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НОВИ ПЕСНИ
Братислав Ташковски
Лоши песни
Ми ја испија мислата,
тие се бесни коњи
кои тропотат и ечат.
Немаат милост,
се јавуваат од никаде
и започнуват да освојуваат.
Тие се лоши
и никогаш
нема да се смират.
Си ја бараат белината.
Да легнат на хартијата
и тогаш да видат –
со кого господарат.

Зошто?
Додека бев малечок
не прашував многу.
Оставав животот
да ги каже одговорите.
Кога ми ја подарија првата книга
прочитав за Него
и неговото влегување во Ерихон.
До денес се обидувам да разберам
зошто
на тој што има ќе му се придаде;
а на оној што нема ќе му се одземе...
Подоцна сфатив,
пораснав во верувањето,
ако продолжам да прашувам,
ќе останам без прашања.
И потоа никогаш
нема да можам да прашам:
Која си ти и од каде те познавам?

Високо на планината
За Гане Тодоровски

Ова простување
е некако поинакво.
Можеби не е такво
или малку се разликува
(да речеме од висината).
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Но сепак е големо,
ако закопување поет
може да биде голема работа.
Ги барам
старите витези,
да видам дали јаваат по сртовите.
Ти си одбрал да лежиш тука
и твоето легло веќе станува манастир.
Да, професоре,
нè има
и толку сме и токму сме!
Додека ја фрлам
последната грутка
ѕирнувам во сандакот.
Витезот е среќен
и веќе се ракува
со прататковците.

Да се побегне од тагата
Веќе половина век
бегам од нешто.
Не ме изедоа
пијани призраци,
голи тела и гладни очи –
но секогаш
може да очекувам
голем напад на таква глад.
Тука се,
ги чувствувам
како ми ги мерат коските
со чудни алатки.
И како стии
ми вртат по душата.
Но
тие се како жените
(не можеш да им се лутиш),
затоа е најдобро
во овој измислен ден
да се побегне од тагата.
Да се биде отпадник
од сопствената душа!

Лоши песни

Старите дрвја

(Јас и птицата)

Ги нема
одамна се сеќавање
и бел чад кој нечујно отпатувал.
Но јас ги слушам
и секое утро
погледнувам кон местото
на нивното живеалиште.
Една птица
по навика долетува
и со очите ја бара старата гранка.
Ми вели:
Љубовта никогаш не престанува, а другото...
Јас треперам
и гледам –
птицата сака да направи гнездо.
Се плашам
некое студено утро
да не ја најдам
смрзната во воздухот.

Дилема
Јас не знам
дали после мене
некој ќе се сеќава на убавината.
Повеќе не сакам
да се гледам како нељубен.
Се плашам,
тие погледи
да не ми ја разболат душата,
Па потоа празен
како бакарен сад
да ечам во празно.
Да снемам
и болка за болување.
Тогаш ќе морам
како лудиот Соломон
срцето да го расечам надве,
и покрај реките Вавилонски
да станам злодеец безаконик
и
да сонувам среќа.

И секогаш
така завршува
Да сум лист
во гората
секогаш би бил далеку.
И нема да гледам одблизу
како завршуваат
моите сакани работи.
Некогаш важните нешта
денес се само жолто сеќавање.
Не
никогаш не сум бил
повеќе од тоа што сум.
Сум ја тајнел тајната
и можеби отповеќе.
За денес да разберам
дека многу делчиња
од таа сложувалка
биле непотребни.
И секогаш така завршува.
Јас во ќошот на животот
а тие расфрлани насекаде.
Не знам кој
ќе го разбере овој хаос.
Како сè да е напишано.
Ми останува само линијата
и мојот од до темнината.

25.05.2012
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НОВИ ПЕСНИ
Носталгија

Братислав Ташковски

Бесилка за песната

Татко ми
го сонуваше југот.
Сакаше да влезе во него
и таму да си наслика
дом од љубов и песни.
Минаа години
жолти како лимоните на
Баба ми Софка.
Јас веќе немам
за што да сонувам.
Сè повеќе сум татко ми.
Како да живеам во дом
од пајажина –
создавам зборови
и молчам.
(чекам од далечина)
Кога ќе заминам на југ –
Слушам
како крцка сеќавањето
и ги читам стиховите
над гробот на Љубен:
Македонијо,
кога без паспорт ќе те видам сета!

Од каде ли доаѓаат
овие зборови?
Од која страна
ги дува ветрот кон мене?
Додека седам на мостот
слушам како ечат.
Долгите песни
се како лична измама.
Тој што ги чита
да поверува дека
другите му веруваат.
А ги има многу –
и не само што се долги,
туку имаат и долги воведи
(на пример:
зошто стоте стиха за мачката
биле напишани токму во среда?).
Ми наликуваат
на мали бесилки за песната.

И полека започнувам
да бегам
Повеќе не помагаат
храбрењата.
Не е точно
дека вистинското време не дошло.
Тоа е тука
и се подготвува да замине.
Веќе заборавам
кој сум бил некогаш,
Но знам,
мојата опседнатост со малите нешта
е патот до Големата врата.
Во тој миг
започнувам да бегам.
Иако не знам каде
но чекорот оддалечува.
Да,
повеќе не помага храбрењето
дека тоа било така
и ќе минело.
Глупости!
Тоа е јасно
тоа се првите галежи на смртта.
Таа опипува
за да знае кога да дојде.
А дотогаш
остануваат
само песните фалбени.
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расказ
Панде Манојлов

ПОСЛЕДНАТА КОРИДА
НА ДУШАТА
Облечен во старo, излитенo палто купено од
„ЦУМ“ во Софија токму на денот кога беше уапсен
претседателот Тодор Живков, и со црна паларија купена
во Белград претходната година, кога не се знаеше дали
Сава се влева во Дунав или обратно и дали реката
Вардар тече кон Триглав или Егејско Море, точно по
дваесет години, понесувајќи го со себе татковото старо
картонско куферче на кое, на горната страна од капакот
пишуваше „Порт Кембла 1964“, го напушти темниот
вилает и замина во Европа. Замина од црниот за да
најде спокојство во белиот свет. Замина со побелени
коси и бела брада.
Не сакаше со себе да понесе ништо. Ниту белег
од времето ниту прашинка од својата татковина. Сакаше
да си остане само балкански господин со балканско
достоинство.
Дури и својата сенка ја остави на северната страна
под стреата на родната куќа, за тука сонце да не ја огрее.
Замина во белиот свет да ја продава сопствената
душа сместена во малото картонско куферче, убаво
завиткана во црвен целофан заврзан со златно-жолта
панделка. За да ја продава неа, стутулен како бездомник
на некој од европските плоштади каде никој не го познава.
Душата си ја замислуваше како стара непрочитана книга
за која, можеби, ќе се најде читател или љубител на
антиквитети кој ќе ја стави таа книга на полиците за
книги и, кога ќе дојде време, ќе ја прочита.
Од неговиот роден град до престолнината на
неговата малечка државичка со брзиот воз патуваше
токму пет часа. Сто и осумдесет километри за само пет
часа... Потоа, со другиот, меѓународниот воз „Ориент
експрес“ во кој се префрли на запуштената железничка
станица во главниот град, до границата патуваше уште
цел час. На граничниот премин се чекаше нешто повеќе
од час и половина.
Полицаецот кој вршеше контрола на патните
исправи, влегувајќи во купето, наместо да се загледа
во ликот на патникот, како што, впрочем, е вообичаено
кај сите пасошки контроли на граничните премини, се
загледа во малото картонско куферче на непознатиот
што го држеше стегнато со двете раце на сопствените
колена. Го гледаше долго, без збор да проговори. Ниту
„добар ден“, ниту „патната исправа, ве молам“ не
проговори како што е вообичаено да се рече во ваква
административна пригода, макар колку и да била таа
студена.

Панде Манојлов

– Да ви го дадам пасошот? Еве, тука ми е, во
внатрешниот џеб од палтото – рече малку подуплашен
и почна да бара по џебовите.
Полицаецот ниту го погледна. Ја затвори вратата
од купето како тоа да беше празно, како во него да
немаше никој жив.
– Сите одите некаде, заминувате... Сите патувате
без повратна карта... А јас, ете, морам да останам во
служба на татковината. Ќе бидам последен што ќе ја
напушти оваа земја. И тогаш, мене кој ќе ми побара
патна исправа? Самиот ли себе да си ја побарам?
Извинете, почнав сам со себе да си зборувам... Глас
слушам, но лик не гледам... – промрмори во ходникот
полицаецот, штипејќи си го лицето за да провери дали
нешто му се причинило или сонува.
И со цариникот кој влезе во купето три минути
по заминувањето на полицаецот, се случи истото. Се
загледа студено во куферчето, без да му обрне внимание
на патникот. Го втренчи погледот во сенката или она
и видливо и невидливо што му се причини како човечко
суштество пред себе, без никаков израз на лицето.
– Сосема лична работа... Мислам дека не е за
царинење... Душата, душата ми е внатре... – не дорече
патникот кога цариникот ја сврти главата и без никаков
коментар го напушти купето.
Малиот простор наменет за осуммина, просторот
наречен купе, како да беше сосема празен, без ниеден
патник во него.
– Не ме праша ниту што носам во куферчево. Не
ме праша ниту тоа, да не случајно изнесувам национално
богатство од мојата држава... А душата, мојата душа не
е ли национално богатство, коренче од коренот, мало
жилче? – прошепоти полугласно патникот, зашто во
купето, освен него, немаше никој друг.
По половина час, возот колку што тргна и не
повози ниту километар, повторно застана. На другата
балканска граница.
Полицаецот, службеник на соседната држава, кој
вршеше пасошка контрола, само ја отвори страницата
од патната исправа каде што е местото за фотографија,
но веднаш се стаписа, пребледе:
– Фотографијата ви е избледена, пожолтена...
Многу, многу бледа, ништо не гледам на неа... Не се
препознава ликот...
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– Тука ми е ликата, тука, во куферчето, во мојата
душа... Не барајте ја на листот хартија! – почна да бара
оправдување. – Да го отворам куферчево за да го
видите? Јас, господине, не сум измамник... Јас, иако од
Балканот, сепак сум господин, со неизвалкан лик и
чиста душа.
– Тешко е да се наѕре во душата! Јас, ете, немам
таков апарат! Гледам само на фотографијата, на ликот
во неа, а ете, во случајов го нема Вашиот лик. Само
маглина... Среќен пат, господине од Балканот! – рече
полицаецот и ја затвори вратата зад себе.
Неколку мига потоа на вратата од купето затропа
друг службеник во униформа:
– Царина, господине. Имате ли нешто за царинење?
Во рацете ви гледам куферче, полно со злато ли е?
– Не! Нешто повредно од злато! Душата, мојата
душа, господине, е внатре...
– Душа во куферче? Во кафез? – се чудеше
цариникот.
– Не, душа во златно ковчеже, господине...
– Не сум царинел душа, господине! За жал! Не е
тоа моја надлежност! Свети Петар можеби... А ете,
можеби и јас самиот сум пред него, кога сам со себе си
зборувам како сега. Јуда бил митничар, цариник исто
како мене и неговата судбина можеби нема да ми
избега... Но ако одите во Рим, наминете во катедралата
„Свети Петар“. Помолете се Бог да ни ги прости гре
вовите: и Вашите и моите! – прошепоти цинично
цариникот, блед како крпа во лицето, и ја затвори вра
тата зад себе.
Патникот остана сам, со својата душа во картон
ското, кафеаво куферче. Сам во купето.
Стана од седиштето, се исправи за да си ги протегне
нозете. Се фати со двете раце за металните решетки
наменети за багаж и во тој миг го здогледа огледалото
пред себе. Скршено во горниот десен ќош, матно,
сивкасто. Се загледа во него да си го види ликот, да се
подотера, да си ја среди разбушавената коса, но никако
да види лика. Отслик на спротивната страна во купето
– да, но никако да го види својот лик. Почна да го брише
со книжното марамче, да го трие огледалото. Сакаше
да хукне, да се нафати пареа од неговиот здив за потем
поубаво да го истрие.
– Ху! Ху-у-у!- хукаше во огледалото, но ликот,
неговиот лик, никако да се отслика на мазната површина
од стаклото.
По неколку мига, затекнат во безизлезна ситуација
од тоа што му се случува, почна да се смее на сиот глас:
– Па како да си го видам ликот во огледалото кога
тој е скриен во мојата душа?! А душата е тука, во
куферчето, ха-ха-ха...
– Душата е нешто друго. Многу подруго од убавиот
или грд лик. Таа не се гледа, но многу зборува... Патниот
билет, господине, барем него да го видам ако Вас не ве
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гледам... Простете, пред малку само три чашки ракија
испив, но ете, ме фати пијачката... Ме понуди една госпоѓа
со ангелски лик. Немала пари за патен билет да си купи,
па во замена ме почести со пијалак. Но Вие, молчете си,
како ништо да не знаете. Останете си ветер невидлив
како што сте и за мене во овој миг, дувкајте си тивко,
како северец – се нишаше пред него железничарот во
тактот на нишањето на вагонот.
– Еве го билетот! Повелете, ценет железничару
– љубезно одговори патникот. – Треба ли билет за мојата
душа? Ако треба, еве, ќе платам. Се разбира, и казна...
– Значи, навистина сум пијан кога почнав да
зборувам со ветерот?! – се заврте кон вратата пијаниот
железничар, заборавајќи притоа и да ја затвори.
– Можеби, навистина сум вистински балкански
господин!? – се запраша патникот, вчудовиден од
постапката и на ова службено лице, па го стегна куфер
чето на градите, ја пристегна паларијата на главата и се
обиде да заспие, да се затскрие во сонот и да избега од
сите сништа што се сонуваат на Балканот.
До Белград патуваше без никакво задоцнување
полни единаесет часа. Од таму до Венеција уште триесет
и пет часа, вклучувајќи ги тука и неколкучасовните
чекања на границите со Хрватска, Словенија и Италија.
Сам беше во купето. Сам, со сопствената душа
сместена во куферчето. Можеби беше и единствениот
патник во вагонот, па можеби и во сите вагони што ги
влечеше возот.
Високи беа цените за ноќевањата во хотелите и
хостелите во Венеција. За да го избегне тоа, одлучи да
преноќева во соседното населено место на копното, во
гратчето Местре. Градчето Гарда, за кое многу години
сонуваше по втор пат да го види, му се причини дека
е далеку. А што ќе му недостига и тука, што ќе му е да
буди спомени од годините кога беше многу, многу
помлад? Се смести во еден непристоен хотел со
пријателски настроени келнери кон буџетите на
авантуристите и „големите“ господа дојдени како него
од Балканот.
Рано утрото, кога порача појадок, го праша
келнерот дали во нивниот град има место каде се
продаваат души.
– Немаме такви специјални болници, господине.
Ова е малечко гратче. Можеби во Рим има, но прашајте
и во Венеција. Или можеби во Верона... Знаете таму
што се случи со душите на Ромео и Јулија – му го заврти
грбот келнерот, зачуден од прашањето на непознатиот
чиј лик не се познаваше, и отиде до соседната маса да
ја послужи со утринско кафе младата дама.
Ги изеде двете пржени јајца, стана, ja стави пaла
ријата на главата, го облече веќе излитеното палто, го
зеде куферчето в рака, господски се поклони кон
келнерот и младата дама, упатувајќи им љубезна
насмевка:

ПОСЛЕДНАТА КОРИДА НА ДУШАТА

– Чао! – ги поздрави на италијански и се упати кон
железничката станица.
Се воодушевуваше на одлично разгранетата
железничка мрежа во Италија и на точните возови со
луксузни купеа кои блескаа од чистота. Од Венеција до
Верона патуваше неполн час и половина... А во центарот
– куќата на Јулија со барокна тераса од која му испраќаше
романтични воздишки на својот љубен Ромео. Или
прекрасниот „Колосеум“, и тој во центарот на градот.
– Љубов? Што беше тоа љубов, што значеше тој
збор? Го уби ли некој во мене или годините го стопија?
Ех, Ромео, балкански Ромео... – воздивна длабоко.
Не се задржа во Верона, иако сакаше тука, во овој
град на љубовта, да ја понуди некому својата душа. Но
кога размисли колку трагично загинаа Ромео и Јулија,
се откажа од таа идеја. Се уплаши од помислата дека
душите на овие трагични љубовници лебдат во височи
ните на небото од овој прекрасен град или нивните тела
пловат невидливи во некоја гондола низ Венеција.
Потоа со друг воз се упати кон Милано. Во Џенова,
повторно сам во купето, како да слушна тивок глас кој
доаѓаше од малото куферче:
– Те молам, тело мое, не застанувај во овој град.
Те молам!
– А зошто, душо моја, зошто? Зарем не ти е удобно
таму каде што си?
– Имаше еднаш, во едно не многу далечно време,
на пристаништето во овој град еден брод што се викаше
„Галилео Галилеј“ кој многу народ од твојот роден крај
однесе на печалба во Австралија... – зборуваше душата.
– Велиш, од мојот роден крај? А тој крај не е и
твој, душичке моја?
– Не, тело мое, дому мој... Душата нема роден крај!
Таа е родена во Универзумот и таму припаѓа... А ти велам
да не запираш во овој град поради спомените. Тие го
топат телото како мраз – рече душата и молкна.
Патникот, господин од Балканот, не очекуваше
ваков дијалог со сопствената душа. Натажено почна да
тони во мислите, да се враќа во минатото... Се сети на

детството, на тажните мигови кога на железничката
станица го испраќаше својот татко на печалба во
Австралија... Која година ли беше? Ах, да! Се сети: онаа
иста година испишана на капакот од куферчето: 1964!
Сакаше да ги заборави тие мигови на разделба
кога телото на печалбарот се разделуваше од душата:
тоа одеше на печаба, а душата остануваше под стреата
на родната куќа.
– Сети се на една убава бајка од Ханс Кристијан
Андерсен, што ти и јас, кога бевме едно тело и една
душа во детството, сакавме многу да ја читаме – воз
дивна душата од куферчето.
Ја немаше душата во себе, но ги имаше мислите
и спомените од неа врежани во срцето. Се сети на
книгата што ја читаше, кога момчето Кеј го грабна
злобната кралица Снежана и го стави да чмае во
нејзината палата направена од мраз. Неговата сестра
Герда го бара по целиот свет за да си го спаси братот...
Кога Герда ќе го пронајде Кеј, нејзините солзи радосници
ќе го растопат неговото замрзнато срце и тие заедно
ќе се вратат дома...
– Не! Нема да застануваме во Џенова... Ги нема и
двата брода на разделбите: ниту „Галилео Галилеј“ ниту
„Маркони“... Претопени се како старо железо во топилницата во „Стилворк“, во Порт Кембла. Нема повторно
да лееме солзи... Тие можеби и двајцата ќе нè стопат, а
ти, душо моја, ти си скапоцена и нема да дозволам да те
проголта некоја црна дупка, па макар тоа да биде и вселенска – и одговори на душата галејќи го куферчето.
Со друг воз замина за Вентимилја, од таму сè до
Ница, Франција, еден од бисерите на Азурниот Брег,
град полн со раскош, со можност за прошетки, без да
се пропушти променадата, позната како Шеталиште на
Англичаните, покрај градската плажа, православната
катедрала „Свети Никола“ и стариот дел на градот.
Токму таму, во стариот дел на градот, во една од кафеаните, седна и се напи чашка црвено француско вино...
За да се освежи, но и да се потсети на Шеталиштето од
неговиот роден град, на Широк Сокак.
– М’сје – му се обрати на келнерот – во Ница има
ли пазар за души? Носам една од Балканот, оригинална
е, чиста душа!
– Сигурно, колку што е нејасен и твојот лик, толку
е оригинална и таа, душата што ја продаваш... И во
музеите не сакаат балкански фалсификати од сегашноста. А античките веќе ги имаме. Нешто моите предци
украле, нешто твоите продале за корка сув леб – се
насмевна љубезно келнерот и со брзи чекори се оддалечи од непознатиот гостин.
Растојанието меѓу Ница и Монако е мало, но се
одлучи на еднодневна екскурзија до овој град-држава.
Му дојде на мисла да не ја продава душата, туку да и ја
подари на принцезата Грејс Кели, која се наоѓаше во
рајските предели на Бога.
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– Јас не сум мртва душа! Јас сум сè уште жива,
мој балкански господине. Животот е живот, а смртта
е смрт, и таму од каде што доаѓаме и тука. Не заборавај
дека душата на принцот Рение е покрај душата на неговата принцеза. Чуму им сум јас? – се пожали гласот од
картонското куферче.
Не знаеше што да прави. Талкаше по тесните калдрмисани улици со куферчето в рака, се загледуваше
по излозите... Сè виде во нив, само не го виде сопствениот лик за, спроти него, да си купи нешто што би му
одговарало.
Во Ница се врати во ноќните часови, преморен
до бессознание.
По 11 часот, пред полноќ, настојуваше да биде
што подалеку од железничката станица... Криминалците,
проститутките во таа глува доба беа дел од тоа царство.
Се пикна под еден мост на суводолица, распосла на
камчињата картонска кутија, ја стави паларијата на
еден поголем камен, се завитка со палтото и се обиде
да заспие, да избега од себе, да избега заедно со душата
кон ѕвезденото небо.
За балканскиот господин и неговата душа како
бегалци од самите себе, како непозната правна категорија на апатриди, немаше место во Франција. Оправ
дувањето дека некој е дојден како странец да си ја продаде својата душа, не држеше место. Тоа беше во областа
на недозволена трговија со опиуми за болната совест.
Ако ў се даде азил на душата, што ќе прави телото?
Ниеден правник не можеше ова талкање на балканскиот господин со сопствената душа сместена во картонско
куферче да го толкува како политички азил, ниту во
законските акти можеше да се сретне таква одредба.
Само политичарите што си ги продаваат душите и татковината можат да добијат таква привилегија во оваа
држава на демократијата.
Виде не виде, учтивиот балкански господин одлучи да отпатува за Барселона, престолнината на шпанската покраина Каталонија, позната како градот на
Гауди, зашто изобилува со музеи и невообичаени градби кои се токму негово дело, дело на генијалниот модернист Антони Гауди, инаку врвен архитект...
Прво што помисли да направи беше да влезе во
познатата црква „Саграда Фамилија“, која со своите
геометриски форми му го запре здивот. И влезе да се
помоли, Бог да му се смилува, да го подучи што да
прави, каков излез да најде за себе и сопствената душа.
Клекна на колена, ја извади душата од куферчето завит
кана во црвен целофан заврзан со златно-жолта панделка и ја стави пред распнатиот Исус, исто како да
става китка најубаво цвеќе.
Тој не заплака. Заплака неговата душа. Нејзината
солза се слеа со солзата на Распнатиот на Крстот!
Не знаеше што да прави ни со себе ни со душата.
Нежно го фати целофанот, ја гушна заедно со Исус и
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бакнувајќи ја, повторно нежно ја смести на старото
место во куферчето.
– Прости ни, Господе! Јас веќе не знам што правам!
Прости ми, а и мојата душа нека ми прости! – му затрепери гласот на Балканецот и со наведната глава полека, полека излезе од црквата.
Потоа, замислено, не знаејќи како да излезе од безизлезот во кој длабоко почна да тони, а остана со сосема
малку пари во џебот, прошета со бавни чекори крај зградите „Каза Мила“,„Каза Батилјо“,„Каза Калвет“, како и низ
раззеленетиот и полн со расцутени и разнобојни цвеќиња
парк Гуел, што го носи името на неговиот проектант.
Во Барселона се искачи и на двата рида, Тибидатот
и Монжуик. Во подножјето на Монжуик ја здогледа
познатата Магична фонтана, која со вечерната комбинација на светло и музика не го остави рамнодушен.
Ја слушна тука и трубата и звуците на другите дваесетина инструменти на кои свиреше познатиот инструменталист Вангел Мачковски од Буково, кој тука, во
Шпанија, си ја пронајде својата изгубена душа. Како
тука, крај фонтаната, во овие мигови тој врвен музичар
да имаше концерт, специјално организаран во негова
чест и во чест на неговата душа, во чест на дојденците
од неговиот роден крај, а звуците преполни носталгија
како да надоаѓаа со брановите ветрец од небесните
ангелски височини на ѕвезденото небо.
Најинтересна улица во Барселона му се пристори,
а и така почувствува дека е, познатата Ла Рамбла, преполна со туристи. Седна во една од кафеаните и нарача
пататес бравас, посебно приготвен компир, се напи и
чаша сангрија, а потоа и чаша шпанско овошно вино.
По поминатите пријатни мигови, стана и полека зачекори по улицата од соништата со звучно име кое никогаш нема да го заборави – Ла Рамбла, упатувајќи се кон
споменикот на Кристифор Колумбо, кој со кренатата
рака скаменето, со векови го покажува правецот кон
Јужна Америка.

