овој литера-

турен жанр; овој афоризам е порака и совет, но и потсетување на 
некои подзаборавени морални вредности. Игра на зборови: Пат 
и етика, а не патетика!

Ацо Ѓоргиев е роден на 11.7.1970 година, во с. Муртино, 
Струмица. Основно училиште завршува во родното место, а сред-

ното образование го оформува во Струмица, во гимназијата „Јане 
Сандански“. Се запишува на Филолошкиот факултет во Скопје, 
но животните околности го принудуваат да се врати во родното 
село. Работел како координатор на повеќе проекти за локален 
економски развој, спонзорирани од УНДП и УСАИД. 

Како афористичар е застапен во: Зборник на роднокрајни 
афористичари, 2013; Врели мразеви, Антологија на македонскиот 
афоризам, 2014; Струмичка афоризница, 2014 и На врвот од вул-
канот, 2015. Автор е на книгата афоризми Каменче во чевелот, 
Струмица, 2013 година. 

Ацо Ѓоргиев ў припаѓа на помладата генерација афористи-

чари од АСА (Асоцијација на струмички афористичари). Човек 
со усет за убавото, со чувство и способност да ги забележи и одбе-

лежи секојдневните збиднувања, тој полека но сигурно израснува 
во афористичар од поголем формат. Тој знае да се пошегува и на 
своја сметка, ама пораката е универзална: Знам да врзувам десе-
тина видови јазли. Морам да се приспособувам, одамна живеам 
во стилот скини-врзи. Односот на општеството (читај: држа-
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вата) кон поединецот и зависноста на човекот и граѓанинот во 
тоа општество; неговата егзистенција и статус, Ацо Ѓоргиев ги 
одразил во еден прекрасен афоризам користејќи се притоа и со 
богатството од народните мудрости. Нашиот народ со векови ја 
користел поговорката Скројаа му капата, што е метафора со зна-

чење: судбина. Па во таа смисла тој напишал: Се запишав на курс 
за шнајдери. Редно беше, цел живот други ми ја кројат капата. 
Со една убаво сочинета фраза, авторот укажува на една вековна 
појава, детектирана и од народниот творец, дека понекогаш и сами 
треба да си ја кроиме судбината.

Партизацијата во општеството што зеде големи размери е 
во фокусот на речиси сите автори од оваа книга. Во таа смисла, 
Ацо Ѓоргиев ќе напише: Не сум партиски определен. Чекам да ме 
определат. Процесите на отуѓувањето, губењето на некои основни 
карактерни особини кај луѓето, што е евидентно, не останале неза-

бележани од будното око на сатиричарот. Тој во еден афоризам ќе 
порача: Го следиме духот на новото време – станавме бездушни. 
Или: Не сум човек по сечија мера. Нормално, на многумина ниту 
мерата не им е човечка. 

Жената е честа тема во афоризмите на овој автор. „Жената 
сон, жената живожарица, симбол на нашите мечтаења, снови-

денија, заплети, драми“8, како што напишал Јован Котески. Во 
афоризмите на Ацо Ѓоргиев жената е реалност и сон истовремено. 
Авторот во еден афоризам напишал: Жената е како книга од 
стручната литература. Лесно ќе ја прочиташ, ама тешко ќе ја 
разбереш. Во врска со тоа, во многу афоризми преовладува блага 
еротика. Така, во еден афоризам ќе сретнеме: Кога те открив се 
почувствував како Колумбо. Подоцна сфатив дека некој друг 
морепловец веќе пловел покрај овие Венерини брегови. Во исказот 
на Ацо Ѓоргиев провејува една свежина, тој буди интерес кај чи-

тателот, го привлекува неговото внимание: Освен со неа, со други 
жени немам допирни точки, освен неколку – ерогени. 

Изворното значење на зборот афоризам е дефиниција. Ав-

торот со низа свои афоризми како да сака да го потврди тоа. Тој 
вешто дава дефиниции за среќата, искреноста, зависта... Среќата 
е како комета, за момент ќе блесне на твоето небо и пак ќе ја 
снема – до следниот круг. Или: Искреноста е како карта во от-
ворен покер, сите ќе ти ја видат, а ретко влегува во добитна 
комбинација. 

Афоризмите на Ацо Ѓоргиев внесуваат свежина во нашата 
афористичка продукција. Тој вешто ги користи народните посло-

вици и поговорки, искази толку блиски до сфаќањата на нашиот 
човек, со што прави еден континуитет меѓу старото и новото, 
меѓу народното и авторизираното. Само еден пример: Не плукај 
во стариот бунар, пардон, мислам на старата љубов. Којзнае, 
можеби ќе пресушат новите извори.

Поубаво не може да се каже и искаже!

Ѓорги П. Панов е роден на 11.6.1960 година, во Струмица. 
Основно и средно образование, гимназија, завршува во родниот 

8 УБАВИТЕ ЖЕНИ, избор од светската поезија, подготвил ЈОВАН КО-
ТЕСКИ, Скопје, 1996, 5.

град. Дипломирал во 1983 г. на Економскиот факултет во Скопје. 
Пишувал поезија, но негов најголем интерес се афоризмите. Автор 
е на збирките афоризми:

Духовни бранувања, 2001;
Клепсидра, 2004; 
Втора кожа, 2009.
Коавтор е на збирките афоризми 
Пополнета празнина, 2010;
Зборник на роднокрајни афористичари, 2013;
Струмичка афоризница, 2014.
Духовни бранувања, Клепсидра и Втора кожа се преведени 

на англиски јазик .
Има објавувано афоризми во локалните весници „Стру-

мички весник“, „Струмица денес“, „Оsten VEB“, во првиот број на 
списанието „Афоризам“ во издание на Здружението на балкански 
сатиричари ЈЕЖ, во проектот „Растко Македонија“ и други. На 
негова идеја во 2011 година започната е заедничката книга Зборник 
на роднокрајни афористичари на роднокрајните афористичари 
д-р Димитар Алачки, Костадин Устапетров, Ѓорги П. Панов, Ацо 
Ѓоргиев и Ристо Филчевски. 

На меѓународниот фестивал за карикатура и афоризам ,,Еро-

тикон“ на тема ,,Еротика и карневал“ во 2015 година добитник е 
на диплома. Застапен е во антологијата на афоризми Кој е кој во 
афоризмот на списанието ,, Афоризам“. Застапен е и во балкан-

ската антологија на еротски афоризми На врвот на вулканот, 2015.
 Афоризмите на овој автор се вистинско богатство од теми 

и мотиви. Тој, ако смеам така да се изразам, е поборник на еден 
посебен вид афоризам кој укажува на духовната, интелектуал-

ната страна на човекот. Во една пригода ќе напише: Зарем и вие 
мудриот човек го сметате за сиромашен? Или: Со матен ум е 
неможно да се постигне бистра цел. Тој верува во рациото, во 
духовната надградба и тоа го елаборира: Без континуиран влог 
во духовниот развој, материјалниот свет ја губи подлогата. 

Афористичар и човек со принципи, Ѓорѓи Панов пишува за 
вистината и лагата, за наивноста и горделивоста, за верувањето 
и слепата верба во личности и институции. Неговите афоризми, 
како, впрочем, и афоризмите на другите негови колеги, коавтори 
на оваа книга, имаат и дидактичка функција. Во еден афоризам 
ќе напише: Оние коишто веруваат на личности кои многу ве-
туваат – остануваат изневерени. 

Човек кој добро ја познава економијата и економските зако-

ни, силата и моќта на парите, не може а да не се осврне и на оваа 
проблематика. Во своите афоризми тој се држи за фундаментал-

ните поставки: Парите како отуѓена моќ – не знаат за слобода-
та на одлучувањето. Или: Секогаш е поважно колку трошите, 
отколку што сте спечалиле. И сё во тој стил со поуки и насоки 
од теоријата и практичниот живот.

Жените, неизбежните музи на поетите, не го заобиколуваат 
и афористичарот Ѓорѓи Панов. Голем дел од своите афоризми 
тој ги посветува на љубовта и на жената, и тоа од различни агли. 
Понекогаш во некој афоризам ќе провее и по малку романтика: 
Светлите мигови на ноќта згаснуваат со првите зраци на ут-
рото. Тематиката на афоризмите поврзани со жената, љубовта и 
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сексот Ѓорѓи П. Панов ја согледува од повеќе агли. Овде ќе срет-

неме афоризми во кои е зафатена вистинската и купената љубов, 
проституцијата и размислите за односите жена–маж. Тоа е еден 
вистински колаж од афоризми.

За љубовта, авторот ќе каже дека е Квасецот на животот... 
Другите емоции и задоволства се нејзини адитиви. И еден совет 
во врска со љубовта: Со љубовните специјалитети треба да 
се внимава исто толку како и со готвачките. Секоја ситница 
и грешка може да го расипе моментот на вкус и задоволство. 
Кога сме кај овие афоризми, ми се наметнува еден афоризам кој 
тематски е поврзан со сексот: Ако сексуалноста е религија – то-
гаш телото е врховен Бог. 

Тематиката на афоризмите од овој наш знаменит афорис-

тичар е толку широка и голема што би требало многу поголем 
простор и време за нивната елаборација. Останатото го оставаме 
на желбата за читање и трпението на добронамерниот читател, оти 
афоризмот е вид краток литературен жанр кој бара и малку повеќе 
размислување. Понекогаш пораката сака длабоко размислување, 
а тоа е и целта на добриот афоризам.

Овој краток приказ на афоризмите на Панов ќе го завршам 
со еден секогаш актуелен исказ: Каков апсурд, аморалните лич-
ности се повикуваат на морални вредности.