ПОСЛЕДНАТА КОРИДА НА ДУШАТА

Кога со последните пари ја плати и ја испи полната
и последна чаша сангрија, го почувствува нејзиното
магично дејство, му дојде некаква сила, му се врати
изгубениот лик. А и душата излезена од куферчето, без
целофан на себе, се опи со капка вино испиена од
последната чаша, само онака, како што душата знае да
се опие: низ пијанство да заборави на сè! Да заборави
на сè, зашто таа чаша вино ја испи токму во Барселона,
градот во кој се случиле многу чуда, а очекуваше и со
нив, двајцата патници намерници да се случи чудо!
Поднапиени и весели како никогаш, балканскиот
господин и неговата душа прегрнати се упатија кон арената
за да присуствуваат на корида, на борба со бикови. Да го
видат тоа што не го виделе на просторите од кои доаѓаат,
да го почувствуваат тоа што Фредерико Гарсија Лорка го
опеал во своите песни, што ги читале во младоста.
На влезната врата од арената ги пречека човекот
што ги кине влезниците. Им се обрати натажено, гледајќи дека се дојденци, туристи од некоја далечна
земја:
– Трибините се полни со публика. Но нема борба
со бикови! Тукушто ни јавија дека нашата Влада забранила такво нешто, за да ги заштити животните. Нема
корида, сињори, жалам! Но, ако сакате, повелете влезете,
проштално забавувајте се!
– Како? Ќе нема корида? Ќе нема борба? Па, ајде,
ви се молиме! Ќе видите таква борба што досега шпанската и светска публика не видела! Балканска корида,
оле! – во еден глас викнаа пијаните гласови на господинот од Балканот и неговата душа.
Влегоа право во арената, местотото каде, до пред
само една седмица, се воделе најкрвавите борби на
матадорите со разлутените бикови. Кога многубројната
публика ги здогледа непознатите суштества на бојното
поле, грмна силно:
– Оле! Вива корида балканика! Вива!
Телото на балканскиот господин ја облече најубавата гиздава облека на најпознатиот матадор и го
зеде долгиот меч со позлатена рачка в раце за да се
бори со сопствената душа. Мечот, остер и долг, осветлен
од светлината на рефлекторите, блесна заслепувачки.
Неговиот остар врв го очекуваше моментот кога ќе ја
почувствува првата капка крв, за потем, сè до рачката,
цел да се обои во црвено.
А душата – расен црн бик со патина од поднебјето
на темниот вилает од каде нејзиното тело ја понесе на
продажба во белиот свет, како да сакаше да ги види
широчините на зелените ливади на слободата... Бик
без крв во жилите, но со душа во душата, која како
ореол на непознат светец зрачеше среде арената.
– Оле! – згрме публиката. – Вива сињор Балкан!
Го бодреа гледачите телото, заборавајќи притоа
на душата и на нејзините страдања. Се прашуваа чија
ли крв прва ќе се пролее.

Не беа виделе ваква борба овие луѓе жедни да
видат пролеана крв. Никогаш од постоењето на шпанската корида. Но ете, за последен пат, за простување со
оваа традиција, им се случи ваква среќа, да видат нешто
дотогаш невидено и недоживеано.
– Оле! Оле! – грмеше публиката на трибините,
давајќи со тоа знак дека не треба да се чека повеќе, дека
времето им е пари и дека борбата треба да почне.
И почна очекуваната претстава, крваво, како во
арените на некогашното Римско Царство, во римските
арени во кои се воделе борбите на робовите со лавови.
– Вива корида балканика! – грмеше публиката.
Душата, распослана во средината на арената, беше
без рогови, чиста како ѕвездено небо. А и немаше крв
во себе за пролевање освен бистри солзи... Застана
раширена на средината на борилиштето, облечена во
наметка од црвен целофан и препашана во половината
со целофанска панделка во златно-жолта боја, и почна
да блеска како небесна светлина за да го дочека бодежот
на мечот што ќе го зарие во неа нејзиниот најблизок.
– Но јас немам срце, каде ќе ми го зариеш мечот?
– го праша душата тореадорот пред да почне битката.
Тореадорот, нејзиното тело од кое е излезена.
– Во мојата балканска болка! Во него ќе го забодам,
душо моја! И во ова картонско куферче во кое те носев
ќе го забодам, среќо и несреќо моја! – викна тореадорот
колку што го држи гласот.
– Оле! – ечеше како грмеж гласот на публиката,
очекувајќи што ќе се случи и кој ќе победи: душата или
телото на човекот од Балканот.
– Душа не се продава-а-а-а! Не на смртта, не на
битисот! Мојата душа е само моја! Јас не сум убиец, о
луѓе! – громогласно и низ плач викна тореадорот.
– Оле, матадор! Вива ла вита! Да живее правото
на живот! – ечеа громогласните гласови на многубројните љубители на коридата, дојдени последен пат да се
простат од оваа вековна забава, борба на човек со бикови, на борба на телото со душата.
Одеднаш душата, во тие моменти на неизвесност,
полна со бојна еуфорија – да се биде или не! – се упати
со раширени раце, како со раширени гулабови крилја,
кон матадорот, кон телото од кое беше излезена. Тој,
пак, наместо да ја прободи со мечот, силно ја прегрна,
во прегратка топла и нежна, невидена за овие европски
простори. Прегратка што ги спои во едно, во идеална,
совршена целина како што Бог ја создал, во тоа што
претходно си беа: човек со душа и балкански лик кој
веќе, во тие мигови на занес, со неведлива сила како
од ветер носен се крена високо кон височините за што
побрзо да стигне до споменикот на Кристифор Колумбо,
кој сега, со својата бронзена рака не го покажуваше
правецот кон Јужна Америка, туку кон Средоземното
Море, кон Балканот.
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НОВИ ПЕСНИ
Виолета Танчева-Златева
Заборавени
Почнавме како мали богови
а види до каде нè дотуркаа
Станавме маргаринска генерација
и ловци на далечни сништа
Чепкаме како нејаки пиленца
од трошките на Неговата трпеза
и одвреме-навреме се засладуваме
со своите изгубени илузии
Ден по ден
сè повеќе заличуваме
на древни божества.

Назад
Кога ќе се свртиш назад, гледаш –
те зјапнале безброј гробови
на блиски луѓе
на оние кои никогаш не те разбраа
и на сништата што немаат време да се збиднат
Сегашноста не е тука за да ў гледаме в очи
Има толку други поважни работи да се направат
Со нив ў ја скратуваме можноста
за самодопадливо критикување
и трпеливо продолжуваме да ги арчиме деновите
што толку штедро ни ги дарил Отецот

Само мигум
по поглед случајно застанат
на некоја стара фотографија на ѕидот
паѓаме во замката на преиспитувањето
Сред белината на денот
трепери искршената линија на хоризонтот
замаглена од една далечна неисплакана солза.

Студена
Неспоредливо полошо е да имаш
студена душа
отколку студени стапала
Лоренс тоа убаво го забележа
во егоистичниот свет од кој едноставно
се повлече
(сигурно не без горчина во душата)
А јас не можам ни тоа да го направам
Ни мало оградиче не можам да исковам
од своите принципи
оти и нив катаден сè некој ги гази.
Се разбира
еден ден веројатно и јас ќе побудалам
и ќе се посомневам во Исус
Дотогаш само ти ми остануваш
единствената амајлија од сите зли пророштва
За секој случај
ноќва пак ќе си ги обујам
зелените чорапчиња.

Тајни љубовници
Кочо Рацин, Антун Бранко Шимиќ
Блаже Конески, Бранко Миљковиќ
(и уште неколкумина сакани)
се моите тајни љубовници.
На смена
Трпеливи се и полни со убавина и утеха
Не ми се потсмеваат кога сум иронична
Не ми се лутат кога сум заборавена
Кога бадијала ги развевам деновите низ векот
без да ги погалам
За нив времето нема никакво значење
Постојано исти и присутни
Не дозволуваат да ми згасне
ова жарче што ми тлее во душата.
10
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Заборавени

Приземна
Малку работи можат да ме изненадат
на овие години
На пример
дека големите светски сили
заборавиле на своите ситни лични интереси
или дека син ми се степал на училиште
Се навикнав дури и на твојата чудна љубов
што ти спие во дланките
Едноставно има работи
што не се податни дури ни за размислување
Попаметно е човек да си ја троши енергијата
на поприземни нешта
На пример
месење кифлички и виткање сарма
за Нова година
Сè друго и онака само си доаѓа.

Статист
Јас сум само статист во оваа приказна
Судбината не ми ја наменила
главната улога
Стојам зад кулисите
и го чекам знакот на режисерот
Само мигум застанувам на сцената
Неколку безначајни зборови
и украдени насмевки и –
времето ми истекува
А толку работи остануваат некажани!

Едно девојче
застанато во дворот на старата куќа
ќе се љубува на блескавиот прав
посипан по нејзините чевлички.

Лекторска
Застаната над зборовите
строго ги одмерувам
погрешно напишаните
и неумесно употребените
Кутрите душички
треперат под мојот јазичен меч!
Јас сум нивниот фалбец
и егзекутор
Не можат да се скријат
од моето остро око
Го стегнувам моливот
и жестоко го пречкртувам непотребниот збор
Потем додавам друг, поубав за моето уво
или без него продолжувам понатаму
Но само тогаш кога сум лектор
Ти не си тој збор
што можам толку лесно да го пречкртам
и да го заменам со друг
Ти си суштинскиот збор
за кој нема замена
Ти си зборот кој секогаш недостига.

Се враќам во својот малечок свет
и ја чекам следната претстава.

Лустрација
Тајните љубовници
се како полициски досиеја
Еден ден ќе бидат обелоденети
и нивните учесници ќе доживеат лустрација
Ѕвездениот прав од нивните бакнежи
ќе се срони по улиците
ќе го изгазат нозете на минувачите
ќе го згмечат гумите на автомобилите
Месечината ќе зајде
дрвјата ќе стојат зачудени
и сите наредни ноќи предвреме ќе остарат
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ЕСЕЈ
Огнен Коцевски

ПОТРАГА ПО РАМНОТЕЖА ИЛИ БЕСКОНЕЧНО ТАЛКАЊЕ?
(Од книгата Кабалата и западната филозофија, ПНВ публикации, 2012)
Ниче прв ја проблематизираше потрагата по
рамнотежа како идеал барајќи постојано напуштање на
востановениот и сигурен дискурс во име на страсната
потрага по новото и непознатото. Филозофот е талкач
кој „неуморно и бесцелно талка на својот пат како во
пустина“.1 Како талкач, тој се интересира за многу
различни стојалишта и перспективи, експериментирајќи
со различни стилови на живот.
Распаѓањето на поимот на индивидуата во самиот
зенит на модерната ера креираше еден нов, неименуван
субјект, кој требаше да ја надмине традиционалната
бинарна опозиција Бог–човек. Но наместо да ја надмине
оваа разлика, тој неа ја потврди и ја присвои. Потрагата
по статична синтеза и баланс го замени талкањето без
основа и цел.
Ниче ја нагласил важноста од препознавањето на
балансот помеѓу рационалниот, аполонизиски и инстин
ктивниот, дионизиски принцип. Со други зборови,
вистината за индивидуата постои во нејзините емоции,
но постои и во сферата на умот. Дионизискиот принцип,
несвесното, емоциите, се карактеризираат како темнина,
наспрема рационалниот дух кој е светлина. Дионис го
симболизира Ничеовото славење на животот, додека
Аполон бегството од животот во светот на мирното
размислување.
Аполон и Дионис се во една меѓусебно незапирлива
и динамична спрега. Аполон, богот на светлината,
убавината и хармонијата е спротивставен на богот на
пијанството и сетилните задоволства – Дионис. Но Ниче
не го глорифицира едниот бог во корист на другиот,
туку укажува на нивната истовремена неопходна потреба.
Нивната интеракција, спротивставеност и меѓусебна
борба, постигнува уметнички идеал и највисока култура,
која тој ја одредува за трагична: „Сложената врска меѓу
аполонизискиот и дионизискиот принцип во трагедијата
може да се претстави преку братското единство на двете
божества: Дионис зборува на јазикот на Аполон, но
Аполон на крајот зборува на јазикот на Дионис; на тој
начин највисоката цел на трагедијата е постигната“.2
Братското единство помеѓу Аполон и Дионис, којашто
ја формира основата на трагедијата, Ниче симболично
ја претставува во уметноста: Аполоновата јаснотија и
1 Niče, Ljudsko, suviše ljudsko: Кnjiga za slobodne duhove,
Predgovor, 3.
2 Niče, Rodjenje Tragedije, 21.
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визуелна убавина, изразена преку дијалогот и сликата,
и Дионисовата длабочина на чувства и интензитет
изразена преку музиката. Разумот и емоциите се наоѓаат
во постојана динамика, но нивната симболика не
завршува овде. Таа е најдобро претставена преку
познатиот антички мит за пештерата, овој пат видена
низ очите на учителот Заратустра.
Познатиот мит за Сократовата пештера, опишан
во делото „Држава“ на Платон, раскажува за група
затвореници оковани во синџири за ѕидот на една
пештера. Нивната „реалност“ била знаењето од сенките
на ѕидот кои настанувале од пукнатините низ кои
пробивала светлината од надворешниот свет. Но откако
еден од затворениците се ослободил од синџирите и
излегол надвор од пештерата, се соочил со нејаснотија
и набрзо ослепел. Враќајќи се назад, откако им пренел
на другите што видел, го прогласиле за луд и го убиле.
Митот за пештерата е алегорија на Платоновиот
свет на вечните идеи чија вистинитост е на повисоко
онтолошко ниво од „светот на сенките“ кој го
перципираме со нашите сетила. Вистината значи осло
бодување од затворот на незнаењето и можност да се
гледа директно во божественото.
За разлика од Сократовата пештера, пештерата на
Заратустра е бегство од рационалноста и знаењето. За
Ниче, помислата на бегство од сегашната реалност за
достигнување на божествената и вечна вистина е
бесмислена. Тој го превртува митот за пештерата:
затвореникот не се ослободува од синџирите за да учи
од надворешниот свет, туку учи од својата изолација во
темнината на пештерата. Изолирајќи се себеси од
светлината на разумот во темната пештера, човекот
станува слободен. Вистината произлегува од сенките кои
доаѓаат од другата страна на пештерата.
Во доцната фаза од својата кариера Ниче го
изедначува аполонијанизмот, кој на почетокот бил
непријателски насочен кон уметноста и културата, со
теоретското. Вели дека креативноста доаѓа од инстин
ктите, страста, несвесното – од темните, скриени извори
на човековиот дух, а не од теоријата. Сократ уништил
сè со тоа што го направил разумот креативен. По него
настапил целосен пресврт на грчката култура. Сократ
бил основачот на еден цел нов систем кој верувал во
длабоката илузија дека разумот може да навлезе во нај
големите длабочини на битието. Но на крајот, Сокра
товиот метод се враќа назад и ја изразува потребата за
уметност.

ПОТРАГА ПО РАМНОТЕЖА ИЛИ БЕСКОНЕЧНО ТАЛКАЊЕ?

Целосното апсорбирање на Аполон од страна на
Дионис во доцната фаза на Ничеовото творештво го
претставува апсорбирањето на рационалната мета
физика од страна на волјата за моќ. Фигурата на Дионис,
природната, нескротлива сила целосно ја апсорбира
фигурата на Аполон, силата која поставува граница и
ред. Помирувањето на овие спротивставени принципи
се одвива преку динамичен натпревар без посредство.
Како резултат на тоа, се јавува неизб алансирана
синтеза.
За разлика од теоријата на Ниче, психологот Јунг
предлага трет медијаторен елемент, трансцедентна
функција, која како одделен и независен ентитет ќе
може да направи контакт со обете полиња на свеста и
истовремено да го брани свесното поле од опасната
изложеност на елементите на несвесното. Ова средишно
поле на свеста е лоцирано помеѓу свесните и несвесните
полиња и претставува средство за медијација.
Во Кабалата, Хохма-интуитивното, емотивно и
„десно“ мислење само по себе не е крајниот аспект на
умот, туку пат кој води кон остварување на уште пови
сока свест. Ова ниво на свест кабалистите го нарекуваат
Кетер, највисоката сефира која се наоѓа над Хохма и
Бина. Всушност, мохинот го сочинуваат трите сефири:
Бина, Хохма и Кетер, т.е. свесно, несвесно и „виша
свест“. Според Јунг, „вишата свест“ ја означува вистин
ската суштина и идентитет на индивидуата.
Тука конвергираат учењата на Кабалата и сфаќа
њата на Јунг. Се согласуваат околу тоа дека Кетер, т.е.
„вишата свест“ како највисоко ниво на свеста, не постои
исклучиво во границите на нашиот физички ум, туку
и надвор од него, во пределите на свеста кои се
невидливи за човековото око, а кои ги нарекуваме
духовно поле. Со други зборови, додека престојуваме
во нашите тела во овој свет, истовремено постои
елемент од нашето постоење во друг вид тело во еден
паралелен свет кој размислува „со свој ум“ во согласност
со законите на тој свет. Овој универзум и аспект на
нашето постоење е елементот на Кетер, кој во најдла
боката смисла нè дефинира како индивидуи. Од него
произлегува сè она што сме ние, нашите посакувања
и недопаѓања, склоности, ориентации и цели. Кетерумот ги насочува нашите животи и ги дефинира нашите
индивидуални судбини.
Карл Јунг го употребува терминот „телеологија“
кога сака да каже дека постои телеолошко насочување
во процесот на психолошката индивидуација. Со други
зборови, постои нешто длабоко во нас кое нè води и
ги обликува нашите животи со цел да нè доведе до
однапред замислениот заклучок или место.
Кетер-вишата свест ги употребува двете форми на
размислување, десното-Хохма и левото-Бина, како канали
низ кои поминува неговата информација од потенцијална
во остварена цел. Не можеме никогаш директно да го

видиме Кетер; за него можеме да знаеме само како тој
ни се открива преку медиумите на Хохма и Бина,
интуитивните и рационални аспекти на мислењето.
Психоанализата свој предмет на интерес наоѓа и
во постмодерната. Идејата за „трагата“ иницирана од
деконструкцијата на Дерида ја поврзува деконструкцијата
со психонанализата, која исто така човекот во голема
мера го дефинира преку „отсуството“, т.е. несвесното.
Според зборовите на Дерида, ова отсуство е смртта, која
преку трагата ги „прогонува“ присуството и битието.
Трагата ја отелотворува можноста за желба и
задоволство. Човекот како суштество на времето е опре
делено од оваа трага, но и самиот тој е трага! Парадоксално,
трагата значи бришење на човечкото битие, бидејќи штом
човекот се определи како трага, тој веќе не е целосно
присутен дури ни на самиот себе и неговото его станува
дел од не-идентитетот и отсуството.
Животот, вака сфатен, повеќе нема почеток, средина
и крај. Без стремеж за апсолутната, објективна вистина,
тој станува „талкање“ или еден вид „карневал“. Индиви
дуалниот идентитет се претопува, спротивностите се
надминуваат. Тагата ја заменува радоста. Трагедијата ја
заменува комедијата. Но дали духовната формулација
која води кон овој „карневал“ во нејзиниот најпозитивен
израз не е трагична и покрај сè? Дали ваквото „талкање“,
без основа во некакво значење или етика, нè прави
радосни? Дали постојаното фрагментирање и бесконечно
дисеминирање на идеалниот објект дава одговор на
нашите животни прашања и, во крајна линија, ја над
минува смртта?
Кабалистите верувале дека единствено светот кој
остварува рамнотежа на сефиротските вредности
(средната колона од Дрвото на животот) може да опстане.
Само во еден таков свет, како што вели Адин Стаинсалц,
во најлошиот можен свет, во кој има сè уште надеж,
човечкото талкање и потрагата може да има смисла.
Бесконечното талкање не е забавно, ниту трагично.
Тоа е слика на нашето време.
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две песни
Димо Н. Димчев
Далечни гласови
Луњи како да фатија
За миг се затвори просторот
Времето се претвори во прав.
Патеки наѕирам
Патишта одамна незгазени,
Патници заскитани во времето.
Се слуша плач и пискот.
Наслушнувам...
Се сетив Ѓурѓовден помина
Па душите на моите предци
Одамна заминати
Пат фатиле за на планина.
Зарем е можно?
Ми се обраќаат:
– Ако веќе нашите потомци
Ги заборавија планините,
Ете, нашите души се принудени
Да ги посетат,
Местата да не запустат,
Да ги зачуваме за некои идни
Попаметни поколенија!
Се сетив: Тоа е гласот на дедо ми!
Да, да, тој е!
Гласот на дедо ми
– тој патник низ времето.