Кочо Урдин (1930–2008)
Една извонредна личност! Надарен писател и раскажувач, 

хуморист и сатиричар, Кочо Урдин остави длабоки траги во ма-

кедонската литература. Да го пуштиме сам да каже некој збор за 
свјот животопис: „Роден сум на 4 јули 1930 година во Струмица, 
еден од бисерните градови на Македонија. Мојата мајка е Маке-

донка Грозданова, а татко Миљо Урдино. Ним сум им бескрајно 
благодарен дека го здогледав овој прекрасен и гнасен свет. Хумо-

ристичната жица, ако ја имам, ја наследив од мојот прекрасен дедо 
Васил Урдинот кој беше голем шегаџија и зборуваше во стихови...“9

Основно училиште завршува во Струмица, а Средно технич-

ко училиште – шумарски смер во Скопје. Од љубов кон просветата, 
вонредно завршил Средно учителско училиште и извесно време 
учителствува во с. Муртино, Струмичко. Своето образование го 
продолжува во Скопје и Белград, каде студирал литература. Завр-

шил Висока школа за политички науки во Белград. Бил директор на 
Народниот театар „Антон Панов“ во Струмица, основоположник 
на Работничкиот универзитет, првата Мала сцена во Македонија 
во рамките на Универзитетот, Ликовната галерија, Интернацио-

налната ликовна колонија и Музејот во Струмица. Член е на ДПМ 
од 1962 година.

Кочо Урдин е раскажувач, романсиер и драмски писател. До-

битник е на наградата на театарските игри „Војдан Чернодрински“. 
Неговото творештво ги опфаќа делата: 

Струмица се бори, хроника, 1954; 
Смеа низ сокаците, хумористични раскази, 1960; 
Љубов зад решетки, хроника, 1961;
Смелата дружина, роман за деца, 1971;

9 Кочо Урдин, И кога мислиш размислувај, Скопје, 2000, 289.

Благој Мучето, хроника, 1975; 
Афоризми, 1975;
И кога мислиш размислувај, афоризми, 2000. 
Во 2000 година излегува збирката Драми, во која влегуваат: 

Во виорот на страста, Мистериозна ламја, Диви и Дамка.
И двете книги со афоризми ги издава во сопствена режија 

и со сопствени средства. Тоа се книги што се надоврзуваат една 
на друга и се дополнуваат. Тој, во нему својствен стил, ги жигосу-

ва негативните појави, укажува на пропустите, советува... Не се 
штеди дури ни самиот себе. Во еден миг ќе напише: Ние го уби-
ваме ВРЕМЕТО, а тоа нё ЗАКОПУВА. Во своите искази често се 
потпира на народните пословици и поговорки: Од ПИШАНОТО 
И неписмените НЕ можат да – ИЗБЕГААТ! 

Кочо Урдин ги почитува позитивните човечки особини – 
чесност, работливост, искреност, достоинственост... Со силата на 
зборот ги жигосувал мрзата, лагата, полтронството и кукавичла-

кот: ЦЕНАТА на полтронот РАСТЕ со неговото – САМОПОТЦЕ-
НУВАЊЕ! 

Властољубието било омилена тема на големиот сатиричар: 
Вештачките сателити ја освојуваат ВСЕЛЕНАТА, ПРИРОДНИ-
ТЕ – власта! И односите меѓу луѓето се тема на острото перо на 
сатиричарот и афористичарот Кочо Урдин: Во почетокот беше 
зборот, на крајот озборувањето!?!

Доследен на својата афористичка и сатирична мисија, на 
задната корица од својата прва книга ќе напише: Авторот е роден 
1930 година. Кога ќе умре зависи од другите.

Киро Урдин е роден во 1945 година, во Струмица. Диполо-

мирал на Правниот факултет во Белград, во 1969 год. Од 1971 до 
1973 год. работел како новинар, а подоцна студирал на Академијата 
за уметност во Париз. Одредено време изработувал портрети на 
истакнати учесници на светски афирмираната манифестација 
„Струшки вечери на поезијата“. Од 1984 година работи како слобо-

ден уметник во повеќе земји.
По бројот на изложбите, Киро Урдин е најзастапениот маке-

донски сликар во светот. За негово монументално дело во сликар-

ството се смета сликата „Планетариум“, за чие создавање патувал 
две години и творел покрај најзначајните културно-историски 
споменици во светот, од пирамидите во Каиро до оазите во Кенија. 

Автор е на две книги афоризми издадени на француски ја-

зик, а кај нас ја издал книгата Димензии, Скопје, 2006. Уметник од 
светски димензии, тој размислува и пишува – глобално: Каде е 
интересот на поединецот кога се наоѓа помеѓу две интересни сфери.

И тој не може да ја одмине темата маж–жена: Мажот се бори 
да дојде до пари за да ја освои жената, жената се бори да дојде до 
парите на мажот за да се ослободи од него.

И просторот и времето имаат место во афоризмите на Киро 
Урдин: Минимализам: собери максимум на минимум простор; мак-
симализам: разбери максимум за минимум време.

Александар Мркаљ е роден во 1934 година, во Скопје. Дет-

ството и младоста ги поминува во Скопје. Своите први објави ги 
има во списанието ,,Јеж“, а многу подоцна и во обновеното спи-
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сание за хумор и сатира ,,Остен“. Свои хумористично-сатирични 
текстови праќал и во Радио Скопје, но нивната судбина не му е 
позната. Од 1963 година живее постојано во Струмица. Коавтор е 
на книгата афоризми Стаклени нозе, Струмица, 2013 год.

Александар Мркаљ е човек во зрели години кој со пишување 
афоризми и сатирични текстови се занимавал уште од раната 
младост. Љубовта кон пишуваниот збор не го напушта и денеска.

Неизбежна тема и на сите афористичари е политиката. Кај 
народот латентно расте интересот, но и незадоволството од поли-

тиката и од политичарите. На луѓето им е прекуглава од празни ве-

тувања, неправди, социјална раслоеност, безнадежност... Буричкам 
по контејнерите. Наместо храна, и таму ветувања. За разлика од 
народната поговорка Од мотика и политика – подалеку, Алексан-

дар Мркаљ пишува: Полесно е да се фатиш за политика отколку 
за мотика, веројатно имајќи ги предвид многуте бенифиции и 
привилегии што ги имаат политичарите, пред сё економските.

Напорите на нашата земја за приклучување кон европското 
семејство, исто така, е преокупација на А. Мркаљ. Се разбира, на-

шите настојувања постојано се блокирани од една соседна земја, 
па авторот напишал: Вратата на НАТО ни е отворена, но како 
вратар стои Грција. Или: Европа без граници, а Македонија на 
границите на Европа. 

 Здравството, образованието, судството, корумпираноста, 
гласачкото тело, парите, проневерите и пљачките на државниот 
имот, исто така се предмет на жигосување од страна на авторот. 
Во еден афоризам, алудирајќи на здравството во целост, но и на 
односот на одделни здравствени работници, авторот пишува: Се 
пожалив дека имам проблеми со срцето. Ми советуваа да си го 
гледам здравјето. Во еден афоризам се потенцира и силата на 
парите и манипулацијата со гласачкото тело. Со еден куршум – два 
зајака, како би рекол народот: За пусти пари гласаа дури и оние 
од – Пустец. 

Васил Тимовски е роден на 29.6.1933 година, во село Пипе-

рево, Струмичко, во многудетно семејство. Од основно училиште 
завршил само II одд. во родното село. По ослободувањето му 
се дала можност, па се запишал како редовен ученик во Занает-

чиското училиште во Струмица. Работи како столар најпрво во 
Струмица, а подоцна во Скопје, а престојувал и во Австралија.

Со пишување поезија се занимава од млади години. Пишувал 
песни со љубовна и патриотска содржина. Пишувал и поеми, но 
негова главна преокупација се афоризмите. Досега издал две книш-

ки афоризми: Човекот и општеството, Струмица, 1989; и Какво 
општество, Струмица, 1994. Размислите на Васил Тимовски се упа-

тени кон општеството, државата, односите меѓу луѓето и народите: 
Девиза за независноста е со секој добар, со никој најдобар. Во редица 
афоризми укажува од потребата за надградување на личноста, ја 
потенцира важноста на знаењето: Без свое знаење не можеш ни туѓо 
знаење да користиш. Редот и законот се основни постулати за една 
држава. Во таа смисла е и афоризмот: Народот е здрав таму каде 
што е законот власт, а не таму каде што власта е закон. 

И Васил Тимовски се поведува по народните поговорки, па 
прекумерното ширење на администрацијата во која има многу 

шефови, луцидно ја споредува со бегот и воденичарот: Каде што 
има многу бегови, воденичарите се гладни.

Иако длабоко навлезен во својата деветта деценија од живо-

тот, овој витален творец продолжува да создава нови афоризми.

Лазар Динев е роден на 2.4.1944 година, во с.Уларци, Кочани. 
Основно образование завршува во Крупиште и Делчево, а потоа 
се запишува во Средното земјоделско училиште во Струмица и 
завршува Виша земјоделска школа, исто така во Струмица. Ос-

танува да живее и работи во Струмица. Бил претседател на лите-

ратурниот клуб „Бели мугри“ во Кочани. Автор е на книгите Tea, 
стихозбирка, Струмица, 2014 година и Филозофски фрагменти 
(афоризми, премиси, изреки), Струмица, 2015 година.