Димо Н. Димчев
(9.07.1952 год., с. Добро
шани, Штипско) е аро
мански писател, преведу
вач, фолклорист, лекси
кограф, публицист и пре
ведувач на и од ароман
ски, македонски и роман
ски јазик. Член на Друш
твото на писателите на Македонија од 1992 год.
Работи во Македонско Радио, Редакција за емисии
на влашки јазик. Ги има издадено Клукајдрвецу,
море клукајдрвецу (фолклор), 1985; Смртен крик
(песни), 1989; Света надеж (песни, двојазично),
1990; Лулката (раскази), 1990; Света надеж
(делумно на аромански и романски), 1993;
Аромански абецедар (во сор.), 1994; Мила е мама
(песни за деца, и мелографирани од Јане
Коџабашија), 1996; Вие Власи македонски (фолклор
од Власите Грамослии од Овче Поле, 1998; Гордиот
овчарски син (песни за деца), УКВМ, Скопје, 1999;
Овчарот од Пинд, Антологија на влашката поезија
од XIX и XX век, 2001; Среќен пат (Антологија на
ароманската поезија на аромански, македонски
и англиски јазик), 2006; Влашко-македонски речник,
2006; Жан-Клод Фавејриал, Аромански катехизис.
Еден необјавен ракопис, 2008; Македонско-влашки
речник, 2009; Bat cãmbànjli (Бијат камбаните)
(песни), 2010. Негови песни се преведени и
објавени на македонски, француски, италијански
и романски јазик. Застапен е во повеќе антологии
на ароманската поезија.

Чудни се денешниве млади
Чудни се денешниве млади.
А можеби времето ги прави такви?!
Многу се умни,
Многу прашуваат,
Сё сакаат да знаат...
Меѓутоа, едно не им чини:
Штом почнуваш да им кажуваш
Штом почнуваш на прашањата да им одговараш
Штом почнуваш да им објаснуваш –
Тие стануваат нестрпливи.
Тие немаат време
Тие брзаат некаде
Не те дослушуваат...
Е па, како учат
Кога немаат време да дослушнат некого?!
Се плашат, можеби, времето да не ги згази!
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ШТО МРАЗЕШЕ
ЈИЖЕ ПОТОМПКИН
И ОД ШТО СЕ ПЛАШЕШЕ?
Јиже е седумгодишно момче со многу светла коса
и неподносливо сини очи. Секој ден застанува пред
прозорецот од својот апартман и, џвакајќи овесни
снегулки, го гледа будењето на главната улица. Тој ги
мрази мачките што се довикуваат по улиците, ги мрази
и гласните мајстори што ја реновираат новата зграда
отспротива, ги мрази мушичките што се собираат околу
овошките во кујната, го мрази доцнењето на тато и заспаноста на мама, го мрази мирисот што го испуштаат
белите бонбони кога мама ги толчи па ги голта секоја
вечер со една проѕирна, стаклена чашка чај, ги мрази
лепливите и флекосани маици што тато ги фрла на
подот од бањата секoе утро. Јиже мрази што мора да
зборува сам со себе во текот на целиот ден и што пред
самрак нема повеќе млеко за да го накваси остатокот
од овесните снегулки.
Јиже е седумгодишно момче со широк поглед и
дамкави пеги по лицето. Кога ќе го остави одгризеното
јаболко подолго време во дланка, се плаши дека бакарната боја фатена на одгризениот дел е всушност неговата
крв. Се плаши кога на стаклото од прозорецот, низ кој
набљудува секое утро, ќе ја види не својата рефлексија,
туку онаа на својата сенка што се одвојува од него и
засекогаш го напушта во некој непознат простор. И
страшно се плаши од својот грб, зашто мисли дека кова
заговор против него и намерува да се нагрбави за инает
на сите планини што Јиже некогаш ги напушти за да се
досели во градот. Се плаши и дека ќе заборави оти дамкавите пеги му се дамкави пеги и ќе посака да ги накваси
во млеко, страв му е дека нема да се сети оти бенките
се бенки, па ќе помисли дека се чоколадни трошки и ќе
настојува да ги избрише со прстот, трлајќи со сета сила, а
тоа ќе го заболи и ќе предизвика неотповиклива смрт.
Јиже е седумгодишно дете што наполни четиринаесет години и мама никојпат не го пушти да оди на училиште, зашто момчето одбиваше да расте и сите органи
ги скриваше, вовлекувајќи ги во себе, не дозволувајќи
им да пркнат. Не за друго – туку мразеше да порасне.
Затоа седнуваше во аголот на терасата и се сокриваше
ставајќи го леѓенот врз главата, во страв да не го најде
вештерката што на децата им сипува сируп за растење
во ушите. Кога ќе му се примочкаше и прикакаше не
одеше по нужда, зашто кога ќе му дојдеше да плукне
застанат над ВЦ-школката, се плашеше оти долгнавестата и леплива плунка ќе му се спои со валканата вода
од школката. Затоа се празнеше на терасата, сокриен

Давор Стојановски е роден на 8 март 1987
год., во Скопје. Дипломирал на Катедрата за
македонска книжевност и јужнословенски
книжевности при Филолошкиот факултет Блаже
Конески во Скопје. Пишува речиси во сите
литературни форми. Дел од неговото творештво
е објавен во неколку домашни и странски
книжевни списанија. Добитник е на наградата
Ана Франк за театарската пиеса Буна на
времињата (2005) и на откупна награда на
Конкурсот за краток расказ на Нова Македонија,
за расказот Соба со тенки ѕидови (Сонувајќи го
Цејлон), во 2011 год. Работи на магистерскиот
труд и го довршува својот прв роман.
со капата од леген, и тоа го топлеше за една секунда, а
потоа, особено зиме, го ладеше и доведуваше до треска.
Мразеше да им подава рака на луѓето што доаѓаа на
гости, зашто се плашеше дека ако им подаде рака за
поздрав ќе го пецне струја од меѓусебниот допир. А
мама ги допираше сите, секаде, секогаш. Во тој случај
таа не спиеше, а тато не беше во близина.
Јиже е седумгодишно дете што стана полнолетно
еден зимски ден. Тогаш многу се исплаши дека одеднаш,
тукутака, ќе снема вода во светот, па никогаш повеќе
не пушти ниедна славина да тече, не пушти вода од
ВЦ-школката (па и онака не одеше по нужда таму). А
многу се плашеше и дека некој метеор може да заспие
во летање и да падне на земјата, и тоа токму во неговиот
апартман. Се плашеше и дека зградата ќе се сруши, како
да е изградена од картите на тато, а многу го нервираше
можноста дека постои некое друго дете што одбива да
расте и што го прави истото што и тој самиот го прави,
зашто може да се случи да го престаса во некоја идеја.
Јиже се плаши од подвижноста на предметите кога ќе се
стемни, од ветувањето што им го остави на играчките
(синото магаре, оловниот војник, дрвеното крвче) во
дупката од витрината, од кивањето на тато кое може да
скрати неколку дена од животот на мама.
И така, Јиже се плашеше и Јиже мразеше подеднакво, но не го мразеше она од кое се плаши и не се
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плашеше од она што го мрази! Кога наполни седум
години, Јиже чу од сонливото бладање на мама дека
неговата сестричка го напуштила зашто станала космичка прав и решила да се развее некаде горе, до кај
што окото не допира. А Јиже стравуваше од височина.
Зиме, во студените мугри, остануваше сам на терасата,
спикан во аголот, залепен за ѕидот зашто така е и најоддалечен од преградата, па во страв од светот, криејќи ги
сините очи од сечиј поглед, исплашен дека ќе го урочат,
дишеше поради тоа што мора да дише. И затоа никој
не го сфаќаше сериозно дури и кога остаре, оти кој му
верува на старец прекриен со леген!
А најмногу од сè, Јиже се плашеше од фактот дека
еден ден засекогаш ќе умре, но не и од фактот што ќе
престане да дише. И мразеше што некој ќе мора да го
гледа неговото тело лишено од свест и од душа, клапнато, осамено. Некој поглед е фрлен врз него, некоја
рака е спуштена врз неговата студена кожа, некој прст
ја боднува неподвижната мрша, а тој не може ни да
замавне колку да ја оттргне таа рака, тој туѓ допир, тој
странец што завладува над него, – затоа што она што
се нарекувало Јиже веќе воопшто го нема!

СТРЕЛАЈ МЕ ВО КЛЕТКА
Прва клетка.
Бактериите имаат само една. Исто така, една цела
година помина од мигот кога беше зачната до мигот
кога се роди. Сите беа зачудени што ти требаше толку
долго време да излезеш. Се приврза за првиот дом и
едвај се откина од него. Тебе и тој дом ве разделуваше
само една папочна врвка, која истовремено го претставуваше и она што ве поврзува. Многумина стравуваа,
зашто при обидот на докторите да направат рез на
нејзиниот стомак, мајка ти престануваше да живее, а
потоа, кога го оттргнуваа ножот, таа повторно оживу-
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ваше. Едноставно беше судено да те очекуваат. Секогаш
се чекало на тебе. Отсекогаш.
Прва клетка, втора клетка.
Кога се роди невообичаено, но сепак разбирливо
крупна, ти веќе беше потполно самоуверена и умствено
созреана личност. Не плачеше. Ти никогаш не си плачела. Те носеа по гатачки, затоа што кога ќе се повредеше
или расечеше од остри камења, тебе не ти течеше крв.
Ти никогаш не си имала рана. Ти чувствуваш, но не
знаеш какво е чувството да се биде повреден.
Прва клетка, втора клетка, трета клетка.
Веднаш штом започна твојот овдешен живот,
вдишувајќи го воздухот за прв пат, ти созна сè. Ја поседуваше сета земна мудрост, ги знаеше одговорите на
сите прашања што човековиот ум може да ги постави,
ама ги чуваше за себе и не сакаше да ги откриеш. И
молчеше. Ти секогаш молчиш, а ја познаваш иднината.
Но не знаеш како е да живееш во заблуда и исчекување,
не знаеш како е да молиш, да прашуваш, да бидеш наивен, да се надеваш, да раснеш кон своето созревање
и повторно да се потпрашуваш себеси за смислата на
сопствената егзистенција.
Прва клетка, втора клетка, трета клетка, четврта
клетка.
Животинските вируси паразитирале во клетките
на животните и човекот. Не можам да погодам каков
вирус имаш ти. А воопшто не се сомневам дека ти го
знаеш тоа. Исто како што ги знаеш денот и часот кога
ќе нè напуштиш. Имаш прекрасно тело, небаре обликувано во судир на копнежите на најголемиот развратник
и на најчесниот благородник. Никогаш не беше бебе,
дури ни тогаш кога беше. Живееше повеќе во себе (внатре, во тоа совршено моделирано тело стегнато со кожа
парфимирана од непостоечки и затоа невидени билки),
отколку каде било другаде. Не сакаше да пријдеш во
ничија близина. Ти не сакаше да те сакаат. Гола застануваше покрај градини од кринови и се валкаше по
влажни локви и скаменет глиб. Сама зачна: во твојата

ШТО МРАЗЕШЕ ЈИЖЕ ПОТОМПКИН И ОД ШТО СЕ ПЛАШЕШЕ?

Избегав со чун по текот на непознатата река во
Цејлон. За спомен го задржав само нејзиното лигавче.
Мене ме роди идеалната сакана. Многу ме сакаше
и јас неа многу ја сакав. Од толкава тага морав да си
најдам жена. Таа ми роди девојче. Нашата ќерка беше
толку мала што личеше на играчка и водеше борба со
своето кадифено мече. Толку беше ситна.
Кога наполни 17 години имаше костенлива коса,
малку затемнет тен и очи од проѕирен смарагд, мирна и
растоплива како сладолед во порција. На жена ми не ѝ
кажав дека таа ја беше родила мојата идеална сакана.
Ох, во пензионерските денови си ја замислувам
собата во која живеев со мојата најмила пред да избегам
поради убиството на нејзиниот очув. Се сеќавам: со
врсниците си пеат роденденски песни, ги дуваат седумнаесетте свеќи, а јас ги слушам низ тенките ѕидови,
пакувајќи го куферот и давајќи оставка на Универзитетот по телефон.
На мојата ќерка ў велам да ја украси собата онака
како што ја паметам онаа поранешната со тенки ѕидови.
Но ќерка ми е толку ситна, мала и речиси невидлива или незначајна копија на мојата идеална сакана.
Ништо не е исто.
Затоа, една доцна ноќ, во запурничавата магла
покрај реката во Цејлон, каде што песокот не го допира
бамбусовиот чун, мојата сопруга посака да се разведе
од мене. Ја зеде под пазуви играчката што беше наша
ќерка и завесла во неповрат.
Го држев лигавчето во рака.
Се одлучив да се вратам во старата соба, не ми
беше
нималку грижа дури и да ме стават во затвор.
СОБА СО ТЕНКИ ЅИДОВИ
Конечно ја видов! Костенлива коса, малку затемнет
(СОНУВАЈЌИ ГО ЦЕЈЛОН)
тен, со очи од проѕирен смарагд. Во излог! Играчка, придружник на едно кадифено мече. Толку беше убава.
Мене ме роди бебе. Четиримесечно. Педесет гоСè уште во мене гледаат нејзините очи од проѕидини пред да ми се појави сопственото породување рен смарагд, додека со поглед ги одмерувам крајбрежнасоне, легнат под сатенските дрвја во Цејлон.
ните сатенски дрвја. Оплакувајќи го Цејлон. Сонувајќи
Сега се сеќавам. Откако бебето ме роди, тоа пла- го во студената затворска ќелија.
чеше во мојот скут, го нишав и го мирев шепотејќи:
„Не знаеш дека си ми мајка“. Кога ме породи, бев само
асистент во Универзитетот.
Кога бебето порасна и наполни 17 години, се вљу
би во мене и ми стана идеална сакана. Тоа девојче со
костенлива коса, малку затемнет тен, со очи од проѕирен
смарагд, мирна и растоплива како сладолед во порција,
ме љубеше со најголема искреност, а јас, лигав и сиромашен професор, бегав од неа и се скривав во собата
велејќи оти има нешто што нè спречува.
Нејзиниот очув посака да ме застрела со пиштол,
за да стави крај на нашата трагична љубов, но трипати
ме промаши. Го отепав со голи раце и му ги извадив
очите, а нејзе ѝ реков: „Ти си ми мајка!“ и таа заплака
кога дозна дека Едип е веќе постар од Јокаста. Но која
е ползата од сето тоа, кога на моите раце има смрт!

утроба одненадеж заживеа плод. Но не знаеш како е
кога ќе увидиш дека некој сака своето време да го минува заедно со тебе, да те посакува; не знаеш како е да
љубиш некого, да легнеш со него, па најпосле да му се
предадеш. За тој да те оживее однатре. (Чинам оти зачна
самостојно повеќе од инает одошто досада – колку да
не бидеш сама во себеси.)
Трета клетка, втора клетка, прва клетка.
Не знаев дека ќе завршиш така – закопувајќи си го
телото во кревка земја, безгрижно легната во ископот,
заробена во сопствена темнина. Долу, неколку метри
под нашето тло, остана закопан и еден фетус. Од него
горчливо изникна и никнува крин што се пои со млеко
од градите на заблудата. Зародишот зародува зародиш.
Иако знаеше сè, ти не знаеше ништо што знам јас, оти
јас навистина мислам дека никогаш ништо не сум знаел. Можеби знаев само за ова единствено нешто. А ти
можеби знаеше дека…
Втора клетка, прва клетка.
Зошто никој не успеа да го врати сонцето кога тоа
почна да нè напушта? Никој не се враќа никаде, камоли
онаму од каде што дошол.
Прва клетка.
Кога се состоиш само од една и единствена, не
сакаш да те стрелаат во неа. Некому постоењето му
зависи од само една невидлива микроструктура. А некому постоењето му е постоење на сиот свет.
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НОВИ ПЕСНИ
Зоран Јакимоски
Есенска рапсодија или
Радовиш спроти почетокот
на Карамановите средби
како јата црни птици
откај плачковица се спуштаат облаци и...
започнува да врне
небото е широко отворено
од мирисот на гнилите лисја
што потсетува на нешто дамнешно а блиско
го вдишувам тој воздух со страст
како во миговите кога во мојата соба
го препрочитувам караманов:
псалм за m-lle lili
низ чемпресите
топол здив поминува
и ги обеспокојува девојчињата
долината е пат што занесува
постои песна која копнеам да ја напишам
постојат редови кои засекогаш ќе останат празни
и зборови кои не сакам да ги изговорам сега
оти зборовите ја губат етимологијата
а зборот гордост
добива своја автентична форма
уличните продавачи немаат слух
за мојот напор –
тие се гласни и непристојни
негде-годе нечии очи сјаат пламено
градов толку привлечно растајнува
што крвта низ дамарите
има поинаква агрегатна состојба
дождот прави клобурци по улицата
но тоа ништо не ми значи:
продолжувам понатаму
а во квечерината место лаеж
врз јазикот песји балерина една игра

Сакам...
сакам да го гледам пладнето додека
на децата врз училишните торби им тежи
сакам да го гонам сонцето низ широкото поле
да ја напуштам институцијава
и за прв пат да не можам да кажам:
жал ми е што се разделувам од вас!
но тука небото е превртена жабја кожа
тука сè е погрешно поставено
како погрешно лекувана дијагноза:
македонецот е самиот против себе
18
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Зоран Јакимоски е роден во 1968 година, во Охрид (Велестово).
Автор е на пет книги поезија: Граматика
на поривот, Совршен молк, Зборот неизречен, Морето се мурти и Влажна месечина.
Препејува од бугарски и хрватски на ма
кедонски јазик. Застапуван е во избори и ан
тологии кај нас и во странство, а одделни песни му се препеани на англиски, полски, ро
мански, хрватски и бугарски јазик. Учествувал
на повеќе домашни и меѓународни поетски
фестивали. Добитник е на повеќе награди.
и никако не можеш да разбереш
кој му остана пријател –
кој непријател
добрината се удавила во бунар без дно
до неа не допира светлината
мртвите поети сè повеќе се разбираат меѓу себе
а живите се сомневаат во сечиј став
да бидеш авангарден значи
да бидеш презрен
несреќата си го менува идентитетот
болката ў е прва придружничка
а јас сè уште сакам да го гледам пладнето
како врз русите глави се крши
сакам да го дофатам ветрот кога април го рони
сакам да извикнам да бидам глас
што песната ќе го препознава
во воздухот врз каменот во водата
во љубовта искрена и силна
во омразата во цврстата волја
дури и меѓу сите мои најситни грешки

Се колнам
ќе се одречам од поезијата, велам
ќе се одречам од поезијата и од себе си, велам
и се колнам во твоето свето меѓуножје
ќе се одречам од сите светски поети:
борхес, лорка, елијар...
од сите катадневни манифестации
организирани во спомен
на миладинов, прличев, рацин...

Есенска рапсодија или ...