Во својот осврт за книгата Филозофски фрагменти м-р Ана 
Витанова Рингачева ќе истакне дека „Филозофската мисла прет-

ставува синтеза на интелектуалното дејствување на човекот низ 
времето. Таа еволуирала со неверојатна брзина, но истовремено 
останала флексибилна и неотпорна на промени... Човекот чиј 
еволутивен развиток во најголема мера зависел од интелектуал-

ната надградба, растел во заедништво со својот интелект. На тој 
пат создавал, творел и зад себе оставил неизбришливи траги: Со 
здружување на знаењата и трудот по можност на интелектот, 
духот прифаќа да твори – реализирајќи некоја идеја. Најголем број 
афоризми се однесуваат на човекот и неговото функционирање 
како единка надарена со ум и разум, единка која се обликува под 
силно влијание на општествените норми и закони... Човекот ми-
сли и проценува онака како што во моментот му налага совеста 
и неговото знаење.“10 

10 М-р Ана Витанова Рингачева, Филозофија на мудроста или мудра 
филозофија, краток осврт кон книгата Филозофски фрагменти од Лазар 
Динев, Струмица, 2014, 238–245.
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И Лазар Динев не е имун од влијанието на народната мудрост, 
нешто што е сосема разбирливо, оти и мудростите произлегуваат 
и се хранат со традицијата: Љубовта се негува од младини,за да 
не се страда на старини, или Човековата празнотија нема дно.

Со овој краток жанр се занимава и Ратко Силавски. Роден 
е во 1942 година, во селото Моноспитово, Струмичко, каде што 
завршил IV одд. Осумгодишното образование го дооформил во 
блиското село Муртино. Завршил Средно економско училиште во 
рамките на Гимназијата од Струмица, а Правен факултет завршил 
во Белград. Работел на повеќе одговорни работни места во Белград 
и во Струмица.

Афоризмите што со љубов ги негува и пишува ги објавува 
во месечникот Сё за Струмица. Има објавено стотици афоризми, 
но книга сё уште не објавил. Преокупација на Ратко Силавски 
се луѓето во нивното секојдневје, политиката, љубовта, среќата, 
карактерите. Еве неколку: Некои луѓе се како возови. Често доцнат 
во своите сфаќања. Работата и работните односи се исто така 
преокупација на овој афористичар: Некои граѓани работат на 
црно. Велат дека црно им било пишано. За политичарите: Иако 
политичарите глумат во второстепен театар, сепак најдобро 
глумат пред народот. Или: Многу политичари го фарбаат наро-
дот. Но никој не сака да го лакира. Или: Ако сакаш добро да ти оди 
работата, најди политичар што ќе те води.

Ратко Силавски се надева дека неговите афоризми еден ден 
ќе видат бел ден.

Афоризми пишувал и творецот на Печалбари, Антон Панов. 
Човек со богато искуство на литературен план, Панов остави дла-

боки траги особено во македонската драмска литература. Според 
истражувањата што ги правел неговиот внук Ѓорги П. Панов, 
во фондот на Антон Ѓ. Панов (Фонд на Антон Панов / кутија III 
папка З.А.Е. 1 1958, МАНУ), се чува литературната заоставшти-

на на еминентниот драмски писател. Меѓу другите материјали, 
имало и поголем број афоризми. Еве еден афоризам од перото 
на Антон Панов: Ах, да можеме од глупакот да создадеме мудрак 
– не мудрец! Бидејќи за такво нешто не се достаточни напорите 
на општеството, туку и личните. Да се надеваме дека еден ден 
ќе имаме можност да ги проследиме сите афоризми од овој наш 
литературен деец.

Афоризми пишува и пензионираната професорка Нада Ка-
раманова, но од познати причини (финансиски), не е во состојба 
да ги објави.

Афоризми пишуваат и младите. Една од нив е Мими Нико-
лиќ, која има настапувано на читање во рамките на АСА.

Со ова не е исцрпен списокот на луѓето од Струмица кои 
пишуваат афоризми. Не е ни чудо, оти тие се блиски до сфаќањата 
и разбирањата на поголемиот дел од граѓаните кои сакаат да читаат. 
Да се надеваме дека афоризмот ќе преживее секакви кризи и – ќе 
живее засекогаш.

20.06.2014, Струмица

пРви песНи

Ајро Бајрами

Без зборови

Немеам
Немам зборови
Останаа многу стихови недопишани
во моето срце.
Немам зборови а сакам да напишам на небото
колку ми недостигаш
Ѕвездите паднаа една по една  
и небото остана осамено во ноќта

Немам зборови ниту наутро кога ќе се разбудам
да го поздравам младото сонце
и да речам дека денеска можеби
ќе биде убав ден
Си отидоа моите зборови и моите стихови со тебе.

Молк

Молчам
зборовите ми застанаа
како горчило во грлото 
Те оставам сама со тишината
да го најдеш вистинскиот одговор
Молчам и оставам времето
Да си ја работи својата работа...
Се преправам дека не ја чувствувам повеќе
болката
Молчам и ја слушам само песната на славејот
што пее наутро во мојот двор
Се надевам барем еднаш ќе го спомене 
твоето име. 

Граду

Се вратив граду
Изгасни ја секоја светилка на мојата улица
Моето срце сё уште живее во пламења
Згасни ги малку зраците што од себе
ги цедиш

Од песните на минатата зима
срцево што ги начу се стопли
Ја насетувам пролетта како доаѓа
Камилицата веќе го мами летото
Граду
Ние повторно се вративме 
Изгасни ги светилките
со светлинките во душата
ќе ги најдеме своите домови
во мракот.
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На почетокот на овогодишниот фестивал една мала новина: 
првата проекција се случи во претпладневните часови, во 11.30, 
во Големата сала на НУЦК „Антон Панов“ во Струмица. Беше 
прикажан филмот за деца „Тандара-мандара“ на Вајт Хелмер. Во 
преполна сала, со детски извици на воодушевување и радост, како 
можен ориентир дека и најмладата популација, онаа која речиси и 
воопшто немала контакт со големото киноплатно, треба да добие 
свое место во гледалиштето. 

Свеченото отворање на фестивалот се случи вечерта во 19 
часот, во истата сала и во истиот објект. Водителот Ѓорги Калајџиев 
и водителката Зорица Паликарова им посакаа добредојде на присут-

ните, двојазично, на македонски и на англиски јазик. Беа спомeнати и 
покровителите на Фестивалот: Агенцијата за филм на РМ, Општина 
Струмица, како и духовниот покровител, владиката Наум. Фести-

валот за отворен го прогласи градоначалникот на Струмица, Зоран 
Заев, по што следуваше обраќање на директорката на Агенцијата 
за филм на РМ, Мими Ѓоргоска-Илиевска, која му се заблагодари 
на организаторот на Фестивалот, режисерот Горан Тренчовски, за 
идејата за основање на ваков фестивал. Признанието за високи дос-

тигнувања во филмската уметност му беше врачено на словенечкиот 
актер Борис Каваца, кој рече дека оваа награда му е подрага од дру-

гите што ги има добиено, пред сё, затоа што е славјанска, односно 
таква која доаѓа од просторот на кој живеат Словените. Каваца ја 
потенцира својата континуирана соработка со творци од Македо-

нија споменувајќи го актерот Никола Ристановски, со кого заедно 
работеле на претставата „Господа Глембаеви“. Своето обраќање го 
заврши со многу љубов за Македонија и Македонците. Стоејќи онака 
на големата, осветлена сцена, следен од гледачите во преполната сала, 
со висока и кршна фигура, необично витален за своите седумдесет 
и седум години, со побелена коса, неговите зборови како да имаа 
нешто повеќе од обично заблагодарување за добиената награда. 
Каваца како да сакаше преку своето обраќање да соопшти и некои 
други, поважни вистини, да им ја предаде својата љубов безусловно 
на присутните, да укаже дека човечката емпатија е над сето друго. 
Потоа му беше врачена наградата „Астер“ за високи достигнувања 
во светскиот филм на германскиот режисер Вајт Хелмер, член на 
Европската филмска академија, еден од најнаградуваните европски 
режисери. Хелмер се обрати на англиски јазик истакнувајќи дека 
минатата година го избрал токму „Астерфест“ за проекција на својот 
најнов филм. Иако денес ми се врачува една важна награда која, 
по правило, ја добиваат повозрасни режисери кои зад себе имаат 
заокружен опус, рече тој, оваа награда за мене е многу важна. Таа 
уште повеќе ме обврзува мене, моите четириесет и осум години. 

Следуваше проекција на кратките филмови „Касписка невеста“ 
на наградениот Хелмер, потоа краткиот филм „Пелтек“ (оскаровец), 
документарецот „Погребален тим“ (номиниран за „Оскар“) и чиле-

анскиот филм „Приказна за мечето“ (оскаровец). По кратката пауза 
беа прикажани кратки филмови од филмскиот блок „Анимоушн“: 
„Човекот што не сакаше да умре“ на Гоце Цветановски, „Кружно па-

тување на Марето“ на Жарко Иванов, „Цртежи на карпи“ на Енрико 
Диего, „Маѓепсаниот Гучо“ на Дарија Копиец, „Будалиот Џек“ на 
Алексеј Черногоров и „Патување пеш“ на Крис Кембе. Потоа на ред 
беше прикажувањето филмови од филмскиот блок „Мери-Дионс“: 
„Девојката што паѓа“ на Владимир Лукаш, „Сам“ на Тања Симонов-

ска, „Последни чекори“ на Стефан Сидовски, „Незрели цреши“ на 
Небојша Јовановиќ, „Карма“ на Владимир Митревски, „Шшшшт... 
запеј ми“ на Андреј Волкашин и Петар В’лчев. За крај на првата 
филмска вечер беше прикажан блокот со израелски филмови „Му-
виленд“: „Нешто многу мало“ на Мизмор Вацман, „Мили Боже“ на 
Ерез Тадмор и Гај Натив, „Ниоша“ на Лиран Капел и Јаел Декел, 
„Јалова“ на Ести Шушан и „Цреши“ на Ноа Ошероф. 

Програмата во вториот фестивалски ден започна во ма-

настирот „Воведение на Пресвета Богородица“ во Вељуса, во 
единаесет и триесет часот. Под малото поткровје на манастирот, 
испоседнати на дрвените клупи, но и на камените скали, во еден 
интимен и камерен амбиент, опкружени со едно раскошно мана-

стирско зеленило од трева, присутните на почетокот го проследија 
портретот на еден од овогодишните лауреати, Вајт Хелмер. Порт-

ретот го направи новинарката и критичарката Гена Теодосиевска, 
која во својот осврт насловен како „За кулата вавилонска што ја 
гради Вајт Хелмер“, потенцира: „Во кратките играни филмови тој 
со исклучителна умешност, сите необични околности на филм-

ското дејство, драматуршки ги претвора во природна ситуација. 
Неговите главни јунаци се обичните луѓе, но тие само навидум се 
едноставни“. И уште: „Во неговите филмови сте напати изгубени, 
поразени од безизлезноста, но тоа е само посакуваниот привид на 
авторот, да ви потонат сите оптимистички чувства во еден миг, за 
во следниот да ви покаже колку сте се излажале во постојаноста на 
човековата природа, а колку малку верувате во лекот на љубовта.“ 

Непосредно по направениот портрет, свое обраќање имаше 
и самиот Вајт Хелмер. Заблагодарувајќи ў се на Гена Теодосиевска, 
тој како посебен аспект на своето творештво го издвои – јазикот. 
„Во моите филмови ги избегнувам дијалозите, но тоа не значи 
дека правам неми филмови. Моите филмови се еклектични, но и 
универзални.“ Хелмер како клучен момент за својата одлука да се 
занимава со филм го издвои гледањето на филмот „Американска 
ноќ“ на Франсоа Трифо, и тоа кога имал само четиринаесет години. 
Со видлива одушевеност и со детски сјај во очите, небаре уште 
пред неговите очи се одвиваат секвенции од филмот на Трифо, со 
занес, како вистински уметник, Хелмер го прераскажуваше сижето 
на филмот нагласувајќи ја моќта да се прават чуда во филмот од 
режисери како Трифо. Хелмер ја нагласи својата соработка со творци 

Ацо Гогов
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од Балканот, како Горан Бреговиќ, Гордан Михиќ во филмот „Ап-

сурдистан“, Предраг Мики Манојловиќ во филмот „Порта за рајот“, 
филм кој ќе биде снимен на аеродромот во Франкфурт. Режисерот 
укажа на просторот во своите филмови велејќи дека одбира една 
локација на која се одвива целото дејство, но притоа настојува тој 
мал простор полека да прерасне во еден цел универзум. Следуваа 
неколку прашања до Хелмер од присутните. Едно од нив: Од каде 
интересот за магискиот реализам во неговите филмови? Дали има 
влијание од јужноамериканските автори? Хелмер одговори дека сега 
во тренд е да се снимаат филмови кои прикажуваат една депресивна 
реалност. Но за да ја видам таа депресивна реалност мене не ми е 
потребно да одам на кино, доволно е да излезам од мојот дом, до 
соседната улица, на пример. Мојата цел не е таква, рече. Сакам публи-

ката да ја одведам во еден поинаков свет. Во една магиска реалност.
Потоа беше направен портрет на вториот лауреат, словенеч-

киот актер Борис Каваца. Портретот го направи Влатко Галевски, 
конципиран во форма на разговор со Каваца. Во меѓусебниот дија-

лог беа откриени многу интересни детали за Каваца, кој е еден од 
најискусните актери во регионот, но и човек што има една роман-

тична биографија. Прва љубов на овој денес познат актер му било 
морепловството. Три години пловел по светските мориња додека 
во Африка не се запознал и вљубил во една девојка од Љубљана. 
Ќе го напушти бродот и ќе замине со неа во Љубљана, каде што 
ќе студира на Академијата за театар и филм. По две години сту-

дирање повторно ќе сака да му се врати на морепловството, но по 
силно убедување од една негова професорка, сепак ќе остане на 
Академијата. Започнува како актер во театарот. Рече дека наградите 
што ги има добиено само го поттикнуваат да не се повторува во 
следните улоги. Каваца, рече Галевски, има еден космополитски 
однос и кон животот и кон уметноста. Неговите улоги се креира-

ни со скалпелска прецизност, честопати проникнати со цинизам. 
Наградениот актер рече дека во својата актерска кариера, четири 
претстави работел по методот на Ли Стразберг. Ја истакна својата 
соработка со режисерот Лордан Зафрановиќ, но и со режисерот 
Љубиша Георгиевски во „Ослободување на Скопје“. Одговарајќи на 
едно од поставените прашања, Каваца евоцираше свои сеќавања за 
актерот Ристо Шишков: „Се запознав со него во Скопје. Беше многу 
темпераментен. Знаеше да се напие. Ми беше жал кога го затворија 
затоа што беше одличен глумец. Но не умееше да се контролира“.

По портретите на двајцата лауреати следуваше неформално 
дружење во манастирскиот двор, со чашка ликер и колач. Од мо-

нахињите во манастирот лауреатите добија скромни подароци, па 
пријатно изненадени, искрено се заблагодарија. Програмата про-

должи дури вечерта, во 19.30 часот. Во рамките на филмскиот блок 
„Глобална фикција“, кој траеше деведесет минути, беа прикажани 
филмовите „Никулец“ на Ангел Манзано, „Син“ на Филип Сотни-

ченко, „Соседот од горниот град“ на Поја Бадкобех, „Сипаници“ 
на Фулвио Рисулео и „Кавалче“ на Панајотис Краварис.

Во фоајето на НУЦК „Антон Панов“ во Струмица, претплад-

нето на третиот фестивалски ден – недела, со почеток во 11.30 часот 
се одржа работилница со тематска рамка „Стрипот и филмот“. За 
оваа релација проговорија двајца творци, едниот татко, другиот 
син. Едниот – афирмираниот драматург и писател, поранешен про-

фесор на ФДУ во Скопје, Русомир Богдановски. Другиот – Матеј 
Богдановски, стрип автор, творец на неколку стрипови, меѓу кои 
посебно место има стрипот „Патенталија и Тентелина“, настанат како 
директна инспирација од една драма на неговиот татко. Медијатор 
на работилницата беше Гена Теодосиевска, која воспостави дијалог 
со двајцата автори, секогаш давајќи го само поттикот тие двајцата да 
се доискажат, внимавајќи да биде дискретна, кратка, поттикнувачка, 
без да ја прекинува исповедта на Русомир и Матеј. Во искажувањето 
на Русомир, несомнено, многумина, посебно оние од повозрасната 
генерација, имаа можност да се присетат на едно време кога стрипот, 
иако во училиштата беше третиран како шунд, беше неизбежна 
лектира на огромна маса читатели. И искажувањето на Русомир, на 
почетокот, беше обид да се оживее тоа златно време, кога стрипот 
беше и леб и вода, нешто поради кои се патува во различни метро-

поли во светот, само да се купи омилениот стрип. Неколку поенти 
од обраќањето на Русомир: „Дедо ми редовно читаше ’Политика‘. На 
последната страница од весникот секогаш имаше некој стрип: Се-

мејството Тарана, Пајо Паторот. Тоа е мојот прв контакт со стрипот. 
Потоа дојдоа ’Политикин забавник‘, ’Стрипотека‘. Јунаците: Флаш 
Гордон, Корто Малтезе на Хуго Прат, стрип кој многу го сакав.“ (...) 
„Потребата за приказни ја формира филмската индустрија. Филмот 
ќе посегне по приказни кои првин се појавиле во стрипови.“ (...) „Не 
можете да останете рамнодушен кон феномен каков што е стрипот. 
Иако јас сум драмски автор, не можам да го игнорирам преплету-

вањето на формите во уметноста. Ако ги погледнете книгите за 
снимање филмови на режисерот Акиро Куросава, ќе видите дека 
тие целите се со скици, цртежи, слики, личат на книги-стрипови.“
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ФиЛМ
ацо Гогов

Помладиот Матеј Богдановски рече дека уште од четириго-

дишна возраст е опкружен со стрипови во нивниот дом. Тука се 
стриповите со Астерикс, Таличниот Том, Мандрак, Фантом, Сина 
птица и други. „Од татко ми ја учев вештината за правење сценарио, 
затоа што јас по професија сум ликовен уметник, визуелното ми 
е во прв план, па секогаш имам помалку или повеќе проблеми со 
создавањето приказна. Стрипот може да изрази секаков тип при-

казна.“ (...) „Генерално, кај нас како култура, стрипот е сё уште ниско 
рангиран. Повеќето ликовни уметници имаат пејоративен однос 
кон стрипот. Феноменот на стрипот не е толку млад, доволно е да ги 
погледнете илуминациите, грчките вази, црковните композиции.“ 
(...) „Немам еден ист начин на создавање стрип. Секое создавање на 
нов стрип подразбира нов начин, нова идеја за тоа како да се реши 
празниот простор на стрип-таблата. Сега работам нов стрип кој 
ќе биде поразличен од она што досега го имам создадено. Работам 
многу бавно, за создавање една епизода ми треба околу два месеца.“

Вообичаено, како и претходниот ден, фестивалската програ-

ма продолжи во 19.30 часот, во Големата сала на НУЦК „Антон Па-

нов, најпрвин преку најавата на селекторот на фестивалот, Атанас 
Чупоски, на филмовите што ќе можат да се видат. Во рамките на 
филмскиот блок насловен како „Ѕвездени документи“, со траење 
од деведесет минути, беа прикажани шест документарни филмови 
во компетиција: „Низ прозорското окно“ на Девн Вестлејк, „Милји 
да поминам пред да заспијам“ на Хана Ховит, „Корените на злото“ 
на Желимир Гвардиол, „Осветлената темнина“ на Арсим Фазлија, 
„Опсег на можности“ на Кристина Пичи и „Циркус Дебре Беран“ 
на Лукас Бергер. 