ќе се одречам од пост-постмодернизмот
Мечтателот и убавицата
и ќе ги отфрлам римите и метафорите
сонетите елегиите епитафите
можеби ќе се сретнеме еден ден
се колнам во твоето свето меѓуножје
кога ќе имаме побелени коси
сè во замена за твоето:
и кога ќе бидеме беззаби
миличок мој, зоран!
оти возбудата незадржливо излегува од твоите очи
и ако склерозата ни дозволи
и напати питома – напати дива
да се препознаеме
го разгоруваш огнот под сите клади
ќе ти речам
твоето име ги разубавува
ти си најдоброто што го имам
стиховите на мајаковски
она што е зачеток на сè
го гледаш ли?
лично моја малечка војна
тој ликува и мавта со тетратките
чиј генерал веќе јас не сум
ако бев византиец ќе знаев како да му се одмаздам
но за среќа маглата како болест над градов се спушта
летото сè уште ќе те прави тажна
а ние налик на свилени буби остануваме притаени
ќе зборуваш испрекинато
секој во својот кожурец
јас сум глупава жена...
во меѓувреме јас ќе се одречам
јас те сакам безмерно...
и од себе и од тебе дури
јас те мразам...
се колнам во твоето свето меѓуножје
ќе зборуваш и ќе замолкнуваш
и пак ќе зборуваш
но тоа веќе не ќе биде навика
туку ритамот на една поезија
Песната и да убие може
што со години ја пишувам за тебе
моето убиство е смислено
ќе насетувам магли зад хоризонтот
и долго подготвувано
додека во мрежа
затоа срцево леко ў се предава на песната
од стихови ќе ме ловиш
што е заговорник
не ќе можам да му одолеам
дури и против својата волја
ни на тамаритскиот диван, ниту тебе
дури и под чаршафите
оти ти ќе си нешто сосема лично
зборовите ме камшикуваат
како првутот в коси
кога стојам простум меѓу лозјата
како правот в очи
меѓу овоштарниците близу до брегот
пред да ја издишам љубовта
потоа
пред да ја сетам нејзината сочност
низ сите епархии
каде што секој ја наоѓа утоката
ќе ја понесам мојата слабост
за навек
и така испразнет
ја собирам преѓата од мудрост и наслада
веќе не ќе сум ништо друго
и ме зачудува леснотијата
со која ти ми го вртиш грбот
освен: напуштена хотелска соба
населен од пеперуги
празно шишенце од eau de toilette
и нејасната семантика на ер-от
или уште подобро: заборавен бастун
во аголот од некоја метро станица
можно ли е да сум остарел толку многу
што детето во мене
веќе е на распродажба
од ракописот Ништо не е недостижно
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ПОЕЗИЈА
Ерол Туфан
Меланхолија
Синоќа во Бусен кафето
сиот задуман и загледан во брегот отаде морето
те повикував и тебе
жено со црн превез на лицето
и жолт тен – о Меланхолијо.
Ме чу и изникна од брановите
како парчосана нимфа
седна на масата и запеа елегија за Вардарот и Шара
за стројните моми на мојата младост
за вербата и другарството...
Не додржав
Потеков колку сум долг и широк кон водата
слевајќи се без устие...
Можеби веќе одамна бев подготвен
безрезервно да ў се предадам на оваа стара дама
а таа пак само го чекаше погодниот миг
Не сум имал претстава во каква несостојба сум бил
пред да влезам во кафето на мојата меланхолија

Снегулка
Таму каде што ветерот затекнат мирува
и водата го носи гревот
таму во полусенката на немирот
таа безгрижно и палаво
си игра.
И таму каде што сонот ја ослободува тагата
во мугрите на болката
се крие нежноста на нејзиното раѓање.
Немо останува лицето згрчено
и нема збор освен еден тон
кој останува полусонливо да трепери
меѓу студените усни и топлото срце.
Снегулка...

Молкот на љубовта
Доаѓаш со самракот
Го внесуваш немирот на минатото
Ја валкаме тишината со секојдневни зборови
Ноќта носи бег од реалното...
Поетите само ја толкуваат љубовта –
ние ја допираме.
20
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Ерол Туфан е роден на 24 ноември 1959
година, во Гостивар. Од 1992 се иселил во Тур
ција. Есеист и поет. Учесник на повеќе книжевни
собири на Балканот (Истанбул, Струга, Белград,
Ниш, Нови Пазар, Елазиг, Едирне). Пишува и преведува на неколку разнородни балкански јазици.
Објавил книга есеи Книгољубецот, во 2006, во
Скопје, на македонски јазик.
Невидлива експлозија на ѕвездата
неможност да се вјаса ветерот
ечи татнее изворот на реката во далечините
Се смируваш
солзите говорат
додека молчат усните

Еј, љубов
Еј, љубов, не стој отаде прозорецот
Прифати ме ваков каков што сум
со ранливоста и гордоста моја
со убавината и сетноста
со радоста и менливоста
со моќта и немоќта
Ете јас таков сум
појќе оган помалку прав
појќе ветер помалку песок
малку дим малку дожд
видлив лист сред прашума
пеплосан жар што демнее
и чека да биде откриен.

Меланхолија

Жена и перо
Додека чека мека
в постела
жената на одбраната ноќ
јас крадам дел од заедничкиот сон
вршам прељуба со хартијата...
И знаеше в утрото убавата жена
дека сношти на мигови сум се оддалечил од неа...
Но сепак однадвор спокојна е таа.
Не зборува, гласно размислува...
„Прељубата е само допир на телото“
Не знае
или пак не сака да знае:
ноќеска мојата мисла престапнички се однесуваше
по навика стара
повторно тераше без узди и прелетуваше
в бисаги со зборови претоварена
Се тргаше, се отимаше, изневеруваше
отпечатувајќи се наместо низ телото
цела ноќ во галопот на перото

Слика на девојката со цигара
Имаше бледило на тоа долгнавесто лице
редови испакнати јаболкници сред поле
големи очи чиниш ќе истрчаат од леглото
жеравици црни како ќумур
блескав ѓаволест поглед
што цели директно во душата.
(Но штом ќе ја погледнам за миг се менува –

сетен поглед одеднаш ја покрива
а витото тело со боја на невиност се облева)
Отспротива седи сама
на крајот од масата
со прејак руж на тенките жилет-усни
и цигара што чиниш не ќе згасне за навек
Искусниот ловец чека да згрешам
да ја погледнам право
да ме примами
а потем да ме голтне со сласт
затскриена зад својата завеса од чад.
Горопадица со нокти долги, аглести
пламени искри сее наоколу
во барот на изгубените илузии
под сината лента на челото и долгата црна коса
што лицето бледо го врамува
Има нешто демонско во овој имаж од жена
додека плете видлива, а недофатлива мрежа
Гротескна е оваа слика на самата ѓаволица
која не сакам да ја отфрлам вон себе
Знам дека ќе попуштам
и за кратко плен нејзин ќе бидам –
своеволен роб на жената, слатка сатана!
Но пред да станам заборав
последен посег врз скицата
на девојката со цигара
во оваа зачадена кафеана
да ставам со црниот графит
дозволи ми, еј читателу драг!
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(РО) МАНТИКА
На 27 години првпат полетав со авион и првпат
објавив книга.
–Не! Ханс мислеше како да го започне својот најнов расказ, но сфати дека темата на која прво се сети
е премногу тривијална.
– Што велиш, Хана, да одиме на кафе? – ја праша
жената која со денови седнуваше на седиштето покрај
него додека патуваше со автобусот накај работното
место.
– Мислам дека јас и ти треба некогаш да излеземе
– ў рече уште еднаш, како самиот да сакаше да си потврди дека навистина ја посакува таа средба.
– Ма ајде, дозволи си да се впуштиме во краткорочно слатко задоволство кое нема да ни наштети, се
разбира, доколку ти не пиеш горко кафе, па нарачаш
за обајцата.
Хана не мрднуваше ни со веѓата ни со влакненцата
под носот, со што барем малку ќе покажеше дека ў е
дојдено до разговоров.
– Ама ветувам дека нема да преземам ништо за
да се заљубиш во мене.
– Во ред – одненадеж одговори Хана – само ако
ветиш дека ќе ми гледаш на кафе, а притоа не се обидуваш да манипулираш со фактите што ти ги изнесов
за мене во изминативе неколку дена.
И така, Хана и Ханс отидоа на кафе во најблиската
кафетерија. Неговото умеење за гледање на кафе, се
разбира, гледано отстрана, изгледаше вака:
– Имаш нешто во облик на бубрег...
– Ма како можеше да знаеш дека имам само еден
бубрег? Господи боже, тоа никој освен мојата фамилија
не го знае! Точно, имам еден бубрег, откако пред 7 години добив страшна инфекција и мораа едниот да го
отстранат, за другиот да остане читав.
– Но Хана, прости, јас не мислев да те навредам,
ниту да ти предизвикам лоши сеќавања. О прости,
никако не мислев на твоите недостатоци. Овие симболи
треба да се сфаќаат фигуративно, треба секогаш да се
толкува нивното скриено значење... Бубрегот најчесто
се поврзува со синтагмата „како бубрег во лој“, значи
дека твојата личност се наоѓа во благосостојба, во една
завидна ситуација...
– Но точно, како можеше да го погодиш и тоа дека
на последниот преглед на крвта ми беа најдени толку
многу триглицериди што би можело да подмачкаат и
зглобови на сканија?! Ха! Па сега, кога ќе се земе предвид
тоа, болката во бубрезите е логична и неизбежна, бидејќи
тие не можат добро да ја преработуваат крвта!
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Марта Маркоска (29.06.1981, Скопје)
дипломирала Општа и компаративна книжевност
на Филолошкиот факултет Блаже Конески во
Скопје, а магистрирала на Интердисциплинaр
ните културолошки студии во книжевноста, при
Институтот за македонска литература во Скопје.
Ги објавила збирките Хипер Хипотези (2011,
есеи), Вител во Витлеем (2010, раскази) и сти
хозбирката Сите притоки се слеваат во моето
корито (2009). Научната студија Расправа за
зенбудизмот (религиско-филозофски трансцен
денции помеѓу источната и западната мисла),
како и стихозбирката Стрмоглаво кон височините
ќе бидат обелоденети до крајот на оваа година.
Застапена е во Зборници на поезија и кратка
проза на младите од просторите на поранешна
Југославија, во Антологијата на македонскиот
современ расказ (Феникс, 2012). На неколку
македонски интернет-страници и во периодиката
објавува раскази, песни, критички осврти за фил
мови, научни трудови и коментари. Веќе шест
години е активна и на музичката сцена во Маке
донија, како перкусионист и лидер во составот
Josephine’s Suspenders. Има два театарски мул
тимедијални перформанси, а е музички илус
тратор и на неколку документарни филмови. Во
слободното време изработува икони во техники
од дрво и восок, од кои најголемиот број ги
подарува на црквите и манастирите во Маке
донија.

– Ама, Хана, не возбудувај се, те молам, јас навистина не мислам да те вознемирувам, па ова е само детска
игра, мантика, еден вид социјална забава. Како би можел
јас да ги знам сиве овие работи за тебе? Еве, преминувам
на друг симбол, за да видиш колку е едноставно. Гледам
овде ... гледам овде ... две очи...

(РО) МАНТИКА

– Оххх! – извика Хана. – Кутриот мој татко.
– Ама каква врска имаат овие две очи со твојот
татко, Хана?
– Мојот татко лани почина по една тешка операција на очите. Со години не можеше да ја види светлината на денот. Се надевам дека ја видел барем онаа
светлина која сите ја гледаат – на крајот!
– Ама, Хана, овие очи се некои очи што сакаат да
те видат, очи што ти се радуваат, очи што едвај чекаат
да ги пресретнеш, Хана...
– Аххх, така ми рече и мојот кутар татко пред да
замине – Хана, барем погледите да ни се пресретнеа за
последен пат...
– Хана, соземи се, Хана ... па зар ќе дозволиш една
ваква шеговита игра да ја растрои твојата личност? Зар
не ми веруваш дека ова е само една бесмислена забава
против здодевноста? Еве, за да те разубедам и да те одвлечам од твоите црни мисли, ќе ти кажам што е наредниот
симбол што го гледам овде ... па тоа се ... не друго, туку
– чевли! Елегантни, салонски женски чевли.
– Лелеееееее! За малку ќе заборавев дека чевлите
чија флекница ја скршив од главата на мојот претходен
маж, кого го начекав со некоја пачавра во мојот кревет,
треба да ги земам од поправка... И ти велиш дека ова
е само игра? Па нели гледаш дека сè во светот е поврзано
со една неизбежна причинско-последична врска? Ако
не ме заболеше бубрегот, немаше да дознаам дека имам
повишен холестерол, па можеше да ми настрада и жолчката. Ако не беше болеста, никогаш не ќе дознаев што
е брусница, никогаш немаше да пропијам пиво, во што
сега уживам со големо задоволство. Ако не пропиев
пиво и не се опијанев онаа ноќ толку многу, не ќе го
сретнев мојот поранешен сопруг и на моите чевли не
ќе им беше потребна поправка! Оххх... Да, ќе беше
огромна штета да не можеше да се поправат тие прекрасни, елегантни салонски чевли...

ЈОСИФ И НЕГОВИТЕ БРАЌА
(И СЕСТРИ)
Јосиф седеше на клупата во паркот додека размислуваше за последиците од глобалното затоплување,
за што, несомнено, го поттикна Ал Гор. Во истиот миг
еден спортски мотор му го засени погледот со валканата
вода што ја исфрли од гумите, откако прелета пред него
со брзина од шеесет километри на час. Да, Јосиф многу
добро знаеше дека, за да го поплави некој, нема да мора
да го дочека библискиот потоп, колку за него, имаше
вода во секое вирче на патот, and yes indeed, that was
inconvenient truth.
– Верски календарчиња за педесет денари! – викаше пред него еден човек, кого сите го избегнуваа, како

тој да проси пари, а не да сака да ги заработи. – Господине,
повелете православни календарчиња. За сите слави,
празнувања, богојавленија и почести божји, за само
педесет денари!
Двајцата попови кои жестоко дебатираа дали во
2012 година Земјата ќе биде уништена затоа што така
било запишано во предвидувањата на Маите или затоа
што самите веруваме во тоа (а секако, доколку не биде,
Скопје ќе направи импозантен чекор во урбанистичкиот план), поминувајќи крај нас, само се прекрстија
и рекоа: „Нека ви е Господ на помош, вам кои не ў
плаќате данок на оваа кутра држава!“ „Потоа крива им
била државата што е сиромашна, крива им била црквата, криви им биле свети Петар и Павле…“ – продолжија да мрморат, остро фрлајќи клетви и анатеми кон
нас...
Јосиф го набрчка челото во знак на чудење, но
спокојно продолжи по патот, решен да го помине целиот ден во безделничење, преместувајќи се од клупа на
клупа, а и како да не се преместува кога на една фалеше
даска за седнување, на друга даска за потпирање, на
трета ногалки... Во таа контемплативна состојба дури
ни тоа не дозволи да му го помати убаво замислениот
ден, кога реши дека е крајно време да го напушти целото
образование што очигледно му носеше само проблеми
во животот, поради кое влегуваше во караници со сите,
во несогласувања, па дури и во физички пресметки, и
да си стане шофер. Впрочем, подобро се заработуваше
од професијата шофер отколку што тој успеа да заработи со трите објавени книги и магистратурата.
Нишајќи се со рацете ставени на грбот, со некое
држење на филозоф или некој древен мудрец кој е длабоко потонат во сопствените мисли, на едно од стеблата
на дебелите дрвја забележа дека некоја битанга со нож
имаше издлабено: I work for money, don’t give me loyalty,
cause I’d rather do blow job to your dog… Под таа мисла
стоеше запишано: I work for money, if you want loyalty
– get a wife!
– Ете – си рече Јосиф – и меѓу самите жени има
родова подвоеност – па правејќи се малку важен со
своето знаење, во некој марксистички манир, додаде:
– Сите жени работат за пари, само некои тоа го прават
чесно!
Додека шеташе со рацете спакувани околу половината, се сети дека треба да појде во библиотеката во
МАНУ за да си ја земе личната карта која ја беше оставил при подигањето книги, а се заколна дека никогаш
повеќе нема да влезе во библиотека, а и што ќе му беше
тоа кога реши да стане шофер. На улицата пред МАНУ
во пресрет му притрчаа две дами кои прво љубезно му
побараа запалка, потоа го прашаа да не му треба нему
нешто за возврат. Јосиф, по малку љубопитен по малку
наивно зачуден, ги праша што бараат тие две дами
толку рано во денот.
25.05.2012
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– Чекаме прес-конференција – му одговори едната. – Ги викнавме телевизиите да видат каков скандал
е ова со кучињава скитници. Не можеме слободно ни
да дефилираме овде, кучиња се настрвиле на нас.
– Аххх – помисли Јосиф – и ним не им е лесно.
Пристигнувајќи дома, откако ја облече својата
домашна бањарка во која велеше дека се чувствува како
Стравински (ма сигурно ќе се отараси и од неа, само
да стане шофер!), го вклучи телевизорот за да ги чуе
најновите дневно-политички теми, еден од неговите
омилени ритуали. Веднаш ја препозна дамата која му
беше пристапила утрото пред МАНУ.
– Проституцијата се одвива сред бел ден, токму
пред очите на граѓаните, а надлежните власти не се
способни да го решат проблемот – гракаше новинарката, секако, со лична нота во кажаното. – На улицата
на срамот (новинарска забелешка), деноноќно се движат сексуалните работнички нудејќи ги своите услуги,
кога на таа улица минуваат академски граѓани, безброј
студенти и малолетни пешаци.
– Ние сме обесправени, ние им робуваме на законските изживувања. Не ни е дозволено чесно да заработуваме. На сите им сметаме. Преку ден нè плукаат, а ноќе
тие истите бегаат од своите жени и доаѓаат кај нас. Ама
никој нејќе да чуе да ни помогне. Изложени сме на нападите од уличните кучиња, наместо надлежните да спроведат мерки и да не остават мирно да си работиме.
– Аххх, кутрите кучиња – помисли Јосиф – кому
ли да му се пожалат тие?
Задрема на каучот. Јосиф сонуваше како го вози
министерот, само не можеше во сонот да му го види
ликот. Или тоа беше претседателот ... Којзнае...

НЕБОТО БЕШЕ ЦРВЕНО
НАД ОКТА
Во близина на Куманово, но не толку близу, туку
на автопатот кој водеше натаму, си живееја едни човечиња-џуџиња кои едвај дишеа, едвај се движеа, едвај
работеа, едвај се размножуваа, едвај постоеја.
Е, тие, мали, ситни, дребни заморчиња на природата (иако не беа вистински заморчиња, туку јас така
гледав на нив) еднаш се обидоа да излезат од својот
фантастичен свет и да ги прошират своите живеалишта
и на другата страна од автопатот. Наводно, климата
каде што жиееја не им беше поволна, па не можеле да
се размножуваат, да работат и да си постојат како што
беше случајот со нас, обичните луѓе. И решија тие (ма
не се работи за џуџиња!) човечињата да ја направат
својата експедиција на големата преселба од другата
страна на автопатот токму во недела, кога нема толку
многу движење, затоа што некој можеше да биде повре24
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ден или, не дај боже, да загине, а и така нивната популација беше пред изумирање.
Двајца по двајца, машко со женско, тргнаа претпазливо по патот, кога одеднаш големиот лидер на малото
племе се заплетка во една стапица од хартија и никако
не можеше да излезе од неа. Се прпелаше, се мачеше
борејќи се за воздух, а другите во паника што ќе останат
без лидерот, ниту знаеја ниту можеа да му помогнат.
Единствено се молеа небото да се расчисти за нивниот
лидер да може да земе повеќе воздух. И така, борејќи се
со џиновскиот лист хартија, на крај, лидерот успеа да
излезе од нејзиниот вртлог, т.е. фишек, а за тоа му беше
потпомогнала и луцидната идеја, која во нивните обичаи
и верувања го заменуваше светиот дух од христијанството. Ама нели ништо не е случајно во овој толку предвидлив свет, така и лидерот се беше заплеткал во хартијата
за да биде поблизу доведен до пораката која беше клучот
на нивното преживување како засебен ентитет.
Е во пораката пишуваше вака:
Во една низа на логичности и нелогичности
Во еден процес наречен иницијација
Во длабока контемплација и медитација
(историјата e плод на имагинација)
Се појави – духот на нашата нација
Вака ни раскажуваа старите
Приказни за победата над варварите
Приказни за животот на овчарите
Приказни за моќта на парите
Разни други градации
Констатации
Провокации
За еден живот минат во стагнации
Фрустрации
Кастрации
Но од каде постои толкава мотивација
За една ваква здодевна нарација
И потреба за патронизација
На тема што бара будна опсервација
Човештвото подлежи на вечна деградација
Есхатологија – неминовна девијација
Ќе речете – тоа е – модернизација
Чекорење во простор без гравитација
Каде владеат закони за левитација
Без можност за поинаква визуелизација
Без концепт за креација
И само манипулација...
Ова е свет на халуцинација,
Знаци,

(РО) МАНТИКА

CIA
И.....
И? Сега што? Како ли тие толку мали човечињаџуџиња да ја протолкуваат оваа порака која имаше
животно значење? Од каде да почнат со толкувањето?
Дали во почетокот беше Зборот или почетокот е крајот,
а крајот е почетокот? Дали ова беше само почеток на
почнувањето или почеток на крајот? Но крајот и почетокот се една иста точка на една бесконечно права
линија. Значи, и двете се нестварни, а ние вечно сме на
средина?
Ах, крилја на желбата, крилја на страстната желба
за знаење, ве молам доведете им го Вим Вендерс кој,
ако мислеше дека небото е сино над Берлин, да види
дека небото над Окта е црвено.
Но зарем не беше тоа и бојата, заштитен знак на
нивното рекламно пано?

ОД „ВД“ СТАНА „ВИЦЕ“
– Секое утро, Клара во огледалото си ги повторуваше зборовите: veni, vidi – vici … veni, vidi – vici …
veni, vidi – vici… но не сум сигурен дека точно го знаeше
нивното значење – мислеше Мо, додека нервозно шеташе лево-десно низ тесната просторија.
Потоа Клара самоуверено ќе ја измазнеше косата,
ќе си пратеше бакнешче во огледалото, се разбира, упатено кон нејзиниот лик, за кој таа мислеше дека е крајно
отмен, и во цврст од, сигурно ќе закаскаше кон излезната врата.
– Фала му на Светиот дух, не мора повеќе да го
слушам она папагалско повторување veni, vidi – vici…
кое ни мене не ми доликува – повторно помисли Мо.
– Марија, душо – ў се обрати Клер на својата
хиерархиски потчинета колешка – овде во фактурата
пристигната од училиштата, цената на ужинките е значително покачена од минатиот месец. Брзо за ова алармирај го директорот, тој да го алармира директорот на
училиштето, а ако и тој не знае за што се работи, тогаш
ќе го алармираме градоначалникот на општината, па
ако треба и министерот за образование. Нема мојот
син за повисока цена да ја јаде истата ужинка, а потоа
да ми вели дека го болело стомачето. Кутрото дете!
– Соња!
– Да, Клара, повели.
– Ти појди веднаш да потчуеш што ќе му каже
заменикот на оној дојденецон од OSCE и, ако има нешто
сомнително што би можело да влијае на нашите работни
позиции, веднаш да ми го пренесеш од збор до збор.
– Марин!
– Марин – провери ги сите мејлови, спамови и
драфтови, сакам точно да се знае што се крие зад тие

кодови со кои комуницираат Мери и Јанко! Може да
предизвикаат нарушување на билатералните односи,
може да значат загрозување на нашата територијална
средина, да бидат опасни за нашиот идентитет.
Замислете си од утре да се викаме Северна Македонска
Каменица или градот на моето потекло да се вика
Северен Македонски Брод? А мојата братучетка –
Северна Македонка? Моето дете да гледа северномакедонски народни приказни? Аеродром Александар
Северномакедонски? Северномакедонска филхармони
ја? Северномакедонска Радио-телевизија? Северина?
И така, додека Мо, шетајќи низ кафезот, го повторуваше она што во аманет за денот му го остави
газдарицата: veni, vidi – vici… veni, vidi – vici… не
сфаќајќи, всушност, кој е Вени – бидејќи Вици беше
другарка ў од средно, Виолета, која нагалено ја викаа
Вици, а пак, „види“ е глагол ... кој е тогаш Вени?
Додека Мо размислуваше дали Вици се гледа со
некој Вени... едни земји излегуваа од рецесија, за потоа
да влезат во свински грип, Џералдин се разнесе во
супермаркетот каде не можеше да го најде својот Бог,
Марио и Славе продолжуваа да се тепаат за школската
ужинка, General Motors отпушти 10.000 работници,
Лира и Вања се кубеа за коса, за тоа која чиј дечко презела, бројот на жртвите во ураганот Катрина достигна
1.836, во Церн сè уште преговараат дали по експериментот Земјата ќе ја голтне црна дупка – веднаш или
неколку дена потоа?
Додека светот не можеше да ги разреши своите
дилеми, мистерии и мизерии, Клара знаеше дека сè дури
го повторува судбоносното: veni, vidi – vici… veni, vidi
– vici…, таа ќе ја реши сопствената. И така од „ВД“
стана – „ВИЦЕ“!

25.05.2012

25

ПРЕПЕВИ
Лана Деркач
Розов атол
Во мојата глава живеат корални острови
токму како што минатата ноќ
на полна месечина розата ми дишеше в бедро
Сенките на нејзините остри боцки
полноќта под кожата ти ги забоде
како темни победнички знаменца
а потоа исчезна оти не знае за тајни
Ја чекаш фазата на мојата летаргија
Тогаш ми го крадеш розовиот атол
и го шириш во својата глава
По еден час
веќе толку е раширен и по собата
што во паника истрчуваш надвор

Пејзаж

Обвинение

Прозорецот е рамка
Го врамува пејзажот
Те гледам
налик на лековито билје
Ја собираш тишината
на темната слика
Тогаш за миг си
онаа искра светлина
во стапките на шумата
што денеска неповратно
ќе потоне во мрак

Сфинга
Привидно мирно седиш на работ од патот
За жегата беше Кентаур
кој сака сонцето да биде борец
Жесток е отпорот на сонцето
Тоа никому не му се плаши
и не знае за Сизифовиот комплекс
си помисли
Всушност не сум сигурна зошто реков
дека наместо сенка
ми лепиш налепници од паника
штом веќе си сфинга
сопрен во движење
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Велиш дека на мене до детаљ се одразува
секоја па и најмала промена
Пред некој ден велиш дури глупаво
си поверувал
оти сум облекла огласна табла

Своеглавите ангели
Ти се укажуваат непрегледни полја
тутун
своеглави ангели отрпнати
на попатните распетија
Добро е
сè уште дишеш
оти пулсот е сè што поседуваш
додека го допираш настинатото рамо
и го стискаш шамичето
Пливаш ли градно или краул
меѓу изладените острови?
Понекогаш кога излегуваш од катедралата
морето ти се причинува голема бедничка
понекогаш го чувствуваш мирисот
на странската хотелска соба
што ја помниш по студеноста
додека го облекуваш ѕвонестиот фустан
и заминуваш на плоштадот

Розов атол

Збунувачкото
Не знам во која доба од ноќта или денот
А. Б. Шимиќ напишал Човеку внимавај
да не одиш мал под ѕвездите
И небото веќе не ќе може да тргува
со истиот интензитет на студот
кога со греалката од бањата
ќе го затоплам балконот
Антун Бранко има збунувачка моќ
Го гледам како станува
и го покрива небото

Ботанички фикции
Мовот те портретирал врз кората од дрвото
Покрај мрачната шума загубени се брановите
на светлата
во заливот на твојата пазува
Ме фаќа паника
па секоја моја одлука е бршлен
кој се премислува
Не се искачува до небото

Велам дека се вртам кон тишината
како магнетна игла
а всушност само го замислувам
синкавиот дожд на ангелите
тој ми одговара
иако при возењето кон станот
ти нудам исклучиво собна ботаника –
ручек врз чаршафот со иванец
по ручекот заспиваш
а чекањето на тебе толку се засушило
што не знам како ќе го измијам
од бањската полица
Сто метри позападно
сенките ги имитираат лисиците
додека го претрчуваат патот

Одмавнување со рака
„Ноќта не ја разликува тишината од полжавите
оти ја нема моќта за дистинкција!“ ў се
потсмевав
„Остави ја ноќта!“ одмавнував со рака
со потсмев истакнувајќи оти нема
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ментална способност
заборавајќи оти по неа газам
но од неа до утрото и прегазена сум
Што ако ми се одмазди со својата црна магија?
***
Изутринава си прекинат звучен сигнал
и сите сеќавања оставени се на патот
како џуџиња од прашина

Водената градина
Го слушаш ли, несигурна сум,
шепотот на прашината
соло делницата
или дождот како го натопува
месингот на поплавените полилеи
оставени врз лединките
Па ти навистина ў се радуваш на земјата
на малиот Исусов кип виден утринава
во некоја зафрлена старинарница
додека минуваш сам по патот
и вклучуваш бришачи
понекогаш силно му се радуваш
на својот дом
и на ветрот во завесите
Не знам ја гледам ли
често водената градина
или тебе како заминуваш загрнат
од зелениот чадор

Те видов утринава
Тезгару утринава те видов на плоштадот
каде стоиш и гледаш
како во дрвените сандаци
за последен пат мрдаат рибите
Како и во ано домини
илјада деветстотини осумдесет и некое
кога покрај тебе застануваа
мијачи аптекари муви и потни монахињи
и собираа сол
и јод
носејќи секој на својата страна
вкочанети перки
во цврсти градски споменици
и џебни приврзоци
28
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Тезгару
неонот од новите населби
ќе ги проголта раскошните венци на смртта
од остареното сребро
Како и во ано домини
илјада деветстотини осумдесет и некое
стоиш
Растат скислени крлушки на твојата тезга
Внимаваш да не се разбудат рибите
Да не исчезнат

На градот
Ми даваш ли прошка Господе
прашуваше
додека автомобилите се лизгаа по твоите артерии
а столетниот мрак беше
истресен по меридијаните
и додека се гаснеа и палеа
нашите раскошни светла
Ми даваш ли прошка Господе
прашуваше
зашто од дождот
перките од рибите на тезгите се издолжени
и јаболката нагниени на есенскиот пазар
Залудно ѕвоната се над нив
Понекогаш обземен си од музиката
дозирана во октети
Зашто архангели и скитници
уште од изутрина
чекаат во редови пред твоите шанкови
Во тебе се потајни владетели
коњаници
и сечила
Од пребелите раце на питачката
понекогаш капнува млеко по твоите плоштади
о граду
Препев од хрватски јазик: Зоран Јакимоски

КУСА ПРОЗА
Ѓоко Здравески

ТЕНИС
Многу сакам да гледам тенис со татко ми. Многу
убаво ни оди муабетот.
Татко ми секогаш со чудење се прашува „како
можат да играат со топче на газот“. И како може некои
од нив да ја сменат маицата, а да не се избришат. И
како може Надал цело време да си ги чепка гаќите. И
како може Ѓоковиќ 17 пати да удира со топчето (мислам
дека беа толку, му ги има броено). „Јас да играм против
него, дупло ќе мавам! Тој десет, јас дваесет! Тој дваесет,
јас пеесет! Да видиме кој има појаки живци!“
И секогаш истите муабети. Секогаш знам што ќе
каже и пак ми е многу убаво. Само се смешкам. Или
понекогаш ќе речам: „Знаев! Знаев дека сега тоа ќе го
кажеш“.
Многу сакам да гледам тенис со татко ми. А и на
двајцата ни е сеедно. За никого не навиваме.

ГРЕВ
Сакам кога доцна во ноќта ќе се зачитам нешто
што не смеам да го читам, оти многу работа ме чека, а
веќе е речиси три или четири часот. Веќе е три или
четири часот, а јас денот сум го проталкал, сум го отсонувал, па сум си ветил дека, ете, ноќта сè ќе надополнам.
Ќе седнам и ќе им се посветам на послушанијата што
самиот сум си ги дал.
А седнувам по стопати и исто толку пати станувам. Одам во бањата и се враќам. Одам во кујната и се
враќам. Одам повторно и повторно. Седнувам и станувам. Па застанувам крај отворениот прозорец, нагрнат со најтоплото карирано ќебе на светот – оти уште
студи, иако запролетено е веќе – па гледам во небото,
па во светлата што светат во зградата отспротива, па
бројам уште колкумина не спиеме ноќта.
Па, одам повторно до кујната. Сркнувам една
лажичка мед, каснувам една крушка или јаболко, па
ставам вода за чај, или за мате со многу повеќе кофеин,
оти рано е за заспивање – па кој ќе ја варди ноќта ако
не јас?! И додека да зоврие водата, ги мијам садовите
што се насобрале дента. А нив ги има малку, таман
колку да зоврие водата во ѓезвето за две големи шолји
чај. И потем го ставам чајот или матето и чекам пет до
десет минути, колку што пишува на кесичката. И додека
чекам, земам книга и наглас читам во глувотијата, оти
градот спие. Ја земам Воден знак, на пример, и по којзнае
којпат ја препрочитувам Измислување сказни. И глумам.
И се смешкам. Му се воодушевувам на ткаеното. Па ја

читам Благослов, па се враќам на Исто и Розовата
желка.
Или, го земам Блаже, па со восторг ја читам
Стерна, оти, пак е ноќ и пак е ниедна доба. И секогаш
чајот (или матето) отстојува многу подолго отколку
што пишува на кесичката, оти толку многу сум се возбудил читајќи, што сум седнал и јас самиот да запишам
нешто. И, секојпат ткаеното мое личи на она што ноќта
сум го читал.
И, штом завршам (а секојпат одвај чекам да завршам), го земам чајот или матето, се нагрнувам со
најтоплото карирано ќебе на светот, застанувам крај
прозорецот и се загледувам во небото или во зградата
отспротива. Отпивам долги голтки, и среќен сум. Иако
не сум ги завршил послушанијата што самиот сум си
ги дал дента, некоја пакосна радост ме исполнува секојпат кога во ниедна доба шетам низ станот со книга в
рака и наглас читам книги што не смеам да ги читам.
Ме исполнува некоја пакосна радост поради гревот
што го сочинувам, поради непослушноста своја.

ОГЛЕДАЛО
Зборувам. Зборувам. Многу зборувам. Не престанувам да зборувам. Глупости. Прекумерно многу
глупости.
Се смеам. Трчкам. Пред неа. Зад неа. Потскокнувам.
Со големо огледало в рака. Приближно, 120 на 20.
Поминуваме на црвено. Поминуваме низ кафулиња, меѓу згради, низ паркови, меѓу коли, меѓу луѓе со
кучиња, меѓу мешани брачни парови.
Не престанувам да зборувам. Да се смеам. Да
потскокнувам.
Таа негодува. Се мурти. Очекува да молчам. Да
бидам пристоен. Да внимавам на огледалото.
Глупости. Не престанувам да зборувам глупо
сти.
Стигнуваме дома. Го закачува огледалото на ѕидот.
Замолкнувам. Огледалото е на сигурно. Јас сум на
сигурно.
Молчам.
Седиме на двата спротивни краја од станот и мол
чиме.
25.05.2012
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НОВИ ПЕСНИ
Бобан Богатиновски
Бришење на меморијата
Седиме на масата
Ти со своите океанско сини очи
Јас со мала доза на алкохол
Да направам нешто?
но се прашувам –
зошто би направил што било
кога однапред ги знам потезите
во веќе добро познатата партија шах.
Што добивам, што губам?
Зошто да се лажам,
а потоа да те лажам и тебе.
Не чувствувам ништо за тебе.
Искреноста отсекогаш имала посебна
непроценлива вредност.
Мигот се оддолжува.
Морам да престанам да размислувам.
На лицето чувствувам како ветерот
за час ја намалува својата брзина.
Воздухот е волшебен.
Кој се обидува да ни ги исече крилјата?!
Понекогаш нештата имаат дно
што не можам да го пробијам.
Потребно ми е ширење на свеста.
Ново искуство.
Возбуда.
Возбуда што трае.
Не можам да одглумам дека ми значиш.
Не сакам.
Ох, колку болно е несовршенството!
Колку бесчувствителни се луѓето.
Потребно ми е целосно бришење на меморијата.
Предлагаш да не излегувам од домот
неколку дена.
Предлагаш да испијам
кафе со некого. Колку смешно.

Роденден

поткачена на скалите
на излезот од малиот тунел
подготвена да ми се фрли во прегратка
под темниот долг капут
се насетуваше нејзиното еластично тело
и потоа со часови го шетавме
сибирјански волчјак
ноќе ги гледавме ѕвездите од покривот
на мојата зграда
можеби
на моменти помислуваше и дека сум луд
Другарството е една вечна предигра.
Зошто би го направил тоа
и што е причината да не го сторам тоа?
Едноставно важна беше близината
Понекогаш долго ў зборував за границата
меѓу нештата
кажувајќи ў ги своите нови откритија
без да претпоставам дали воопшто ме разбира.
Факт е дека можеше да ги издржи
сите тие филозофирања,
но сето тоа немаше врска со среќата
и вистинското вљубување.

Граница
Ја преминав граница воспоставувајќи нова

Мракот беше нашиот заштитник
и Лилит беше подготвена да водиме љубов
на тревата
во напуштената детска градинка
на картонска кутија
да го прославиме нејзиниот роденден.
Обично
ме чекаше на аголот од зградата
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Бобан
Богатиновски
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Нејзиното тело беше во епицентарот
на мојата гравитација
полноќта беше близу
и ние бевме сами во малата шумичка
на периферијата од градот
мракот околу гранките на дрвјата
само ја надополнуваше митската слика
на самотија и немоќ

Бришење на меморијата

ја преминав границата воспоставувајќи нова
имагинарна граница

Ја љубев полека и мирно
без ни малку да го забрзам здивот и срцебиењето.

– Ти сега не знаеш што направив,
но еден ден ќе сфатиш – реков
– Вистинската приказна за нас е нешто поинаква
нешто што не може да се создаде
или постои или не постои
со смисла за вечност и смисла за минливост

– Имаа ли вкус бакнежите – прашав.
– Ти немаш душа, волку во овчја кожа.
– Немој, само душата немој,
земи сè, само душата не допирај ја.

Филмот во кој бев тешко можеше
набрзина да се објасни
Не можев да откријам што нè оддалечува
а што зближува
во таа обична симулација
на демонот на бесчувствителноста
далеку од вистинската љубов
Утредента ја кренав слушалката
и им реков збогум на сите мои девојки
од сите нив само таа плачеше

Човек без душа
Седеше гола во медитативна лотос положба
кога излегов од бањата
со крпа околу половината
– Беше прекрасна – реков бакнувајќи ў ја раката
– Бегај оттука! Се гледа дека претходните девојки
те имаат уништено!

Живееше сама
со поглед на едно дрво од малиот апартман,
се познававме неколку часа
и по неколку пива
сè беше совршено и неповторливо –
и покрај празнината во мене.

Симулација
Не можам да откријам што нè оддалечува
а што зближува
во оваа обична симулација
на демонот на бесчувствителноста
далеку од вистинската љубов
Вистинската приказна за нас е нешто поинаква
нешто што не може да се создаде
или постои или не постои
со смисла за вечност и смисла за минливост
Сите сме невозможни понекогаш
Подложни на продолжениот ефект на забудата
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ПОЕЗИЈА
Анета Василева
Умри женски
Сигурно се запрашавте, како тоа се умира женски.
Нели Брус Вилис неколкупати умираше машки,
ама никако не умре, жив е.
Си живее среќно. И јас така.
Си живеам. Исто. Ептен исто, ама женски.
И да ви кажам, женски се умира само еднаш,
среќно се умира, не е страшно,
славно, трае долго,
се памти уште подолго.
И луѓе има кога се умира женски,
те гледаат како во филм,
ви реков разликата не е многу голема,
бестселер само не со горенаведениот,
туку како кутри Леонардо ди Каприо,
не дека го сакам, сакам да кажам,
како Титаник,
те гледаат, те знаат,
те сакаат
ти даваат оскар,
а ти тонеш, полека,
со смртна рана во срцето
умираш,
a сите други
бегаат.

Препознавање

требаше да слеземе,
а не можевме назад...

Нормален човек

Те препознав
во човекот што седеше
до мене во автобусот.
Не знам каде патувавме.
Разговараме ...
И тој рече дека
се препознал.
Тој помислил дека сум
Девојката што некогаш ја љубел,
единствената...
загубената
Но не бев.
Не беше ни тој.
И така додека
зборувавме,
автобусот беше
одминал
од местото каде што
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Анета Василева е родена на 28.1.1982 год.,
во Кочани. Дипломирала на Филолошкиот
факултет (Македонска книжевност и јужносло
венски книжевности). Објавувала во алманасите
на поетските клубови „Копнеж“ од Кочани и
„Мугри“ од Скопје; во прозните списанија Лоза
и Маргина; во дневните весници Вечер, Време и
Дневник и во електронското издание на конкурсот
на Електролит. Добитник е на наградите „Сту
дентски збор“ за најдобар краток расказ во 2003
год., на наградата „Караманов“ во 2004 год. за
најд обра необјавена поетска збирка и на
наградата „Живко Чинго“ во 2007 год. за најдобра
нео бјавена збирка раскази – Сите авиони
летаат над моето село. Активен безработник
кој чека подобри времиња.
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Сонував дека сум поулавен
и дека ми нема лек.
Се собрале роднини,
пријатели, лекари...
и уште толку сум се разболел.
Потоа дошол еден старец,
ме одвел во неговата колиба,
ми дал еден чај
и сум се престорил во коњ.
Тогаш се разбудив.
Еве сум сега, буден,
како пасам трева
во градскиот парк.
По малку болен,
по малку луд.
Сепак нормален човек
како и секој друг.

ПРЕПЕВИ
Тања Бакиќ
СВИЛЕНИ ЧЕВЛИЧКИ
I. ПРСТИ
лакирани во бело
Ни една белина не е бела
како сеќавањето на белината
В. К. Вилијамс

***
Ми доаѓа да шарам
по белината
И да го допрам
Процепот меѓу
Мене и светот
На тревата ў се враќам
Која беше моја
Мислам на оние
Некогаш
Што ги знаев
***
Јас
Гола и осамена
Тажна
Урнатина
Околу мене
Словото
Земјата

Тања Бакиќ е црногорска поетеса, есеист и
преведувач. Магистер е по книжевни науки,
професор по англиски јазик и книжевност и
наставник по француски јазик. Автор е на четири
поетски киниги, првата ја објавила на петнаесет
години, а последната е Свилени чевлички (2011)
Од англиски главно преведува сонети и дистични
форми од поетите метафизичари и романтичари.
Досега превела пет книги проза. Како приредувач
потпишала три книги. Автор е и на една книга есеи.
Како есеист и приредувач, соработува со списанија
во регионот. Нејзината поезија е преведена на
пет јазици, а застапена е во антологии објавени
во Франција и во Англија. Член е на Советот на
„Ратковиќевите вечери на поезијата“ и член на
Советот на саемот на книги во Подгорица. Извршен
директор е на Асоцијацијата на издавачите и
книжарите на Црна Гора.
***
Низ снегот
Низ времето
Детството
се валка
Низ снегот
Низ времето
Детството
Ме дише
***

Патувам
Низ ветрот –
До каменот
До цветот

Дрвја
Сенки
Страв

И повторно танцувам
И повторно плачам

Куќата
Веќе
Ја нема

Во часот на пепелта
Јас сум вода

Семка
Во мојата
Глава
25.05.2012
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ПРЕПЕВИ

Тања Бакиќ

Око
Семка
Вода
***
Го гризам зборот
Го фрлам
Во светлината
Јазик под јазикот
Гнездо под гнездото
Полесни се усните
Од пепелта
Врз клепките
Вкус на пот

Ти си животинче
Звукот
на твоите копитца
е мек
Те гледам
Како рибата што ја гледам
Во аквариумот
И аквариумот
Околу рибата.
Магла. Рецитирања.
Како јас да сум ти
А ти јас

***

Сè друго е аквариум
И во него риби

Стапалата чекорат
кон лудилото

***

Старите митови
тука се пак
Слушајте го огнот
Слушајте ги пчелите

34

***
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Кога би можела да слушам
Би го слушала облакот кој паѓа
по моите нокти
Кога би можела да гледам
Во камчето би гледала
Што се тркала
Покрај твоите гради

СВИЛЕНИ ЧЕВЛИЧКИ

***
Камен и зрно –
трошките зад
Гледам во небото
Гледам море
Светлина
Ист камен
Исто зрно
***
Ти
Помеѓу
Тебе и мене –
Уста
Во неа сееш семе –
Камен
Што се валка
***
Стариот ковчег
Долго заклучен
На земјата
Мириса –
На тишина
***

Но не ме гледа мене
Туку светлината
Бистра како вода
***
Толку вода паѓа
А јас ни една капка
Не се напив
***
Вечер на враќањето
Ни тишината веќе
Не е моја
Окото во далечината
Трепка
Барајќи ја сенката
На големиот брод
Копајќи
По неа
Јас –
Пишувам и
Се бришам
Се враќам
но не те гледам
Самотијата станува
Езеро

Госпоѓата со побелена коса
Седи крај брегот
Гледа во светилникот
И го слуша Хомера
Кој се буди од брановите
И од песните на сирените
Пее
***
На школката детето
Ги пишува датумите
И своето име
Школката ја фрла
Во морето
Во планините
Во мене гледа
Детето

II. ЧЕВЛИЧКИ
***
Девојчето рането спие
Тивко, ноќе! Не будете ја! Спие,
Помеѓу тебе и неа –
Тајна
***
Никогаш нема да стигнеме
До полињата со мов
Никогаш нема да стигнеме
Таму кај што времето нè вика
Препев од црногорски јазик: Славе Ѓорго Димоски
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ПОЕЗИЈА
Мане Манушев
Се сретнуваме, се извишуваме,
се спуштаме и се разминуваме

(песна за две букви што се запознале во лифт)

Се сретнуваме
во заглавен лифт на петокатница
како две паузи на петолиние,
како неизмиени чаши во
затнат мијалник,
како тегло од туршија и
книга без корици
заборавени во подрумските ветрини,
се извишуваме
кон прокиснатиот кров
како гулаб и кран што ѕиркаат скришно
по туѓите балкони,
како две непознати знамиња
на еден ист јарбол,
се извишуваме
како куполи на непостоечки храмови,
како реставрирани триумфални капии,
а се спуштаме бидејќи им припаѓаме
на поразот и загубата,
се разминуваме во глувата ноќ
како растурено соѕвездие од мисли
и полна месечина која
штотуку добила менструација,
се сретнуваме,
се извишуваме и се спуштаме,
се разминуваме . . .
се разминуваме и
се разделуваме затоа што
кога стоиш пред мене –
мене никој не ме изговара и не ме чита.