Четвртиот ден од „Астерфест“ започна во Конференциската 
сала во Домот на АРМ во Струмица. Во 11.30 се одржа прием 
на филмските гости, со присуство на претставници од општина 
Струмица. Се разбира, тука беа и многубројни новинари, пред сё 
од локалните медиуми, кои го следат фестивалот секоја година. На 
почетокот од средбата до присутните се обрати претседателот на 
Советот на општина Струмица, господин Јосиф Христов, кој им 
честита на овогодишните лауреати Вајт Хелмер и Борис Каваца, 
кои поради работни обврски мораа да заминат во своите земји, Гер-

манија и Словенија. Со овој фестивал, рече Христов, Тивериопо-

лоската филмска алијанса успеа да ја пополни неколкугодишната 
празнина во киноприкажувачката дејност во Струмица. Ние, како 
општина Струмица, додаде тој, од самите почетоци на фестивалот 
даваме финансиска поддршка на „Астерфест“. На крајот од своето 
обраќање Христов им посака убави моменти на присутните во 
преостанатите два дена од фестивалот. 

Следуваше спонтаното искажување на дел од учесниците на 
фестивалот, оние што сега се за првпат во Струмица, но и оние 
кои имале можност да го следат развојот на фестивалот: Жарко 
Иванов, Владимир Лукаш, Нарциса Дариевиќ-Марковиќ и др. Свои 
искажувања имаа и членовите на Филмскиот совет на фестивалот. 
Така, д-р Кристина Николовска потенцира дека фестивалот има ог-

ромна културна мисија за Македонија. Со него, рече таа, се отвора 
убавото лице на македонската култура во светот. „Јас учествувам 
на многу културни настани во светот, па можам да направам спо-

редби, моето мислење е дека фестивалот е организиран на едно 

светско ниво.“ Свое искажување имаше и членот на Филмскиот 
совет д-р Илија Велев: „Како член на Советот, го поздравувам 
фестивалот затоа што тој полека станува еден од брендовите на 
Македонија. Кратката форма во филмот бара големо мајсторство. 
Ме радува што годинава на фестивалот се присутни многу млади 
творци, кои нудат поинакви перспективи во креирањето на крат-

киот игран, документарен и анимиран филм“.
Селекторот на „Мувиленд“, филмска категорија во која се 

прикажуваат остварувањата од одредена национална кинемато-

графија – оваа година израелската – Влатко Галевски, рече дека е 
радосен со секое ново издание на фестивалот. „Дојдовме до фаза 
кога фестивалот има заокружен концепт. Исто така, фестивалот ја 
има комплетната, потребна инфраструктура.“ (...) „Посебен знак 
на фестивалот се Тивериополските беседи за лауреатите, што се 
одржуваат во волшебниот амбиент на манастирот во Вељуса. Се 
сеќавам кога лауреат беше бугарскиот режисер В’лчанов. Одуше-

вен од манастирот и природата околу него, тој на еден неверојатно 
хумористичен начин рече: „Ве молам, немојте на оваа убаво место 
да зборуваме за моите глупави филмови“. Во своето обраќање 
селекторот Атанас Чупоски потенцира дека, со оглед што фести-

валот се движи по нагорна линија, се наметнува и потребата од 
позасилена финансиска поддршка од страна на општина Стру-

мица. Претседателот на Советот на општина Струмица, Христов, 
рече дека таа поддршка секако ќе биде зголемена. Дрита Мамути, 
продуцентка на документарецот „Осветлената темнина“, рече дека 
факт што зборува за подемот на фестивалот е и посетеноста на 
проекциите.

Фестивалската програма продолжи во 19.30 часот во Голе-

мата сала на НУЦК „Антон Панов“, кога беа прочитани добит-

ниците на наградите: Жирито на дванаесеттиот Меѓународен 
фестивал Астерфест, во состав: Русомир Богдановски, Нарциса 
Даријевиќ-Марковиќ и Николас Нојхолд, во конкуренција од 21 
краток филм, своите одлуки ги донесе врз основа на уметничкото 
влијание на филмовите, оценувајќи ги како топли човечки при-

казни, кои во потполност го изразуваат мотото на фестивалот: 
Мали приказни – голем ум. Доделени се следните награди: „Златна 
потковица“ за играниот филм „Соседот од горниот кат“ на Поја 
Бадкобех од Иран. „Сребрена потковица“ за документарниот 
филм „Осветлената темнина“ на Арсим Фазлија од Македонија. 
„Бронзена потковица“ за играниот филм „Пелтек“ на Бенџамин 
Клири од Ирска. Наградата „Старозлатен проектор“ за анимира-

ниот филм „Кружно патување на Марето“ на Жарко Иванов од 
Македонија. Авторска награда „Ацо Алексов“ за документарниот 
филм „Циркус Дебре Беран“ на Лукас Бергер. Награда за сценарио 
„Ѓорги Абаџиев“ за играниот филм „Син“ на Филип Сотниченко 
од Украина. Наградата за најдобар краток игран филм за филмот 
„Никулец“ на Барни Фрајдман. Најдобар анимиран филм – „При-

казна за мечето“ на Габриел Осорио Варгас од Чиле. Специјална 
диплома од жирито за документарниот филм „Опсег на мож-

ности“ на Кристина Пичи. Специјална диплома од жирито за 
филмот „Сипаници“ на Фулвио Рисулео од Италија. Специјална 
диплома од жирито за анимираните филмови „Цртежи на карпи“ 
на Енрико Диего и „Маѓепсаниот Гучо“ на Дарија Копиец.
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„аСтерФеСт“ ...

Специјалното жири во состав: Зоја Бузалковска, Коле Мали-

нов и Никола Сарајлија во категоријата „Мувиленд“ ја доделува на-

градата за најдобро филмско остварување на филмот „Мили Боже“ 
од авторите Ерез Тадмур и Гај Натив. Врз база на познатиот ритуал 
на оставање ливчиња со молби до Господ во вдлабнатините на Ѕидот 
на плачот во Ерусалим, авторите создале оригинална современа 
приказна, која се занимава со човековите надежи и очекувања во 
сета нивна комплексност, но и едноставност.“ (…) „Камерата е све-

док со дистанца, а толку близок, музиката – израз на најдлабоките 
чувства, режијата – дискретно емотивна, со поетска автоиронија.“ 

По соопштувањето на наградените, беше прикажан долго-

метражниот игран филм „Нахрани ме со зборови“ на режисерот 
Мартин Турк, со овогодишниот лауреат Борис Каваца во една од 
насловните ролји. 

Последниот ден од фестивалот беа прикажани два долгоме-

тражни играни филма: македонскиот „Жед“ во режија на Дими-

трие Османли, а по сценарио на Живко Чинго, филм снимен во 
1971 година; и филмот „Тувалу“ на германскиот режисер, лауре-

атот на „Астерфест“ оваа година, Вајт Хелмер. И преку изборот 
на овие два филма за прикажување фестивалот на некој начин го 
потврди своето концепциско определување, зацртано од порано, 
имено, свое место на киноплатното да најде она што е постаро 
и она што е поново како филмска продукција; она што доаѓа од 
регионот и она што доаѓа од подалечни земји. Беше прикажана 
реставрираната верзија на филмот „Жед“. Филм кој го прикажува 
живеењето во едно запуштено село, под едно топло поднебје. Филм 
во кој се реинкарнирани оние познати живкочинговски јунаци, 
попови, политички комесари, селски жени, учителки, печалба-

ри, сега само со поинакви имиња од оние во неговата проза, но 
истите, барем по онаа пеколна жед која го пие човека, а тој нема 
што друго да направи освен да погледнува ту во сувата земја ту 
во неограниченото, сино небо. Онаа жед, колку конкретна толку 
и метафорична – како жед по нешто друго, поинакво друго, само 
не по овие спечени ридови, само не по овие пусти врвици по 
кои додоларките играат повикувајќи го дождот. Жед која беснее 
во оние простодушни ликови, понекогаш анимални, понекогаш 
сонувачи, трет пат управувани од љубовта. 

Вториот филм, „Тувалу“ (име на имагинарен остров по кој 
копнеат ликовите), ја покажува естетската ориентација на Хелмер, 
нешто за што тој зборуваше – настојувањето дијалогот целосно да 
се исфрли, а пак да биде раскажана приказната. Може да се рече, 
филм кој, од една страна, ја покажува способноста за имагинација 
и сонување на режисерот, а од друга страна, способноста да се 
воспостави интертекстуален дијалог, можеби не секогаш лесно 
читлив, дијалог со бурлескниот нем филм, со некои сцени од „Дом 
за бесење“ на Емир Кустурица, но и со некои искуства на филм-

скиот експресионизам. Филм кој покажува дека неверојатните 
коинциденции, пресвртите и, воопшто, лудизмот во творечката 
постапка – можат да му дадат голема магичност на филмот.

Би дванаесеттиот „Астерфест“! Со добра мисла и твореч-

ки моменти – до следната година! До повторното отчукување на 
филмските минути! До повторните патешествија на филмаџиите, 
македонски и светски!

еДНА песНА

Виктор Јакимовски

Вашата маса е слободна

Пасаја, кој кому ќе му фали
кога ќе нё разделат брановите
кога ќе нё разденат деновите
кога ќе си заминат бродовите
Кој ќе ги чува спомените? 
Аркупе!
Какви ноќи поминавме 
и колку вистини испивме! 
Проклета е туѓината,
ама уште попроклета е убавината. 
А ти, што ми ја сервираше вистината
како да те вметнам во оваа песна
кога ниту еднаш не ми го кажа името? 
Ќе те наречам безимена, 
па нека ме обвинат за луд што во молк те повикувам.
Моја четириножна пријателке 
И двајцата знаеме дека времето 
не може пак да ги наполни празните чаши,
ниту новите полни
ќе можат да го вратат времето наше. 
Пасаја, Аркупе! 
Аркупе, Пасаја! 
Ко јас и вистината 
ко виното и поезијата.
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Нови песНи

Лидија Давидовска

Слика за тебе
  на С. А.