Овде

(песна за 1 денар)

Овде
облаците се огледуваат
секое утро во немирните вирови
и тоа бесплатно,
овде
бизнисмените имаат богати фирми
и плаќаат данок со нечии скапи солзи,
а враќаат кредити во човечки судбини,
овде
36
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Мане Манушев е роден на 23.02.1983 год.,
во Велес. Дипломирал на Филолошкиот факултет
Блаже Конески во Скопје, на катедрата за Општа
и компаративна книжевност. Магистрант на
Институтот за општествени и хуманистички ис
тражувања Евро-Балкан – Скопје, на отсекот Кул
туролошки студии. Има настапувано на Струш
ките вечери на поезијата, на Ноќи без интер
пункција, застапен е во проектот Уметноста е
насекаде, а неодамна негова поезија беше преведена и објавена во зборникот Рукописи 34, во
Панчево, Р. Србија. Активно се занимава со проучување на ирската култура, историја, литература
и јазик. Пишува поезија и кратки раскази.
зборовите и животите
не вредат ич пари,
овде
купуваме разни болести и ужаси
на рефус со купончиња,
овде
ако ги мразиш и
ако ги понижуваш другите
те наградуваат со
лижавче или бонбонче
донирано од некоја
педофилска асоцијација,
овде
и само овде

Се сретнуваме, ...

не се продаваат гробни места
зашто луѓето самите себеси си
носат зомби име и презиме,
овде
сонцето и месечината
секојдневно се каат
што инвестирале светлина
а никогаш не им се вратила
и сега се приморани
да работат со загуби,
овде
само јас пишувам песна
што можеби ќе се продаде
за 1 денар,
а мене ме чини
цел 1 живот.

Бубамара
Една бубамара застана
на стара фотографија
со детски лик,
и некој веднаш
го посети своето минато.
Една бубамара застана
пред прагот на разрушена куќа,
и сончевината веднаш
ги разбуди заспаните спомени
од мувлосаните ѕидови.
Една бубамара застана
на стариот гроб во дворот
и некого веднаш го посетија
гласовите на животот.

Сите ги оставаме светилките запалени
Сите убави соништа
нè одминаа несонети.
Кошмарите ги понесовме со нас
низ будноста како документи
за пасошка контрола.
Чекаме на постојките
шарени автобуси со
рекламни идеологии,
стоиме под штурите стреи додека
дождовните капки ни исцртуваат
неразбирливи графити по облеката.
Со секое ново вдишување и издишување
му се приближуваме на минатото.
Понекогаш
сите ги оставаме светилките запалени
за да не нè напуштат нашите сенки
и повторно да не заспиеме сами.
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ПРЕПЕВИ
Атила Ф. Балаж
Реквизити

(Kellékek)
Во мојата соба 2х2 по таваните украдени
насобрав старудии: стогодишни каленици,
чанчиња гребни прадедовски грнци фарбани и
делкани кадели часовници мастилници авани
клопотарки раженчиња се редеа во мојата
колекција
и бездруго омилените книги кои
при секоја преселба внимателно
ги (собирав) пакував
во тој логички подготвуван неред
не поднесував друг да ми се меша
ја испратив девојката која грижливо
и верно го намести станот
а потоа во отрпнувачката клопка на тишината
често очекував нешто што конкретно
никогаш не знаев и само се развевав
на тие интуитивни бранови
на школката

Атила Ф. Балаж е
роден на 15.01.1954
год., во Таргу Муреш,
Романија. Студирал на
Теолошкиот факултет
во Алба Јулија, а потоа
завршил студии по библиотекарство во Букурешт. Член е на Сојузот на
писателите на Романија, на Друштвото на писатели Унгарци во Словачка, на Сојузот на писателите на Унгарија, член-основач на Лигата на
писатели Унгарци во Ердељ. Песните и расказите
на Атила Ф. Балаж се преведени на англиски,
романски, чешки, словачки, словенечки, шпански, шведски, германски, српски, француски, а
сега и на македонски јазик. Ги има објавено книгите Маски (поезија, 1992); Сок од мачки (раскази,
1992), Голи везови (избор и нови песни, 2002);
Мојот крст од зборови. 50 години – 50 песни,
2004); Портрети (2004); Трансформациите на
Казанова (раскази, двојазично издание, 2007);
Антологија на современа романска лирика (главен уредник, 2007); Missa bestialis (поезија на
романски јазик, 2008); Песни (на романски јазик,
2009); Минимал. Нови песни (2010). Добитник е
на многу и значајни литературни награди.

Мртва природа
(Csendélet)

Мирисите
светлина спровната низ пердето
голотијата на божјата соблазна
клуч паднат од клучалка
задушениот тик-так на часовникот
шолји за кафе чаши догорчиња
отпечаток на главата врз перницата
чаршафот: бабини исмевања
и таа која седи
на работ од креветот
не си ти –

Епитафот на Калигула
(Caligula sirverse)

На мојот изгниен леш
Не ставајте цвеќиња –
Подобро кандила запалете ми в газ
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И празнувајте, упс!
Еј колку убава е смртта!
Не си ја чувствувам ниту смрдеата
на моето сопствено тело –

Гордиев јазол

(Gordiuszi csomó)
го проколнувам брзањето
насекаде
ги демнам тајните
гордиев јазол: јас
оставам да падне врвот на главата
за секој кој гледа, да ме види
Господ ако ме сака
зошто треба да ми прости?

Реквизити

Раздразнување
(Surrexit)

Повеќе не си спомнувам
Кога умре Бабиц во мене
со ледено бела светлина
во црвени мугри дојде ангелот
од пред моите очи
го стркала каменот
Многу мисли блиндирани во панцир
нешто криеја
постојано неговите сомнителните очи
му го мрмореа само името
Излезе победник. Пред
збор да изустам
грмејќи-отстранувајќи се вивна на небесата
на својот вечен престол

и таа крвава дамка
на операционата маса –
Се згрозувам.
Срам ми е, но што би можел да правам?
Чувствувам овде под мене, изгореница,
целата топлина во оваа дамка крв
си ја оставил старецот –
-----------------------------------------------Цела вечност истегнат овде под скалпелот.
– Готово е, сè е во ред – велите.
Може ли да стојам на нозе
можам и да одам, но таа дамка
ме изгоре до коскената срж на ’рбетот.
За навек ќе ја носам лузната.
Препев од романски јазик: Димо Н. Димчев

Зад кулисите

(Kuliszák mögött)
она, кое никој не го кажува: тој е сирак
и се топи како секоја обоена пареа во
накривеното небо или се губи себеси во светот
треперливо писмо напишано на товарен воз:
тивка гребнатина во човековата историја
загубена трага: вистина ли е или
полипен простор на имагинацијата?
стушено лице меѓу излитени одликувања
туѓинец: каснатина, со стројноста на смртта
сопствениот живот си го бара
и доколку не го наоѓа
како сираче при живи родители
туѓ живот облекува
вечно е само она во кое не можеме да се скриеме
сето она што може да се доживее: е смртта
стрелката стои? или со неа се врти светот?

Лузната

(A megbélyegzett)
Значи сè ќе се случеше поинаку,
ако не го видев меѓу белите мантили
старецот со распенета уста
25.05.2012
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ПОЕЗИЈА
Митко Гогов
Анатомија на топлината
оти се испомешани кодовите,
оти вистинска мисла се заменува со
некоја навидум важна.
Оти сме генерирани патриоти
на ненапишаната историја.
Затоа сме ништожна прашина,
заборавена ѕвезда пред умирање
– желба на Маите да се преродиме.
Некаде во дупчињата на артериите
играме загревање
– како тулите и стаклената волна
во електричната печка.

по тутуноберачите, приземјување

Митко Гогов (1983, Скопје) е концептуален
уметник со голем број реализирани изложби,
инсталации, перформанси и мултимедијални
проекти низ Европа. Пишува поезија, кратки
раскази, есеи и публицистички текстови за кул
турата, уметноста и младинската работа, ги про
мовира јапонските форми хаику, ренга, танка,
сенриу итн. во твитер-сферата, препознатлива
по 140 карактери. Застапен е во неколку анто
логии за поезија и кратка проза на Балканот и
пошироко; преведен е на српски, хрватски,
бугарски, италјански, шпански, телугу (Индија),
урду (Пакистан), филипински, англиски; објавува
во периодиката и на многу интернационални
платформи за поезија. Мината година започна
со организација на глобалниот настан 100
илјади поети за промени во Струмица, фестивал
кој се случи во 550 градови и во 95 држави во
светот. Во моментот е актуелен со првата е-сти
хозбирка Ледена вода, издадена во Србија, како
наградена на Европскиот facebook поетски
фестивал, која се промовираше на Саемот за
книга во Нови Сад, во март 2012.

куфери полни желби

...чекаат камионџии и гледаат кон
пространото небо, како кон нов сон.

Анатомија на топлината.
Се идентификувам во секоја пора
на дрвјата,
центарот на мојот дом го барам во
распуканите засушени полиња.
Потоа од грутките го правам планетарниот
универзумот на скриените подземни води
– мојот Космос.

систем,

точка на топење
гледав во очите твои како се топи
шеќерчето во шолја зелен чај.
додека ти трепна
јас потонав.

[влагата ги напаѓа новите ѕидови, гипс-картонот
полесно попушта]

...
нашите сё почесто можеш
да ги видиш седнати по станиците.
чекаат комбиња, автобуси, возови..
има и такви застанати на автопатот
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ја оставаат модерната тутуноберачите,
театарот кој од свадбите покажа само крв,
филмовите кои меѓу планините со неколку куќи
покажаа насилство, предавство и блуд.

Анатомија на топлината

европските фондови влегоа во образованието.
тегла од мајонез полна пенкала
сините ги сменија прозорците и вратите,
црвените ги сменија клупите, столчињата,
сонцето ќе го закрпам
таблите...
и облаците ќе ги издишам
но ги заборавија печките и ѕвончињата
– оние ѕвончиња кои треба да го ѕвонат новото
ќе се нурнеме заедно по нови школки
време.
бисерот ќе го голтнеш место ѕвезда
животот не е тaa песна!
заминуваат со ситна пара во џебот,
во правецот кој прв ќе им се отвори.
оние чие презиме завршува на -ов
имаат поголема среќа, заминуваат нагоре
преку границите на бугарија, романија, италија..
во амбасадите нема веќе луѓе,
брмчат само новите клима-уреди купени
во времето на транзицијата,
а луѓето радо прифатија да исчезнат
од какви било листи и документи
и да се трансформираат таму – некаде
во прашина
која лесно можат да ја избришат
или може да биде
избришана.

циркусот наречен живот... никако обратно!

[за сите оние изгубени поети што вистината
ја барат во љубовта и старата поезија]
и не летаат сите птици
како љубовта на отворено море
*зарем не гледаш дека проблемите се рибина коска
заглавена во душникот?
твојата љубов е суицидна за човештвото, драга
а за флиперите нема повеќе жетони.
водиме војна со самите себе..
да се сакаме, да сакаме или да бидеме сакани
– всушност љубовта не е селски сеир
на кој циганките глумат гатачки

од синџирите од зимската опрема
ќе направиме лустер
додека ледот се бори со фоката
би одел до пазар да ти купам стаклени обетки
и шепкање ќе ти подарам место песна
само станицата на соништата да се отвори
и билетите
да бидат во еден правец
месечината ќе ја нурнам во бунар
...а оттаму
подводна птица кај мене
ќе те донесе.

големата слика, прозорецот
и еден автобус што тресе
летаме како гулаби
во затворена железничка станица.
алхемичари на љубовта
апсорбираме вакуумска Вистина.
еден дедо на ливадата високо меѓу планините
ја свири езгијата на својот живот.
дали сме троскот и суви дрвја
кои живеат во длабока магла
или сме мисла која го следи
звукот на брановите.
амортизирано постоење
– животот е менување часовни зони.
се наоѓаат ли изгубените чекори
во транспарентната празнина на чашите
или тивките гласови како белези на светот
ги оцртуваат линиите на нашите виори.

во новото море нема простор за риби
со човечки тела, тие изумреа
со сё митовите за нив
утрата мирисаат на здивот на сонцето
а и тоа некогаш не си ги мие забите, знаеш?!
25.05.2012
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ФИЛМ
Ацо Гогов
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Астерфест 2012, 25–29 мај, Струмица

Некаде околу 19 часот, пред платото на Центарот
за култура Антон Панов, додека светлината на предвечерното небо во Струмица се мешаше со светлината
од осветленото фоаје, полека се собираа гостите на
годинешното, осмо по ред издание на Меѓународниот
фестивал за краток филм Астерфест: актери, режисери, новинари, драмски автори, посетители... Славко
Штимац, црнокосото момче во карирана кошула од
филмот Се сеќаваш ли, Доли Бел? – одговараше на прашањата на насобраните новинари, ист онаков, запаметен
во некое минато време, со детски изглед и физиономија,
по малку зачуден од глетката околу себе. За тоа време
Ферид Мухиќ и писателот Христо Петрески евоцираа,
во меѓусебниот разговор, сеќавања на Славковите филмови... Момчето од Возот в снег, Волк самотник... беше
тука, во Струмица, со поглед заскитан накај градскиот
часовник на плоштадот.
Точно во 19.30 часот, во Големата сала на НУКЦ
Антон Панов, преполнета од посетители, водителите ў
се обратија на публиката на македонски и на англиски
јазик. Беа најавени содржините на фестивалот, а беа
назначени и локациите на годинешниве проекции.
Беше искажана посебна благодарност до финанските покровители на фестивалот, општина Струмица и
Министерството за култура на Република Македонија,
а посебно беше поздравен и духовниот покровител на
Астерфест – митрополитот струмички, господин Наум.
Потоа на присутните им се обрати градоначалникот на
општина Струмица, г. Зоран Заев, кој им посака добредојде на сите посетители и гости. Господинот Заев му го
врачи Специјалното признание за високи достигнувања
во филмската и ТВ-уметност – на годинешниот добитник, актерот Славко Штимац. Потоа му беше врачена
наградата Астер, за врвни достигнувања во авторскиот
филм, на Владимир Блажевски, кого го паметиме по
режисерскиот потпис на важните филмови какви што
се Среќна Нова, Хај фај.„Јас се надевам, рече Блажевски,
дека оваа награда која ја добивам сега не е од оние награди кои им се доделуваат на авторите кога тие треба да
се тргнат настрана, да заминат во пензија, бидејќи јас
имам намера уште да создавам“. Кратко обраќање до
публиката имаше и Астрид Бусинк, селекторот на документарните филмови на Осмиот Астерфест.
По отворањето на фестивалот, беа прикажани
две проекции: краткиот игран филм Бардо на Марија
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Апчевска и документарецот Приказната на Леонид на
Рајнер Лудвигс, приказна за несреќата во Чернобил,
видена од перспективата на едно руско семејство. По
паузата, во 22 часот, продолжи фестивалската програма
во Големата сала на НУКЦ Антон Панов, со повеќе
проекции: Изгубениот град Свитез, Увертира, Помеѓу
одлуките, Враќања, Супер, Полно, Да не беше ти, Траги
од светлина, Суперкарго, Патување, Снема гуми, Ќе го
заборавам овој ден...
Вториот ден од Меѓународниот фестивал за
краток филм Астерфест – 2012 започна, слично на
традицијата воспоставена во минатите фестивалски
години, со Астер-портретите на годинешните добитници на наградите и со Тивериополските беседи, во
манастирот Света Богородица Елеуса, во околината на
селото Велјуса, на само неколку километри оддалеченост од Струмица. Во природно опкружување, веднаш
до манастирското зеленило, под натстрешницата на
манастирот, во ден кој потсетуваше на есенски, со дожд,
во 11 часот започна претставувањето на наградените. Најпрвин филмската критичарка Сунчица Уневска
направи портрет на добитникот на наградата Астер,
за врвни достигнувања во авторскиот филм, режисерот Владимир Блажевски. „Овој автор, рече Уневска,
отсекогаш бил поврзан, во филмската уметност, со она
што е ново, слободно, бунтовно, авангардно. Неговиот
филм Хај фај, снимен во 1978 година, стана обележје на
една генерација, затекната среде лажните вредности на
еден истрошен општествен систем. Филмот истовремено го постави прашањето за судирот на генерациите,
но го актуализира и барањето на сопствен идентитет.
Така беше и со филмот Булевар на револуцијата, кој
го рефлектираше преминот од еден во друг општествен систем. Филмот Панкот не е мртов, пак, значеше продолжување на неговиот творечки витализам,
манифестација на неговата отвореност кон новото и
неистраженото...“
Во своето обраќање, кое беше своевидна еманација на луцидноста на овој уметник, со тивок, но јасен и
разбирлив глас, Блажевски рече дека како автор го интересираат неисценираните животни настани.„Тие ми беа
патоказ и при естетското структуирање на последниот
филм. За мене, како режисер, рече Блажевски, е важна
концепцијата на мешање на документарното и фиктивното. Она што ми е авторска интенција, како што
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е тоа случај и во мојот последен филм, потенцира тој,
е да се пронајде универзалното во она што е локално,
партикуларно, егзотично“.
Следуваше обраќање на новинарката Евгенија
Теодосиевска, која направи портрет на добитникот на
Специјалното признание за високи достигнувања во
филмската и ТВ-уметност, актерот Славко Штимац.
„Мојот портрет ќе биде фактографски“, потенцира таа,
наведувајќи ги филмските почетоци на Штимац, со
напомена дека зад овој актер стојат над 60 филмски
и ТВ-улоги. Славко Штимац ќе игра во филмовите на
режисери какви што се: Стипе Делиќ, Бранко Бауер,
Слободан Шијан, Емир Кустурица, Сем Пекимпо; ќе
настапува заедно со актери како Неда Арнериќ, Мира
Фурлан, Љубиша Самарџиќ и други. Овој актер, во
своето обраќање, нагласи дека имал 11 години кога го
снимил првиот филм. „Моето актерско кредо е, рече
тој, во изведбата секогаш да се има точна емоција, на
која публиката ќе ў верува“. Средбата во манастирот
во Велјуса заврши со обраќањето на режисерот Горан
Тренчовски, директор на Астерфест, кој им се заблагодари на гостите за присуството.

Фестивалската програма продолжи во 19 часот,
кога во фоајето во НУКЦ Антон Панов се одржа дискусија, во која повеќе автори на документарни филмови,
режисери, сценаристи, проговорија за своите творечки
искуства во документарниот жанр, објаснувајќи ја притоа својата поетика. Во 20.30 часот започна проекцијата на шест филма: Играта, Оние другите, Животот,
приклученијата и одржливиот развој на еден петел,
Клаес, Откачување. Програмата заврши со проекцијата, во чест на актерот Славко Штимац, на филмот Буик
Ривиера, снимен по прозата на писателот на Миленко
Јерговиќ; филм во кој Штимац настапува во главната
улога; филм кој ја раскажува трагичната, „новобалканска“ приказна на туѓа почва, во САД – едно ментално
соочување и преиспитување на двајца емигранти: битка
на ноќта, поминување низ своевиден anagnori-sis (препознавање) на сопственото, намачено битие.
Третиот ден претпладнето, во 11 часот, во салата
на Домот на АРМ во Струмица, со присуство на повеќе
гости, филмски автори, актери, новинари, се одржа
средба со господинот Марјан Даскаловски, претседател на Советот на општина Струмица. Во своето
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обраќање г. Даскаловски потенцира дека Астерфест
е еден од најголемите фестивали во регионот. „За жал,
рече Даскаловски, лошите временски услови, обилните
врнежи од дожд не дозволија да се одржат проекции во
Амфитеатарот и на тој начин, некои од гостите кои се
овде првпат, да имаат можност да се запознаат со овој
релативно нов кинематички простор“. Г. Даскаловски
вети дека во иднина финансиската поддршка на општина Струмица на фестивалот ќе се зголеми.
Свое обраќање имаше и годинешниот лауреат,
актерот Славко Штимац, кој нагласи дека домаќините
на фестивалот се многу љубезни, а организацијата е
речиси беспрекорна. Во својата реч професорот Ферид
Мухиќ направи една паралела со Аристотел, потсетувајќи на легендата дека античкиот филозоф, токму овде,
во околината на Струмица, во Банско, дошол до својата
идеја дека хармонијата и пропорцијата се најважни.
„Струмица, како град и урбан простор, рече Мухиќ, се
базира врз тој принцип на хармонија, но не само тоа:
и Астерфест како фестивал – со домаќините кои се
љубезни, но сепак не се наметливи и ви оставаат слободен простор – се потпира врз тој принцип на хармонија и пропорција“. Членот на жирито во категоријата
Мувиленд, филмскиот критичар Влатко Галевски, рече
дека му било чест и задоволство да работи заедно со
другите членови на жирито, луѓе кои имаат знаење и
свој став, со префинето чувство за филмот како естетски феномен. Свое обраќање имаа и Христо Петрески,
Омар Абу ел Руб, Горан Тренчовски. Искажувањата на
македонски јазик беа преведувани на англиски јазик
од преведувачката Зорица Палиќарова.
Фестивалската програма продолжи во 16.30 часот,
на Малата сцена во НКУЦ Антон Панов, каде беа прикажани трите руски филма: Село, 1937, Честољубив.
Останува во сеќавање филмот Село на авторите Ј.
Скопина и Е. Косткин, по минуциозниот, префинет
артистички израз; по уметничкото обликување на

една чеховска атмосфера, во која зборовите звучат
како тишина, додека брзиот ритам од кантри-музиката се сменува со бавниот ритам на руските народни
песни. Проекциите продолжија во 17.45, кога беа прикажани филмовите: Аларм, Редак, Бегство во Пекинг, Роза
Мојсовска. Во 19 часот следуваше дискусија во фоајето
пред Малата сала: авторите на прикажаните филмови и
на оние кои допрва требаше да се прикажат, зборуваа
за своите творечки искуства при создавањето на своите филмови. Во 20.30 часот започна проекцијата на
шест филма – анимираниот Изнемоштеност, кратките
играни филмови: Пијано, Лост Спрингс 2, Епизодист,
Во наши раце, Бело+Црно=Црвено.
Третиот фестивалски ден финишираше со проекцијата на филмот Панкот не е мртов, во чест на
годинешниот добитник на наградата Астер, режисерот
Владимир Блажевски.
Четвртиот фестивалски ден започна во 11 часот, во
фоајето пред Малата сала во НУКЦ Антон Панов, каде
што се одржа работилница со наслов:„Сценарио за краток
игран филм“. Медијатор на работилницата беше новинарката Евгенија Теодосиевска. Таа ја отвори средбата со констатацијата дека е добро што во публиката доминираат
помлади луѓе. Воведно излагање имаше д-р Сашко Насев,
професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
драмски писател и сценарист, кој потенцира дека идејата
за пишување филмско сценарио може да се најде насекаде:
во луѓето, во книгите, најпосле, и во сопственото искуство.
За повеќето луѓе филмското сценарио е непознато затоа
што тоа е материјал кој го употребуваат првенствено
филмските творци, рече Сашко Насев, забележувајќи
дека секое филмско сценарио содржи два клучни збора:
затемнување и оттемнување. Филмското сценарио може
воопшто да не содржи дијалог, но тоа мора да има актери.
И, што е најважно, нагласи тој, сценариото мора секогаш
да содржи напнатост. Излагањето на Сашко Насев беше
конципирано како час со траење од 60 минути.

ОД ТРКАЛЕЗНАТА МАСА НА „АСТЕРФЕСТ“ ВО ВЕЛЈУСА

44

25.05.2012

ОДИСЕЈА: НИЗ ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ НА СОНОТ

Следуваше обраќањето на режисерот Владимир
Перовиќ, кој зборуваше за своите искуства со филмското сценарио. Потоа се обрати режисерот Владимир
Блажевски, кој нагласи дека при пишувањето на филмско
сценарио треба да се избегнуваат две крајности: претераната импровизација, но и запаѓањето во необврзувачки,
хипертрофиран субјективизам. Се обрати и филмската
критичарка Сунчица Уневска, која нагласи дека кратките филмови кои се создаваат во Македонија сè уште не
достигнале квалитативно ниво со кое би можеле да конкурираат на филмските фестивали во Европа. „Главен
проблем е, рече таа, што студентите кои го изучуваат
филмскиот занает не стекнуваат доволно практично
искуство“. Свое обраќање имаа и режисерите Владимир
Митревски, Игор Ангелов и Ана Алексовска.
Во 20.30 часот, во НУКЦ Антон Панов беа соопштени годинешните добитници: Гран при или Златна
потковица доби филмот Откачување, во режија
на Финлај Претсел и Адријан Мекдауел од Велика
Британија; Сребрена потковица доби филмот Оние
другите, во режија на Иља Кок и Вилјам Тимерс од
Холандија; Бронзена потковица доби Клаес, во режија
на Мартина Карлстедт од Шведска.
Наградата Старозлатен проектор ја доби филмот
Приказната на Леонид, во режија на Рајнер Лудвигс, во
германско-украинска копродукција.
Специјална диплома од жирито доби филмот
Животот, приклученијата и одржливиот развој на еден
петел, во режија на Владимир Перовиќ од Црна Гора.
Наградата за најдобар анимиран филм ја доби
филмот Изгубениот град Свитез, во режија на Камил
Полак од Полска.
Специјална диплома од жирито доби Изнемош
теност, во режија на Јигит Пеливан, Сецкин Јалин,
Токаоглу и Дилан Сари од Турција.
Наградата за најдобар краток филм ја доби филмот Бардо, во режија на Марија Апчевска од Македонија.

Истиот филм ја доби и наградата „Ацо Алексов“ за најдобар македонски автор.
Наградата „Ѓорѓи Абаџиев“ (востановена оваа
година) за најдобро сценарио ја доби филмот Пијано,
во режија на Леон Минасијан, во француско-ерменска
копродукција.
Во категоријата Мувиленд (руски филмови), наградата ја доби филмот Ќе го заборавам овој ден, на режисерката Алина Рудницкаја.
Програмата заврши со проектирање на два филма
во чест на наградените: Зеро Рискајлд – Шри Чарши на
Александар Станковски и Стефан Шашков, и црнобелиот Земјата зад зајдисонцето.
Последниот ден од Меѓународниот фестивал за
краток филм Астерфест заврши со свеченото прикажување на трите наградени филма, на Малата сцена на
НУКЦ Антон Панов:
– Бардо, краток игран филм на режисерката
Марија Апчевска, снимен во 2011 година, во црнобела техника. Тој импресионира со својата поетика на
танатосот, со внесување на непредвидлив животен
детаљ во приказната; детскиот балон како небесна противтежа на татковото тело, кое треба да биде спуштено
во земјата.
– Изгубениот град Свитез, анимиран филм на
Камил Полак, дваесетминутно истражување на скриените коридори на изгубениот град на Адам Мицкјевич.
Светечки лица на дното на езерото, апокалипса од оган
и вода, опело на исчезнувањето.
– Откачување, триесетминутен документарец за
тетеравењето меѓу промашениот живот и палубата на
бродот. Казнено-поправен дом и едно мајчино лице
на хоризонтот.
Би Астерфест по осми пат.
Како Одисеја.
Како поминување низ граничните премини на
Сонот.

СЛАВКО ШТИМАЦ

ВЛАДИМИР БЛАЖЕВСКИ
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ПОЕЗИЈА
Љупка Антеска
Како го будев утрото
Со насмевка.
Шепот.
Па со довикување.
Го тегнев и за уши.
Пуштив „утринска“ до крај,
го попрскав со вода.
Отрчав во најблиската продавница по малку магија.
– Папучи и кафе, комшивке, не изгледате добро!?
– Да. Отсекогаш сум била оптимист.
Утрото го преспа денот на мојата перница,
јас за инает им го расипав тазе пешачкиот премин
на мајсторите
шлапајќи со големи букви долж булеварот:
Создади ми свет
во кој годишните времиња се менуваат по желба,
преку глава ми е од ред и потреби.

Каков си – таков си

Љупка Антеска е родена во 1980 год., во
Струмица. Завршила новинарство на Универзи
тетот Св. Кирил и Методиј. Работела во неколку
радиостаници во родниот град и во Скопје, била
уредник во полошкиот регионален неделник
Монитор (од 2004 до 2009), а денес работи како
новинар во ТВ Кис. Живее во Гостивар. Ја има
објавено стихозбирката Денодение (2012).

Ми се умилкува.
Го прави совршено утринското кафе,
Надеж
како грижлива мајка не заборава
да го пушти првиот сончев зрак
Те прошетав на триста бојни полиња,
низ прозорецот во мојата соба.
делев со тебе од горкиот леб и ретката вода.
Ми се закачува за врвот од патентот на фармерките.
Признај.
Кога седнувам да ми текне дека е тука.
Јас и ти квасевме зборој во образи,
Ме скокотка и боцка. Како суштината.
вдлабнатини, де од солзи де од насмевки.
Колку ли песни и улици по тебе именував
Има само една мана
...бои ти собирав, соѕвездие обликував.
Постојано ме прашува:
Ме сакаш ли?
Сега ти дојде редот да стоиш во ќош
Па ме потсетува
заради лажно претставување оти си совршена.
дека се сомневам...
И го давам најклише одговорот на сите времиња:
Што ако последна умираш
Драга едноставност
кога јас те носев на своето рамо
не е до тебе
дехидрирана,
до мене е!
бледа,
болна.
Што ако последна умираш
кога не си бесмртна…
Надеж. Лаго моја најлажна.
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Како го будев утрото

4. Не знам каде е дома
но сигурна сум дека сум далеку, далеку од тоа место
Сум видела сè
Поздрави
под набилдани изрази
на испошарани очи
и пунџи
по моделот на последното појавување
на ТВ-миленичката со ориентално име.
Куп дневни весници по трафиките и во
17 попладне,
но ниту еден билтен за спортска по 12.
Жена на исфрустриран маж
се претвора во профи-танчарка
на првиот чочек.
Тој во ороводец,
оти е срам ако на свадба не се испотиш добро
под мишки
или да те нема на снимката.
Не дај боже едниот да го везе, другиот да седи
Бракот им е во криза.

Сум видела сè
Десет денари за смоки во детската рака
наместо прошетка до парк
оти „мама нема време“
во агендата стои задолжителен разговор
со сосетката за зимница
и некој нов трач за онаа од зградата карши.
Пијани шеснаесетгодишници на забава
ја нарачуваат
„Кад сам био млад“
Нивните татковци со месеци веќе не зборуваат
Оти не најдоа задоволувачки одговор
на прашањето
зошто се затвори А1. И неизбежното – Кој е
виновен?
***
Кога нема факт што може да ме убеди
во спротивното,
а има сè помалку нешта од кои ми запира здивот
си купувам пиво и пуканки
и си давам право да си зборувам сама со себе.
Не очекувај револуција
од оние кои се убедени дека по 389 епизоди
доаѓа хепиендот!
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ДРАМА
Трајче Кацаров

НА КЛУПАТА
Ако денот се познава по изгревот на сонцето – љубовта се познава по заодот
Играат:
Мажот
Жената
ПРВ ЧИН
Парк во градот или градски парк. Покрај уличната
светилка, која мошне штедливо ги расфрла своите
зраци, поствена е клупа. Има боја како и секоја клупа
во градскиот парк, зелена. Доаѓа Мажот. Тој е на средни
години. Се врти лево-десно. Откако ќе забележи дека
нема ништо необично во околината на клупата, седнува
на неа. По кратко време од спротивната страна на
Мажот се појавува Жената. И таа е на средна возраст.
Откако ќе забележи дека нема ништо необично во
просторот во кој е скотвена клупата, седнува на неа.
Долго време ништо не разговараат. Мажот одвременавреме погледнува во часовникот. Остава впечаток
како да очекува некого во договорено време. Жената
одвреме-навреме пребарува во чантата што и стои на
нозете. Вади мобилен од чантата. Го вклучува и пак го
исклучува. Остава впечаток дека чека некого што
треба да ў се јави.
Жената: Зошто ја одбра токму оваа клупа?
Мажот: Поради погледот.
Жената: Темница е. Прст пред око не се гледа.
Мажот: И не треба да се гледа.
Жената: A погледот?
Мажот: Ќе го свртиме назад.
Жената: (Станува, сака да замине) Требаше ова
да го очекувам од тебе... (Се колеба)
Мажот: Ми кажаа дека на Филозофскиот
факултет има една што знае турски. Израснала меѓу
Турци. Научила турски и да чита и да пишува. Ги нау
чила сите турски празници и обичаи...
Жената: (Повторно седнува на клупата) Она
што сакала да го каже, а да не го разбере татко ў, го
кажувала на турски. Никој ништо не ја разбирал. Кога
се омажила, татко ў се скинал од плачење...„Неразбрана
си отиде од дома“, рекол.
Мажот: Не знам зошто, ама многу сакав
смешките со змијата да ми бидат преведени на турски...
Кога ми кажаа дека има девојка што може да го направи
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тоа, допишав уште два чина. Немав намера да ја мал
третирам турската публика, ама сакав што повеќе да
ме има на турски.
Се распрашував меѓу студентите. Никоj ништо
не знаеше. На шалтерот на студентските прашања
ме гледаа како да сум од Абисинија. „Многу доцна ти
текна за Турчинки да се распрашуваш!“ – извика една
што не можеше да си го држи јазикот за забите, оти
устата ў беше празна. На излегување, чистачката ми
рече дека и таа била од Турското маало. Додаде дека
девојката што ја барам за еден час ќе седи на клупата
пред предавалната 21, на третиот кат од зградата на
Филозофскиот факултет.
На клупата покрај предавалната седеше една со
црвена коса, со сини очи и со бел тен на лицето. Од тоа
не можев да забележам колку знае турски. Седнав без
да прашам дали е слободно. Држеше книга во рацете
и читаше. Јас ги меркав сите што ќе поминеа покрај
клупата на која седев. Ниту една не застана. Ниту една
не седна.
Помина повеќе од еден час кога пред мене се ис
прави чистачката со метлата во рацете. Ме погледна и
просто извика: „Момче, еве ја девојката што ја бараш,
седи до тебе!“
Погледнавме еден во друг... Никогаш не го преведе
текстот на турски.
Жената: Имаше пишувано, ама немаше текст.
Мажот:
Многу те засакав.
Немаше избори,
едноставно дојде и прекуноќ ги освои сите
места во мене.
Насекаде беше ти. Насекаде се вееше твојата
насмевка.
Беше во моите соништа и во моето јаве.
Беше во моето срце и во моите органи за
варење.
Беше во мојата жолчка и во мојот црн дроб.
Те чувствував како глиста во тенките црева,
ама и во дебелото.
На челото те носев и на тилот.
Кога ќе ме плеснеше некој по тој дел од главата
како да те плескаше тебе.
Не поднесував друг да те плеска.

НА КЛУПАТА

Твоите очи беа мои, а и зборував како жена.
Беше во она што го јадев и во она што го
блуев...
(Пауза)
Кога ќе се вљубат повеќето стануваат поети.
Јас решив да се откажам од пишувањето.
Ти беше моето најсовршено напишано дело.
Кога те љубев како да ги совладував сите
книжевни родови.
Како да му бев прв братучед на Шекспир.
Со тебе можев пред сите американски ракети да
стигнам на месечината
и пред сите руски подморници да го допрам
дното на морето.
Со тебе можев да ги натпеам сите црни соул пејачи
и да ги натепам сите боксери во тешка категорија.
Да ги стокмам сите политички функционери
во малиот џеб.
Да ги победам сите светски тенисери,
а шаховските велемајстори да ги спуштам
на коленици и да молат за реми.
Жената: Не можеше повеќе од два пати.
Мажот: Можев и да лажам, ама секогаш бев
искрен. Не можев повеќе од еднаш.
Жената: Само еднаш?

Мажот: Толку.
Жената: Ептен малку...
Мажот: Многу се потрошив во пубертетот.
Жената: Не можеше да заспиеш во мрачна соба.
Постојано ме тераше да ти ја држам раката и да ти ја
раскажувам басната за Црвенкапа. Најмногу ти се
допаѓаше крајот – кога храбриот ловец му го распорува
стомакот на волкот и ги вади Црвенкапа и бабата од
неговата утроба. Беше вљубен во бабата.
Мажот:
– Што сум ти јас: девојка, жена, мајка? – ќе ме
прашаше.
А јас без двоумење ќе ти одговорев: Баба!
Не сакаше да личиш на мојата баба, иако таа
беше многу лична жена.
Никогаш не научив на кого сакаш да личиш.
Жената: Не сакаше да поверуваш.
Мажот: Дека личиш на Сталин.
Жената: Тој што ти го кажа тоа беше ем слеп
ем идиот.
Мажот: Сталин без мустаци... Токму така те
крсти оној со кој како деца одевме на риба, а како ергени
на рингишпилите што доаѓаа од српските паланки.
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Жената: Да знаев дека е до толку вешт со бричот,
ќе му дадев да ме избричи и под мишките...
Мажот: Мислеше на карактерот.
Жената: А ти?
Мажот:
Јас мислев на себе.
Со Сталин сè ми беше под нозете.
Можев сите успешни да ги стокмам во синџири.
Можев светот да го населам со идиоти.
Можев да пораснам и да бидам кошаркар –
Меџик Џонсон
Да му прднам можев на секој крупен под носон.
Жената: За тато беше џуџе.
Мажот: Тој беше од друга планета.
Жената: Тато беше од село.
Мажот: Што го нема на Земјината топка.
Жената: Кога му кажав дека ме бараш за жена,
ја испрати мама да му донесе лупа.
Мажот:
Не верувам дека
мајка ти била толку глупа
па му донела лупа?
Жената: Да види што вошка си.
Мажот: Во маалото ме викаа теле.
Жената: Татко ми мислеше на карактерот.
Мажот: Вагинални вошки. Имаат светлосина
боја и се лепат за коренот на срамните влакненца. Се
хранат од крвта на заразениот. Се грозам од крв, но не
и од твојата.
Жената: (Се смее) Никогаш не би ти дал таква
позиција.
Мажот:
Важно ми беше да сум со тебе.
Да сум длабоко заглавен во твојата утроба.
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Да може секој да ме види,
а никој да не може да ме извади.
Да сум пицајзла, о тоа беше подобро
отколку да ги имам сите струни од лирата
на Орфеј,
отколку да ги напишев сите љубовни песни,
сите победнички химни и сите рапсодии
во сино.
О пицајзла, да сум пицајзла па тоа е подобро
отколку да го држиш олимпискиот факел
на врвот на Олимп!
Жената: „Малечки му се рацете. Со такви раце
не ќе може ништо да фати. Ќе бидеш гладна и не задо
волена“, ми велеше.
Мажот: Сепак, фатив.
Жената: Фати да се курваш.
Мажот: Фатив доцна.
Жената: Секоја курва си е на време курва.
Мажот: Тогаш курвањето за мене е тешка работа
Жената: Само таа ти е лесна.
Мажот: Јас не сум човек што стигнува навреме.
Жената: Кај мене стигна ептен рано.
Мажот: И таму доцнев. Многу доцна ми текна
да размислувам за Турците и за тоа дека можам да
бидам писател и на турски. Запознав еден актер кој
снимаше некаква серија во Турција. Многу ја фалеше
нивната професионалност. Ја прочитав книгата на
Орхан Хачитиароглу – „Али“. Сакав да ме разберат и
Турците. Сакав да бидам смешен на турски.
Жената: За тебе можеби беше доцна, но за мене
беше прерано.
Мажот:
Јас ти бев првиот автобус, а ти трчаше по него.
Насмевката како свила ти го обвиваше лицето.
Висока, стројна, со долги нозе и млитав чекор,
но упорна да стигнеш.
Колку убаво беше кога ќе те видев како чекаш
Самата си ја отвораше вратата, а јас, опиен
од успехот,
пеев. Возилото беше без кормилар.
Жената: Бев малечка и мислев дека првиот е и
последен. Кога се качив, видов дека сум можела да си
обезбедам поудобно возење.
Мажот: Подоцна го проба и тоа...
Жената: Со твоја помош.
Мажот: Зошто не слезе веднаш штом забележа
дека возењето не ти е удобно?
Жената: Тие беа против тоа да менувам превозни
средства.
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Мажот:
Го користев нивниот страв и бев сигурен.
Те имав како сладок товар и можев да возам
и на бандаж.
Не се срамев ако викнев и покажам пред целиот
свет
дека грбот ми е претоварен, а нозете крвави.
Ја љубев твојата тежина.
Сакав да те однесам некаде далеку, од каде ќе ти
биде тешко
да се вратиш, ако одлучиш да се вратиш,
зашто знаев дека си мрзлива.
Жената: Зошто го избра токму ова место за
средбата?
Мажот: Поради клупата.
Жената: Има и други клупи во паркот.
Мажот: Ниту една не е како оваа.
Жената: (Ја разгледува клупата) Имаш право,
сите други се посочувани. Одморањето на оваа е
ризично.
Мажот: И не треба да одмораме.
Жената: По моето заминување од дома, ова ни
е прва средба, и тоа на клупа.
Мажот: Што треба да нè потсети на...
Жената: За сите овие години заеднички живот
требаше да дознаеш дека јас не сакам да се враќам
назад.
Мажот:
А јас сакам:
Погледот назад ме води напред.
Животот вчера ме буди утре.
Спомени, спомени, спомени!
Слатки рани отворени...
Разбуди ме повторно над твојата невиност
И јас пак ќе станам плен на старата желба
Да зборуваме на турски.
Жената: (Станува од клупата. Сака да си замине)
Во таков случај, јас нема зошто да сум овде.
Мажот: (Скока, ја фаќа за рамената. Ја седнува
на клупата)
Па ние не сме овде.
Сето ова е привид.
Стварноста е некаде таму.
Зад нас, во времето...
Жената: Во турското...
Мажот: ...пред десетина години, кога за прв пат
седнавме на оваа зелена лаѓа.
Жената: Рече ли дека пред десет години сме седеле на оваа клупа?
Мажот: Реков.