Му приоѓам на листот хартија
со решителност на самоубиец
да не ми избега
сликата од тебе.

Звучна шума
а ти стоиш прав
како дрво,
едно од дрвјата околу тебе.

Музиката на сликата
ме тера да ја запишам.
Ја слушам
зелена, кафена, топла,
ромор на заводлив машки фатализам.

Зелено исплакнат ветар
на помиреност
со Законот на природата
со Универзумот
со Господ
со Енергијата.

Зелен како спор говор
на планинска вода што не тече,
зелен како спремност
да се препознае љубовта
кога доаѓа.

Незасегнат, шумолив,
свесен за себе,
ромор на исплакната душа
на сета шума
во Тебе.

Нориџ, 07.10.09

Медитација за лебот

Колку невин е
и чувствителен лебот.
Колку во суштина
Незаканлив е.
Смирен, повикува
откако е пресечен,
бел или црн,
несвесен егзибиционист 

што се препушта 
мами... мами...
нё лакоми.

Лебот,
му ја сакам душата,
мекото од илјада години,
тој, сунѓерот што ни ја 
попива и натопува страста.
Потоа ни ја јаде душата,
ни ја заробува со тројански коњ –
гладта.
Нишан или подарок од Бога,
како што милувате.

Запоставен тиранин 
при изобилство,
посакуван деспот во сиромаштија
на 2/3 од светот.

Нашето препуштање
негов верен другар.
Спојка во логосот

Лидија Давидовска (1958, Скопје) завршила англиски јазик 
и книжевност на филолошкиот факултет во Скопје . Во 1985 г . на 
Универзитетот на монтана, Сад, го одбранила магистерскиот 
труд „Во името на спекулацијата: некои аспекти од поезијата на 
В . С . мервин“ . Во 2009 г . добива стипендија од Универзитетот на 
источна англија, нориџ и ја почнува тригодишната докторска 
програма на Катедрата за американски студии продолжувајќи 
ги истражувањата во американската современа поезија и кул-
тура; во 2013 г . успешно ја одбранува докторската дисертација 
Поетика на иманентност и искуство: Роберт Лоуел, Џејмс Рајт, 
Ричард Хуго и Џори Греам . Во 2006–2009 г . работи како декан и 
предавач по група предмети од американистика на Универзи-
тетот американскиот колеџ – Скопје, а од мај 2013 работи како 
лектор по англиски јазик на европскиот универзитет на рм во 
Скопје и држи предавања по англиска и американска книжевност 
на Универзитетот „Климент охридски“ во Битола .

ги објавила збирките поезија Тенки патеки (алфа, 1986) и 
Нон Егзитус (Култура, 2000), како и книгата есеи Во името на 
спекулацијата: аспекти од поезијата на В. С. Мервин (македонска 
книга, 2002) . Се занимава и со литературни преводи на поезија и 
проза од англиски јазик . 
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СЛиКа За теБе

гладост и ситост,
отсуство и големо тлено присуство.

На средината е само
човекот распнат
од осет, нужност, Закон
и пуста желба за умереност.

Лебот што го бараме
треба да биде „насушен“.

Кога мислам дека не сум важна
 Симфонија 10 е-minor, Шостакович

Рамката која го собира сето мое битие во моментов
е изрешетана со гранките пред мојот прозорец
што ветрот ги милува 
и пак и пак...
Јас сум сега во гранките
надвор од рамката
поради Шостакович
кој ме поткрена лесно и ме изнесе...

Тоа трае една секунда
потоа доаѓа рефлексното работи, работи
Провира гласот на Би-би-си,
кавгата без престан на младите костанари Индијци, 
и крескање на англиската мајка на средни години
отспротива.
Но ќелијата од зелени решетки-гранки 
торжествено се вселува во мене
и ми истиснува солзи,
не знам зошто.

Еј, мајко, тие се важни.
Знаеш зошто?
Мои се!
Па што ако е така со сите.
Овие се мои!

Шостакович ми даде дозвола,
лиценца да чувствувам гранки
и надвор и внатре над срцето
што некои го завикале чакра.

Ветер меѓу ребрата.
Од тие дрвја е. 

Како се добива дозвола 
Од самиот себе да се компонира толку тажна музика
кога секоја секунда некој е тажен на ист начин?
Зошто мислел Шостакович дека некој
сака да ја чуе неговата свест токму таква?

Значи битието е тука, навира
и се прелева кон дрвото...
Поточно, јас слободно се прелеав кон дрвото.
Јас бев подигната и расплачена.

И јас сум важна.

Без вистинско слово

Ете како сум станала
прашинка во растрепереноста на улиците
на Маџари и Сингелиќ.
Ете како зад грб ме туркал
(Гнасо! Станав убиец на мува)
нереферентен пој на бранови
од една студена бара,
порив кон заумни слова.
А во домот мој нем
вез на Вилерови гоблени.
(Ети ти, гнасо! Станав двократен убиец на муви.)

Ми се свртија местата,
ми текна на Дуќанџик, Сингелиќ (сега Ченто), Мизула, Влае
и тие тесни стари и нови
архетипови на моето слово,
на мојот мал логос.

Се отвори гребенот на кругот
со гримизна боја на изгребано живо месо.
Се отпечати скарлетното слово Г.
Грев или Гнев? 

Каде ми беше местото?
Кое ми беше словото?

Кисела Вода 1

Расчекорени улици
со црни триаголници
во средина што
баздат на урина.
Без некој ред се,
ги има многу,
бесрамно неуредни,
сенапластени,
неспастрени,
се откриваат,
се прикажуваат
кога возиш по главната од Рампа,
преширока за издувни гасови и коли
претесна за луѓе.
Новите згради 
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Лидија Давидовска

не сакаат да се покажат,
а мораат.
Луди се.
Имаат недоречена свест.
Безумни, влегле во градба,
разградба, надградба.

Тенки голи столбови,
безлично знаење и вкус.
Некој колективитет
ги зграпчил како
букет лажни рози,
архитектонска пластика,
како отсуство 
на љубезност и љубовност
кон сё и себе самите.

Ода на радоста 
 На И. И., мојот син

Мојот сликар на збор,
на кафе средби, по телефон...
наместо со масло на платно, со боја или тон.

Ова е посвета на мојот наратор
на кафе средби
наместо расказ или роман. 

Неговите безброј dramatis personae
што мајка му сега ги прима
во салонот и ги распознава,
можеле да останат скриени,
како ненавезени шеми на вилер гоблени 
(„Воскресение“, „Читателка“, „Ифигенија“)
во некоја постземјотресна барака во Ченто.

Ти везеш,
несвесен актеру,
правиш мали дела.
Каде ти е сцената,
уметнику нежен?
Чосеровецу –
посматраш и црташ со збор:
Вујнчич, Еленче од Тетоа, Гергана од бугарска ТВ,
татко ти Ристе, касиерката од „Крогер“ Дурам, Северна 

Каролина,
новинарот на Си-eн-eн за бегалците во Стенковец.

Ми носиш дома
скопски „кантербериски“ приказни.
Ми ја везеш радоста на животот,
уметнику на средби и кафе-паузи,
режисеру на практични шеги
(кисело патлиџанче во пандишпан).

Соновникот на Дракче, 
твоја единствена лектира за средно, 
наместо Шекспир нашиот современик, од Јан Кот.

Уметнику на меѓучовечки односи
и сакањето на светот таков каков што е...

2012 г.

Куси помисли за креационизмот 
и пад од велосипед

Градењето, градењето,
не заборавај…
врз темел на љубовна ненужност! 

Се вели безгрешен е. Зoшто?
Решил да гради, да нё изгради...
да нё награди?

Безгрешна љубов во дарот
што чека да се отвори во толкувања,
прифаќања, стрмни препуштања...

Толкувањето е како 
отворање роденденски подарок.
Тоа може да трае долго...

Блага грижа се одмотува
И тебе, славеникот во... промисла
те обмотува.

Конечно не си сам...
На слободна територија си.
Постоењето е химнично...

Свјаат, свјаат, свјаат јеси Господи... 

Срцето го зголемува обемот 
да ги прими прашањата, 
патници изѕеменати,
во своите топли срцеви заливи...

ПАД...

Ништо само luxatio cubiti et fractura
(излегување на коската од зглобот и лом)
и прашања, прашања... зошто сега, зошто јас
што се скаменуваат во гипсот. 

28 јуни 2014
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Драгана Евтимова

Писмо
На работната маса го најдов твоето писмо. Во него имаше 

само еден празен лист хартија.
„Што се вознемируваш без врска“, ми вели Б. „Можеби се 

плашел да ти ја напише вистината“, ме охрабри.

Страв
„Имам страв од осаменост“, ми велиш, стануваш од креве-

тот, брзо се движиш по собата и го продолжуваш својот монолог:
„Се плашам дека еден ден ќе ја здиплиш целата моја облека, 

ќе ја спакуваш во најголемиот куфер и ќе ја фрлиш од прозоре-

цот. Се плашам дека бездушно ќе ги собереш исечоците од вес-

ниците што ги собирам со децении и ќе ги продадеш за евтини 
пари. Се плашам дека разгледниците што ми ги праќаа пријате-

лите од сите краеви на светот ќе ги ставиш во една голема кар-

тонска кутија и ќе им ги разделуваш на случајните минувачи низ 
градот. Се плашам дека моите фотографии ќе избледат, а ти нема 
да го забележиш тоа. Се плашам ...“, продолжи да набројуваш, а 
јас станав, ја отворив влезната врата од твојот стан, свртев на пр-

вата кривинка од улицата и засекогаш исчезнав од твојот живот.

Розови очила
Од денес престанав светот да го гледам со розови очила, 

бидејќи само што помислив дека те пронајдов, ти ги извади мо-

ите розови очила од главата и ги скрши со ѓонот од твојата лева 
чизма. Така, продолжив да бдеам над својата осаменост.

Изложба
На изложбата на Б. имаше една слика во евтина рамка. На 

сликата Б. имаше нацртано кутија, од која се гледаше глава на 
човек како држи молив во десната рака.

На изложбата имаше многу посетители. Мислиш дошла 
цела држава. Меѓу гостите имаше владини и невладини сеирџии, 
пратеници и министри, дојден беше дури и премиерот на држа-

вата, инспирини од рекламите во весниците, интернет-портали-

те и билбордите.
На изложбата сите трчаа да ја видат сликата на Б. Пред 

сликата на која се гледаше само глава на човек, кој држи молив 
во десната рака, сите воздивнуваа. Восхитено вртеа со главите и 
велеа: 

„Фамозно!“
„Вакво нешто заслужува да види Европа!“
„Автентично оригинално!“
„Ова е невидено!“
„Уникатно!“
Човекот што беше насликан на сликата ја поткрена главата 

од кутијата, го фрли моливот кон вџасената публика, излезе од 

кутијата, ја скрши рамката во која беше врамен и излезе од кафу-

лето. Никогаш повеќе не се врати во својата држава.

Недоразбирање
Долго стоев на  тротоарот, со очи вперени во нејзиниот грб. 

Таа спокојно чекореше зад мене, како ништо да се немаше случе-

но. Можеби имаше шеесетина година. Сакав да дотрчам до неа, 
ама ... не можев. Стоев и не можев да се помрднам. Зјапав во нејзи-

ната празна торба, во нејзиниот грб и ги броев нејзините чекори. 
Помина покрај тревникот на детската градинка и сврти на првата 
кривина. Ете, повеќе не можам ништо да сторам. Тргнав дома. 

Ја кревам слушалката од телефонот и го вртам бројот што 
го најдов во паричникот. Телефонот упорно ѕвони. Никој не се 
јавува. По долго ѕвонење, некој ја крева слушалката од другата 
страна на линијата. Ја прашувам дали тоа е ... 

„Мислам дека тоа е вашиот број, госпоѓо“. 
Гласот од другата страна на слушалката ја прекинува ли-

нијата. Почнувам да пелтечам. Вртам повторно. Објаснувам дека 
денес, во 12 часот, на улицата „Максим Горки“ пред паркот, најдов 
училишен прибор и паричник. Паднаа од торбата на една жена, 
дека се кај мене и дека би сакала да му ги вратам на сопственикот. 
Сигурна сум дека некое дете нетрпеливо го чека својот нов учи-

лишен прибор, со сите оние боички во различни нијанси, мири-

сливата гума за бришење и острилката што ги прави остри врво-

вите на боичките. Детската радост по новите работи е голема. Се-

кое дете посакува нов прибор. Беше почеток на учебната година. 
Жената од другата страна на слушалката дрско викна. Мисле-

ше дека ја демнам, или уште полошо, дека можеби ја следам со дено-

ви, недели или месеци. Мислеше дека сакам да ја ограбам или нешто 
полошо од тоа. Почнав да објаснувам дека сакам само да ги вратам 
училишниот прибор и паричникот што падна од нејзината торба. 

По некое време, жената се смири. Рече дека училишниот 
прибор и паричникот, што ги имам најдено на улицата „Максим 
Горки“, не се нејзини. 

„Сама живеам. Немам деца. Бројот што сте го свртеле е по-

грешен“.

Роденден
Секоја година на истиот датум Б. ме потсетува дека треба 

да одбројам уште еден број повеќе од лани. Секоја година, кога 
ќе дојде денот на мојот роденден, го доближувам часовникот до 
своето срце и го мерам растојанието на изминатите години и де-

нешниот ден.

драгана евтимова
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пРепеви

Вук Вуковиќ

Небесен облог

Болничарката ги разгазила
силиконските кломпи

Накитена како паун
во летно попладне

Го турка откочениот кревет
на помошни тркалца

Собата испушти
уште еден мртовец

Светкаат плочките
и длабока е миризбата
на цвеќињата во црнина

Непремерливиот дисплеј емитува двојно

Лопатејќи ги облаците
пренесуваме имплант

Ултравиолетовата рожница
штрихирана шифра
подвижна врата отвора
Хала за бесмртна документација

Од еден 
пиксел е бог

Додека 
универзумот се изострува

Кома по старата нахија

Крај грмушките 
во нахијата
бујат монтажни хангари

Пластични комори
за оценување на месо

За регистрација 
на бела техника

Со квечерината
тврд споменик
Демонтиран кран

Неговата љубов ќе нё посети

И сол
И осовина
И столб со превез
И сенка на умрен клас
И весло силно како пеликан
И првобитното калиште 

Ќе ги крене стариот бран
и ќе остане

едно крило на прозорецот да треска
по ѕидот
над кучешката чинија

Препев од црногорски јазик и белешка: Виолета Танчева-Златева

Вук Вуковиќ е роден на 19 .10 .1988 година, во мојковец . Сту-
дира на факултетот за ликовни уметности на Цетиње . објавува 
песни и раскази во повеќе списанија за книжевност на просторот 
на поранешна Југославија . Преведен е и на германски и застапен 
е во двојазичната поетска антологија Miteinander in Hilden (Заедно 
во Хилден), во 2015 година . Во 2012 година го објави експеримен-
талниот роман За себе во собата.



25.08.2016 59

пРепеви

Милица М. Вукмановиќ

Моето место

Еднаш кога ќе заминам
ќе го направам тоа тивко
со есенскиот ромон.
Не велете
Бог да ја прости
на небото оди,
зашто сето време
јас таму бев.

Вештината на умирањето

Ми рече дека
ѕвездите во марамата
околу мојот врат волшебно шепотат
додека стариците ги плетат 
молитвите во преѓата
и го ткаат времето во црни черги.

Ми рече дека
заради ветрот во чекорот
ти требам
додека улиците разнесуваат шетачи 
кои не личат на мене

Ми призна:
таму сме каде да бидеме не сакаме,
враќањето во крвта ни е оплодено
па патиштата остануваат 
само за чекање.

Призна:
крикот што се накрева во грлото на птицата
нишани нечие чело.
Ѕверот во раката го наоѓа човекот
во некоја заборавена песна.

Јуда

Залудно ја убивав
нашата отсутност
додека се раѓаше страшна помисла
да им ги склопам за навек рацете на патиштата.

Просторот маѓепсан
си игра со срцето,

песната со молкот патува,
со далечната душа
на неизговорениот збор.

Ги раскарав парчињата небо
мислејќи на сеопштиот мир,
а небото
едно и огромно
лукаво се додворуваше
и овде
и таму.

Несон

Од онаа страна 
му се случи смрт на сонот.
Зборот на кој му се ветив
почна да ме спасува
пишувајќи бајка.

Му се предадов на молкот
со мракот го почувствував
допирот на недопреноста 
дланка врз дланка
што ја нема.

Една озрачена пеперуга
светлината ја напушта
и ја наоѓа потребната осама.
Од онаа страна на зглавјето
не се случи сонот.

Милица М. Вукмановиќ 
(19 .10 .1956, Бар) е една од 

нај доб рите современи црного-
рски поетеси, препознатлива по 
својата вдахновена рефлексив-
на поезија со автентичен израз . 
Застапена е во многу зборници, 
антологии, билтени, избори и за-
еднички збирки . Преведена е на 
руски, словенечки, италијански јазик . ги има објавено поетски-
те книги Свет грев, Итија, Плач на винскиот месец. Ја очекува 
од печат новата збирка избрани песни Итија – ракопис од со-
нот, ги подготвува за печат романот Антикварница и збирката 
кратки раскази Снег и седум зими. една од основачките на кни-
жевниот клуб „Бар“ и неколкупати негова претседателка, една 
од покренувачите на многу културни манифестации во родниот 
град, покренувач на нВо „итија“ и идеен творец на наградата за 
поезија „Владимир и Косара“ и наградата за животно дело „Поп 
дукљанин“ во истата нВо . Членка е на Здружението на книжев-
ниците на Црна гора .



60 25.08.2016

пРепеви
Милица М. Вукмановиќ

Претчувства

Напуштените предели
со чекање ги бркаат птиците.

Со есента 
пронижена од зракот на Сонцето
во денот без тебе
продолжувам
во свет без сни и мечти
со змија во пазувите.

Сонот од вчера
пркосно утрето го чека.
Љубовта ми втиснува по кожата
траги на созревање – 
Твојот здив во мене живее
со Тебе дишам.

Со крајчето на разумот го наслушнувам
крикот на зазорувањето.
Некој глас довикува...
чукна непознатото
во студената бездна.

Гнездо за кожата

Насмеј се
да самне бисер-утро
подмладениот копнеж да царува
(толку мрак ни во гробот
болка ни во смртна рана)
одврзи ги шепотите
нагрни ме со небесниот шал.

Насмеј се
во трепети врие денот 
исти таги и молитви
(толку покорност ни светоста
толку студ ни мермерот)
раскопчај го стравот
вгнезди ме во смеата.

Корен во огледалото

Ја тргам пајажината
од сечилото без сјај
се отворам однатре
дрво без лисје
зеленика без корен.

Ја прелистувам Земјината кора
навлегувам до утробата
на темнината ў завидувам
на тишината ў се восхитувам.

Ги враќам зениците на себеси првата
клокоти молкот
одекнува видот
го оставам обработениот корен.

Сакрална трага

Нејасна азбуко
дваесет и едно лето
во твојата низа 
нема мои букви
Неблизино утешна 
што да си кажеш самата
за денот сакрален.

Непознато писмо 
дваесет и едно лето
ја надигрувало времето 
побуната на зборовите
Солзо горда
на сонот задоцнет
убавината ја прекинува
урнисувањето на месечарот.

Препев од црногорски јазик и белешка: 
Виолета Танчева-Златева
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* * *

Ги набљудувам трошките што си ги оставил на масата
Тоалетната хартија повторно не е на истото место
Супата е преладна, а креветот нема свежо испрани 

чаршафи
На чашите за вино има дамки од вода оти не се убаво 

исушени и измиени
Повторно си се избричил и не си ми убав
Знам, и јас те нервирам оти пепелникот ми е полн
Пролемот, љубов моја, е што немаме проблем
Да беше некаде оженет и со деца, сигурно многу ќе те сакав.

* * *

Еднаш барем да чуев вистина.
Да тропнев со тупаница на масата,
а таа да се затресеше и да потскокнеше
како монета без вредност. 
Духовното уназадување се смета за напредок.
Кимањето со глава за согласност.
Гледањето во очи за шизофренија. 
Малото невнимание е можност за злосторство. 
Стисокот на раката влева страв.
Космичка правда ставена на потсмев.

Ми тропаат безвредните монети во џебот 
додека возам велосипед среде улица.
Прават симфонија без композиција.

* * *

Почнувам да сонувам соништа што навестуваат
Поради нив неколку дена непрестајно јадам
небаре храната ќе ја пополни празнината
додека очекувам нешто да се случи. 
Мандарините, кои ги немам, ги лупам
и лушпите ги оставам на печката за да шират мирис на 

привиден мир.
А потем за смирение, лупам пиперки и
ги мијам садовите, кои ги нема,
оти се бербат направени.
Нема смисла да се напушат соништата
и да се дочека утрото со мијалник полн валкани садови. 

* * *

Утрината ми се скина копчето на палтото 
и не го променив.
Свесна дека е неугледно гласно се убедував
дека ако толку ситничарам значи не сум панкер во душа.
А потем, цел оркестар дојде, наводно некои класичари, 
кои не умеат да свират без диригент,
и шутка направија. 

Со лева нога ў улетав на пролетта
Она мене, такуѓере.

* * *

Не сакам спиење во тишина и во темница.
Ама сношти, за промена, решив да ги изгаснам сите 

светилки.
Го изгаснав компјутерот, и Интернетот, и музиката
и си легнав како во гроб.
Додека лежев така неподвижно,
како што лежи мртовец во ковчег
оти нема звук и мрак е,
и ги слушав црвите 
што ријат во пресно ископаната земја на умот,
не можев да не мислам на живо-умрените, 
кои не можат да се одморат ни кога спијат
и кои пресметано прават разлика помеѓу она

Биљана Стојановска е родена во 1984 год . дипломирала на 
филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на отсекот за 
македонска книжевност и јужнословенски книжевности . Во 2015 
год . ја објави својата прва збирка поезија Зборовите немаат 
значење . Седум години работи како новинар во дневниот весник 
„нова македонија“ .
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што е добро, 
а што е лесно. 

* * *

Квалитетни, ама износени и искинати сандали
ќе бидеме еден ден

Едната фрлена во Вардар, другата во Треска

Едната, онаа попристојната,
ќе ја најде рибар во Солун,
кој во своите џебови ќе вртка клучеви од викендичката
во којашто се двоуми дали да ја повика новата љубовница

Откако ќе ја извади,
разочарано повторно ќе ја фрли во морето,
мрморејќи грди пцости на грчки јазик

Другата, онаа попристојната и одмерената,
нема да ја најде никој
Таа сама ќе потоне во длабочините
од срам што не сакала да признае
дека најубавата љубовна порака ја има напишано
додека седела на тоалетна школка

* * *

Толку долго те напуштам
што фикцијата и реалноста напати ми се мешаат
Тоа се случува секој ден, најмалку по еднаш
И тогаш ликот или ми е озарен од задоволство
Или намуртен од тага
А душата возбудена од преголемата драматика
Те замислувам како плачеш,
Како ти мавам шлаканица,
Како те јаде ајкула,
Како ме удира кола, па ти плачеш уште повеќе
Некогаш и врне, а семафорот свети црвено, како некој 

судбински знак
Некогаш и тебе те удира кола, па ми паѓа мака...

Кога утре навистина би те напуштила
Сигурно би те оставила без некој посебен збор
Како после кафето на пауза од работа
После толку многу секојдневни драматично уморни 

напуштања
Она вистинското сигурно би било многу досадно

* * *

Изгубив една од обетките што ми ги подари.
Мака ми падна.
Ми рекоа вака било посимболично,
со една да шетам, како со една чорапа.

Зјапав денес во автобусот со твојот број.
Ми текнува некогаш да се заsверам.
Ти го барам ликот, а не знам ни дали сакам да те видам.

Со години ти немам напишано песна.
И сигурна сум дека ваква не заслужуваш.
Песна без трошка алкохол и без драматика.
Инстант напишана, на мобилен, во автобус,
додека едно полудиво дете до мене грицка сончоглед
и лушпите ги плука на подот.

Од сношти упорно мислам на тебе.
Откако си дојдов дома и сфатив дека бев заборавила да 

купам леб.
Да беше дома, сигурно ќе те пратев во продавница

* * *

Станав во 7 и 37 утрово
и покрај тоа што немав никакви обврски
Изгледав филм на Тим Бартон
за големите соништа
Испив две кафиња
со Павароти во двор
По пижами
Кучињата мирно сонуваат под сенка
Се радувам, ружите почнале да ми цветаат
Не ми е важно ако никогаш не бидеме заедно
Денес душата ми е како трева по која може да се гази бос

* * *

Толку многу го оцрнуваше мојот драг пријател пред мене
што место тебе, мене ми стана непријатно
Колку погрди зборови употребуваше за да ми го опишеш
толку повеќе имав чувство дека се опишуваш себе
Кога отворено те прашав дали зборуваш за сопствената душа
толку се налути што почна да викаш и да се правдаш
Никогаш не научи дека
оној што зборува погласно
не значи дека има право
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* * *

Кога човек не е во можност да го прави она што го сака
нетенденциозно бара полувозвишени смисли

Ниче и Бог
Дување во рог
Правда социјална
Љубов традиционална
Случајни средби
Судбински наредби
Патолошки гени
Месечеви мени
Платонско страдање
Морфолошко бладање
Општествено себемоделирање
Бесрамно фолирање
Лажни жртви
Тенденциозно мртви

А работите секогаш се едноставни

Како радоста додека ја гледам баба ми
како јаде лубеница и леб          

* * *

Не им верувам на работите што доаѓаат мирно.
Што не предизвикуваат пустош, тресење на колена, пожар, 
ураган, поплава, електрицитет, нагон на повраќање, 
мачнина, остеопороза, цироза, склероза.
Мирното носи само помирно. Ништо не уморува повеќе 

од мирното.
На оние што љубат мирно, човек може да им удри само 

шлаканица.
Онака, од чиста мира.

* * *

Пак фати време на дождови и снегови, па сакала нејќела 
морав одново да нурнам во гардероберот со чевли. Зедов 
еден чифт и ги фрлив. Неупотребливи. Зедов уште еден, и 
тој го фрлив. Па уште еден, и уште еден.
Не можев а да не забележам дека навидум изгледаат 
здраво, ама имаат само еден недостаток – секој лев чевел 
беше напукнат оздола. Го зедов најновиот чифт и го 
однесов на чевлар.
Чевларот го зеде левиот чевел во рацете и долго го 
разгледуваше. Симптоматично е ова, ми вели. Цврсто 
чекориш?
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Да, велам, презирам несигурен од. Проаѓаш на пешачки 
на црвено, ме прашува. Секогаш кога можам, му велам. 
Се плашиш некогаш, продолжува. Само по потреба, велам. 
Собуј ги чизмите, ми наредува.
Ми го зеде левото стапало во рацете и го држеше извесно 
време.
Знаеш што, тебе срцето ти е во петица. Тоа е проблемот. 
Аритмии, тахикардии, кои ти ги напукнуваат чевлите.
Толку се изнервирав, како и секој што не сака да чуе 
вистина, си го прибрав стапалото во цврстата чизма што 
пропушта вода и му удрив клоца.

* * *

Јас светот никако не го разбирам
Поради таа бедна мака понекогаш знам да се напијам 

дијазепам
Некогаш се опивам до бессознание
Знам да отидам на забава без трошка алкохол
и да ги анализирам луѓето со часови 
Понекогаш седам на тоалетната школка половина час
и ги читам упатставата на козметичките производи
небаре ја откривам смислата на животот
Понекогаш се изолирам и го чекам Годо
Преголемата толеранција е пад надолу
Љубезноста секогаш е погрешно сфатена
Во љубовта има калкулации
Во душата малверзации
На телото информации

Понекогаш ја ставам перницата 
онаму каде што треба да бидат нозете
и си легнувам наопачки
за да можам и таму, во сонот, да бидам во баланс со светот

* * *

Црвените автобуси сё уште превезуваат патници
Камионите заминуваат во непознати земји
превезувајќи портокали и емигранти
Сметките за струја сё уште се неплатени
Сё уште има снегови
Деца расплакани
Нестигнати пензии
Сомнежи
Топли прегратки
Празни стомаци
Коси расцветани
Ладни кафиња
Разместени постели
Врнежливи утра
Слатки сонувања
Заблуди
Хитови на неделата
Зимници
Звуци на фрижидери што брмчат
Соседи што се расправаат
Чиста совест
Големи нарации
И мали љубови