Жената: На оваа клупа?
Мажот:
За мене беше гондола.
Јас бев гондолиер.
А ти една од девојките на Казанова.
Веславме по тишината на мракот.
И бев среќен оти те носев од
стара во авантура нова.
Жената: (Почнува да плаче) Љубовна авантура,
и тоа нова...
Мажот:
Прости:
Не очекував да наидам на лист
есента што му исцртува боја и нежност,
студот и ветрот трептеж што го урива
со бестежноста врз светот.
Жената: Ме разочара.
Мажот: Немав намера.
Жената: (Врескајќи) На ова место пред десет
години немаше клупа, волууу!
(Мажот станува од клупата. Ја разгледува од сите
страни. Се губи во мракот. Се враќа назад. Зборува по
мобилен)
Мажот: Значи, така...Колку си сигурен? Сто проценти? Доволно е.
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(Седнува на клупата. Таа сè уште липа, со дланките на лицето. Ја потчукнува по рамото)
Мажот: Еј! Во право си, немало клупа!
Жената: Знам, не ми е прв пат да имам право,
како и тебе да бидеш глупав, лажго и идиот. Уништувач
на туѓи животи. Катастрофа од човек. Килав маж...
Мажот: Добро, доста! Клупата и не е толку важна.
Жената: Твојата гондола? Твоето веслање низ
тишината на мракот? Ако тоа не е, тогаш што е толку
важно?
Мажот: Па времето.
Жената: Турското?
Мажот: Не мислев да те враќам толку назад.
Жената: И каде јас со таков слепец? Десет години
се убив од одење де лево де десно, де напред де назад.
Цврсто застани на нозе, бре човече и кажи еднаш, ама
точно! (Пауза) Зошто ја избра токму оваа клупа?
Мажот: Има една книга од Иљин, насловена е
како „Приказни за предметите“. Ја отвораш книгата...
Жената: И наидуваш на клупа.
Мажот: Наидуваш на предговор нaпишан од
славниот режисер Макавеев. Предговорот не мораш
да го читаш, ама она што е напишано на тринаесеттата
страница...
Жената: Дури на тринаесеттата страница за клу
пата!
Мажот: Во книгата не пишува ништо за клупи.
Жената: (Нервозно) Па добро, зошто ми го пикаш под нос тоа книжиште?
Мажот: Сакам да ти ги изрецитирам стиховите
што ми оставија најголем впечаток.
Жената: Веќе губам трпение – рецитирај!
(Мажот застанува покрај клупата. Свртен кон
Жената, како кон личност пред која треба да изрецитира тешко научена песна)
Мажот:
Сто илјади зошто?
Пет илјади каде.
Седум илјади како.
Сто илјади зошто?
Р. Киплинг.
Жената: (Скока од клупата и трга да замине) Да
се носиш у „Сто хиљаде пичке материне!“
(Заминува)
Мажот: (Трча по неа) Еј! Еј! Немаше таков
стих...
(Се губи во мракот)
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Природата оставена без присуството на Мажот и
Жената се токми да си се врати во старата позиција, во
мизансценот на паркот. Сè треба да е на своето место
и со одредената функција. Бидејќи е лето, сите ноќни
свирачи се огласуваат, не барајќи почит кон нивното
тонско дело. Мирисите на ноќта, и тие не мируваат.
Каде таа, таму и тие. Ноќта може да биде темна, но и
миризлива. Мириса на овошен сладолед. Само што ќе нè
понесе магијата на ноќта, Жената и Мажот се враќаат. Седнуваат на клупата. Прилично се разделени еден
од друг. Жената е расплакана. Држи шамиче во рацете
и одвреме-навреме си ги брише солзите што ў се слеваат
по образите. Мажот си ги грицка ноктите.
Жената: Ех, кога сега би ме видела мама...
Мажот: Кога мене би ме видел тато...
Жената: Ех, кога би ме виделe мама и тато вак
ва...
Мажот: Ех, кога би ме видел само тато ваков...
Жената: Те гледал и во полошо издание...
Мажот: Нема многу да промени ако те види
мајка ти...
Жената: Ќе промени.
Мажот: На арно?
Жената: Не, на лошо. Повторно ќе умре.
Мажот:
Тогаш не брзај со гледањето.
Остави ја.
Можеби на жената не ў е до повторно умирање.
Еднаш умрела и доста е.
Ако е така, а така е,
ти немаш мајка и не очекувај да те види.
Жената: И ти немаш татко и не очекувај да те
види.
Мажот: (Станува од клупата. Се оддалечува чекор-два од неа) Ама можам да го слушнам. Го повторува
она што ми го кажуваше додека беше жив. Со ист тон,
со иста боја на гласот. Среде лето да смрзнеш.
Жената: И таа би го рекла она што ми го велеше
додека беше жива: ,,Во љубовта не треба да се брза. Но
не брзаат само животните. Затоа таа e повеќе судбина
отколку избор. Ти, ќерко, имаше лоша судбина. Кога
видов како учиш турски, како си играш со Tурци, мислев дека за Tурчин ќе избегаш. Ама тебе судбината
воопшто не те погали. Ти се падна животно“. По сите
овие години, наполно ја разбирам...
Мажот:
„Ако ме слушаш, немој никогаш да се жениш.
Нам не ни се судени добрите.
Ќе страдаш, а таа ќе го мисли спротивното.
Ќе мисли дека таа страда.
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Ќе ја сакаш,
во песни ќе ја опеваш, во ѕвезди ќе ја ковеш.
Гулаби ќе ў праќаш вода да ў носат, ластовички
пролет.
Ќе ја гледаш, ќе ја галиш како кокиче среде снег.
На грбот ќе ја носиш со целата нејзина тежина,
со сите нејзини навики – и ќе те нарекува
животно“.
Не го послушав тато.
Од каде ми дојде желбата Турци да засмејувам?
Жената: Ми рече: „Бргу ќе ти помине. Бргу ќе му
се наситиш. А и тој бргу ќе се фрли на диета. Ќе сакаш да
го отруеш, а тој уста не ќе отвора. Ќе му садиш рогови
на главата, а тој ќе бара уште повеќе. Такво животно
мајка не раѓа“.
Мажот:
И ми рече да не се разболувам.
Ама јас болен легнав, а здрав бев.
Дадов сè, а немав ништо
Наместо да раснам, се испружив да ме газат.
Мислев ќе ми помине ако асално ме изгазат,
ако ме столчат како змија, како лута отровница.
Не бе, мене уроци не ме фаќаат!
Жената: Требаше ова многу порано да го на
правам.
Мажот: Да се вратиш кај мајка ти и кај татко ти?
Жената: Мртви се, дома нема никој.
Мажот: И тато е мртов, ама мама држи дома
отворено.
Жената: Требаше порано да ти кажам дека си
животно, дека си идиот, дека си кретен, дека си свиња
недокрмена, дека си магаре килаво, дека си рогоносец
недоквакан... Дека животот ми го зацрни. Дека не знам
турски.
Мажот:
А јас ќе ти кажев дека те љубам.
Дека жив ќе изгорам.
Дека пепел ќе се сторам.
На ветрот ќе се дадам да ме разнесе
по полиња широки, по реки студени,
по планини високи, по мориња далечни,
ако престанеш, барем за миг, така благозвучно,
така слатко, така инспиративно,
да ме навредуваш, на нашки.
Жената: Знам зошто ќе речеше дека ме љубиш.
Мажот: За да те поттикнам да ми наденеш уште
некое рокче.
Жената: За да ме измачуваш. Сакаш да ме гледаш како патам, како страдам, како мојата добрина се
распаѓа, како ја губам мојата верност.

Мажот:
Не можев да не те љубам.
Таткото, мајката, роднините
ќе си ги продадев за тебе.
Не можев да не те љубам, а нив да не ги мразам.
Жената: Твојата љубов беше перверзна. Љубовта
за тебе е страв со кој ги заменуваш другите стравувања.
Се плашеше од моите родители, а се плашеше и од мене.
Стравот од мене го менуваше за стравот од нив. Стравот од нив те јаде, стравот од мене те убива. Таму се
тресеш, тука смрдиш на мувла.
Мажот: Се плашев дека ќе ме оставиш. Дека ќе се
вратиш таму од каде што дојде. Бев готов да направам
сè, што би рекол унгарскиот писател Естерхази, и двете
раце да ми се во гипс би ти донел цвеќе. Со гипсoт ќе
го притиснам на стомакот и ќе го носам. Нема да биде
малечко, за да не се излизга помеѓу мевот и гипсот. Ќе
биде тоа огромно – џиновско цвеќе. Нека види целиот
град дека ти носам цвеќе од страв.
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Јас немам време, јас имам музика.
Извинете, да ве прашам:
Колку години имате?
Колку музика има во мене?
Моите корени се музиката.
Колку тие се внатре толку јас сум надвор.
Толку сум исправен.
Глувоста ме смалува
Музиката е времето.
Времето е сеќавање
музиката е стварноста.
Жената: Чекај, застани! Не е во прашање
музиката!
Мажот: Таа е во секое прашање.
Жената: Не и во нашето. Ете, еден месец откако
си отидов од дома. Живееме со детето каде ќе најдеме,
јадеме што ќе ни подадат, а ти – музиката. Да ти се помочам во неа!
Мажот: Кога би ја сфатила, ќе видиш дека сите
сме во нејзини раце. Ако таа нè испушти, отидовме
јабана. А со неа си секогаш дома. Никој не ти зборува
на јазик што не го разбираш. Доволно е само да сакаш
да слушнеш.
Жената: Ах, требаше да си ги послушам мама
и тато!
Мажот: (За цело време додека зборува за музикаЖената: Кажи зошто ја избра клупата?
та е во егзалтирана состојба, просто не е свесен за она
што се случува, за онаа што е покрај него)
Мажот: За да се вратиме во времето...
Тие абер немаа од музика.
Жената: Не си ништо повеќе од еден глуп, безТие имаа простор, но не и време.
вреден папагал!
Иако тоа е малку чудно, но ете, немаа музика.
Мажот: Во времето кога овде немало клупа.
Немаа раст. Беа високи, а не беа големи.
Жената: Веќе се договоривме за тоа време.
Имаа празни утроби. Немаа сила...
Мажот: Ама имало музика.
Жената: А ти, а ти, што имаш ти? Имаш рогови,
Жената: На местото на клупата.
тоа го знам...
Мажот: Наместо времето.
Мажот: Она што јас го имам не може да се види
со голо око.
Жената: Имало музика, а немало време?
Жената: (Скока и го граба за реверите. Го тресе.
Мажот:
Изнервирана
е) Не се гледа, а? Не се гледа, а? Не се глеВремето не е тоа ако во себе не ја носи музиката.
даме,
ниту
јас
ниту она што почна да ја учи азбуката и
Музиката е неговата утроба.
првите
песнички
за мама и тато, за чистите раце и за
Музиката е неговото лице и задник.
потребата од здрав живот, а?
Музиката е неговата сила.
Да ти се помочам во она што го имаш, а што не се
Силно удира музиката,
гледа со голо око! Читаш книги, а ништо не научуваш.
силно ни се сили времето.
Слушаш музика, а ништо не изустуваш.
Боледува, умира музиката,
(Седнува на клупата, го покрива лицето и почнува
на времето не му е арно.
да
липа)
Во црно се завива просторот,
небото натежнува, ќе врне.
Мажот: И ова е музика.
Секој е дедо Ное, а мртви колку сакаш.
Жената: (Ја крева главата со солзи во очите и по
(Пауза)
образите) Ама каква?
Јас пораснав со музиката.
Мажот: За заљубени.
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Жената: (Ја крева главата) Јас не сум заљубена.
Јас сум мртва.
Мажот: Тоа ништо не менува. Избери мртовец.
Жената: Имам лошо искуство со тебе.
Мажот: Многу се потрошив во пубертетот. На
секоја музика, удри го. А тоа музиките – која од која.
Во кој душа да остане.
Жената: (Станува од клупата и трга да си замине) Јaс повеќе нема што да барам овде. (Заминува)
Мажот: (Трча по неа) Чекај, јас имам!
За кратко, многу кратко време клупата и сето
она околу неа – електричниот столб, песочната патека, неколкуте џбунчиња, останаа сами. Тишината ја
разбиваат полските музиканти-жегалците, утовите
и кучињата скитници.
Мажот се враќа сам. Седнува на клупата. Од торбата што стои до него вади пиво во лименка. Ја отвора. Пие. Ја испива. Повторно брка во торбата. Вади
друга лименка со пиво. Пие. Погледнува кон ѕвезденото
небо. Сака да ја слушне музиката на ноќта. Ја става
дланката на увото, сака да ги насочи ноќните тонски
вибрации во ушната школка.
Мажот: Не требаше да го оставам пишувањето.
Ова сега плаче за во песна. Ноќта е полна музика. Таа
ме има мене. Многу ќе беше убаво да не го оставев
пишувањето. Ќе ја напишев во многу строфи. Просто
ќе беше долга со километри, ама ете, го оставив пишувањето, и тоа многу рано, што се вели, уште пред
да ги научам сите букви во азбуката, мислам на онаа
поетската. (Пие од лименката со пиво)
Кога ми кажаа дека знае турски, не ми кажаа дека
не знае музика. Мислев дека тие што знаат туѓи јазици
знаат да се справат и со музиката. Оваа не покажа такви
познавања. А само сакав сè да биде во ред пред да се...
Нема значение...
(Пие од пивото. Го испива. Брка во чантата. Вади
друго. Го отвора. Пивнува – мала голтка)
Кога си замина од дома беше недела.
Паркот беше полн со шетачи.
Кучињата ги водеа своите стопани,
децата своите баби и дедовци,
вљубените своите љубовници,
мртвите своите живи.
Тоа беше многу необичен ден.
(Пие од лименката со пиво)
Така и го претставив. Ме тресна со пепелникот
по главата и ми рече дека сум начукан, па поради тоа
сè ми изгледа како во цртан филм. Јас пиев пиво, а од
пиво тешко се опивам.
Денот беше светол со многу сонца
по покривите на куќите и со многу оџаци

по тротоарите на улиците.
Ја поканив да им се придружиме
на животните во паркот.
(Пие од лименката со пиво)
Ме мавна со филџанот што го држеше во рацете.
Кафето беше испиено. Сетив само како ми расне џумка
на тилот. Ми рече дека со пијаница не би отишла нити
кај мртвите... Нема значение...
Пивото е мојот најискрен пријател. Секогаш кога
ќе западнам во неприлики, тоа ме извлекува. Со дветри голтки веднаш се кревам на нозе. И тогаш беше
така. Го имав доволно во мене за да скокнам на нозе...
Нема значение...
И се опнав во лицето и ў реков: „Ќе зажалиш,
краво, штотуку мислев да ти посветам една песна“. Ме
фати за косите и ме кубеше два саати, влакненце по
влакненце. Ко искубан петел ме направи... Нема значение... (Пие од лименката со пиво)
Ў реков, сега ваков како што изгледам, можеш само
да ми се фатиш за кикиришката. А сакав да и пеам. Да ў
ја доловам атмосферата во паркот... Нема значение...
Си замина од дома со полни раце од мојата руса
коса и со два куфера алишта. Го зеде и детето.
(Ја надига лименката со пиво. Празна е.) Знаев
дека вака ќе заврши вечерта. Ќе одам по пиво. Ми тргна
пиењето на клупата. (Заминува)
Зелената клупа во паркот останува сама. Кога
таа би можела да бира, никогаш не би избрала да остане
сама, особено кога околу неа се мотка ноќта. Кога таа
би имале раце, би ги пружила кон секого што ќе помине
покрај неа. Кога би имала грло, кога би можела да викне,
би викала по секого што ќе помине покрај неа. Ќе ги
довикува и ќе ги гушка сите оние што би можеле да ја
користат нејзината удобност, сите оние што ќе можат да ја јавнат: И-ха, и-ха! Зелената клупа во паркот
е коњ што пека по својот јавач. Дојдете, бидете јавач на
зелената клупа, онаа што е од дрво, но има човечко срце.
Еве, сега е пресреќна, просто клика од радост, зашто
Жената се враќа и седнува врз неа. Ја јава.
Жената: (Седнува на клупата. Го вади мобилниот
од чантата. Зборува по мобилниот телефон) Знам,
знам дека долго се задржав, ама те молам уште малку да
останеш покрај детето. Знам дека ти е досадно, но ова
е дефинитивна одлука... Во паркот сум на некоја клупа
која не постои, а сепак може да се седне на неа. Ја избрал
поради погледот од неа, а околу нас е само црна темница. Мислам дека сака да добие на време. Ми зборува
за некое време кое никогаш не било. За него времето е
исто што и музиката. И многу е разочаран оти не сум
ја сакала музиката колку него. Ама напросто треска
глупости. Драга моја, па секоја минутка со него ми е
како нож во грбот. Јас сум само една голема отворена
рана. Ништо не ме боли, а мислам дека ќе умрам. Со
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години е истиот. Вади душа со што ќе најде. Каде само
ја најде да ми рецитира?! Да, да, му го стокмив ѓерданот
од навредливи зборови:
коњ
килаво магаре
недоквакан
рогоносец
мајмун
питекантроп
папагал
лајно
и уште што ли не.
Јас го навредувам, драга моја, а тој ми раскажува
за времето кога му паднало на ум да бара девојка што
знае турски. Сакал да биде смешен на турски. Да биде
будала на туѓ јазик.
Ми кажува колку ме љубел и колку ги мразел моите родители. Ми се жали дека го оставил пишувањето
заради мене. Кога ме сретнал, заборавил да чита. Замисли, толку многу се заљубил во мене што ја заборавил
азбуката. Буквите А и Ш ги пишувал на ист начин... Не,
не, никогаш не сум го сакала. Само што се омажив, го
замразив. Многу години фрлив во ветрот. Младоста ми
ја столчи, сега сака зрелите години да ми ги стави под
хипотека за да може да си земе кредит од животот. Тоа
нема да му го дозволам. (Пауза)
Ме боли жолчката, имам чир на желудникот, хемороиди и биење на срцето. Решив наместо да трошам
пари по лекови да го оставам – дефинитивно. Треба
само да каже кога и каде.
Мажот се враќа. Во рацете држи неколку лименки
со пиво и една со кока-кола. Седнува на клупата. Ў ја
подава лименката со кока-кола на Жената. Отвора една
од лименките со пиво. Пие. Пие и Жената. Молчат и
гледат пред себе.
Жената: Доста со тоа грицкање на ноктите!
Мажот: Не грицкам нокти, пијам пиво.
Жената: Подобро е кога би грицкал.
Мажот: Сум пробал и – ништо.
Жената: Мразам кога мажите грицкаат нокти.
Мажот: И јас мразам, затоа пијам.
Жената: Мразам и кога пијат.
Мажот: Сè што правам, правам поради нервите.
Жената: Поарно да си луд отколку пијан.
Мажот: Мажите имаат два периода во животот:
Период кога се луди и период кога се пијани. Пред да
се оженат се луди. Во бракот се пијани.
Жената: Кај жените е поинаку. Тие пред да се омажат се пијани, а во бракот се луди. Ниту една нормална
жена не би си дозволила да живее со пијан маж.
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Мажот: (Пие од лименката со пиво) Бракот не
носи среќни денови, трезвените го потврдуваат тоа.
Пијаните пак велат: ,,Нема значение!“
Жената: Мајка ми ти налеваше во чашите за да
види колку можеш да испиеш...
Мажот: А јас пиев колку таа ќе ми налееше.
Жената: За мама тоа беше многу.
Мажот: И за мене беше многу, ама не сакав да
ја навредам.
Жената: Ми рече дека си пијаница.
Мажот: Мене ми велеше само добра ноќ. Ў возвраќав на ист начин: ,,Добра ноќ!“
Жената: Ў се стемнуваше кога ќе те видеше на
чукан.
Мажот: Сочувствував со нејзината темница.
Жената: Дома беше уште полошо. Продолжуваше да пиеш.
Мажот: Сам си налевав. Самиот си велев „Добра
ноќ“.
Жената: Кога ќе легнеше покрај мене, мислев
дека во креветот ми се мести каче со расол. Смрдеше
– корнеше.
Мажот: Каче со расол, тоа беше резервирана улога за мене секогаш кога ќе стапнев на брачниот кревет.
Многу пати сакав да се изблујам врз тебе. Сакав да те
натопам со мојата внатрешност, со мојата жолчност. Се
сеќавам кога сакаше да ме потопиш во колонска вода.
Само што бев легнал и тргнат да се забавувам во соништата, нешто почна да ме пече во душникот. Скокнав
од креветот, ти беше врз мене со шишето полно со
колонска вода. Истураше од него како од бардаче. Десет
дена мирисав на ливада насадена со бугарски ружи.
Жената: Тоа никогаш нема да ти го заборавам.
Јас трудна, а ти си се нацицал до врвот на козирката. Го
почувствував тоа кутрото како ме клоца во стомакот.
Да, си реков, ми дава знак да го тупосам пијаницава
по тиквата и да го испратам кај татко и мајка на оној
свет. Само што тргнав да те тупосам, ти се сврти кон
мене и рече дека ме сакаш и мене и она што го носам
во стомакот. Ми го кажа тоа директно во носот. Се
онесвестив. Се разбудив по два дена. Медицинската
сестра ми рече дека имам син.
Мажот:
Син ми се роди.
Ме огреа сонце.
Се крена пролетта во мене.
Топлите чувства како ластовички
сееја радост
врз расцветаните очи,
врз шумата од желби.
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Направив мост од моето тело
Од срцето лак за мојата душа стрела,
Се борев за твоето жителство
во градот на среќните.
За сега и во вечни векови.
Жената: Го вселив новороденото дома, тебе сакав
да те иселам. Добив маж и сакав да те избришам од
мојот живот. Не можев да поднесувам да пиеш мајчино
млеко.
Мажот: Зарем некогаш сум пиел?
Жената: Си се обидувал.
Мажот: Сум се обидувал и секогаш сум завршувал со пиво во устата.
Жената: Други на твое место би останале жедни.
Мажот: Нана му велеше на дедо дека ја пие ракијата како мајчино млеко. Сè додека мајчиното има
алтернатива, ќе нема жедни.
Жената: Детето немаше алтернатива. А ти беше
без работа. Полна уста пиво и празни џебови. Беше
лигава магарица што наместо да го носи товарот на
фамилијата редеше социјалистички идеи: Парите ги
презираше освен кога со нив требеше да купиш пиво.
„Не треба да му се робува на материјалниот свет, зашто
тој го уништува човекот. Најдобро е ако му припаѓаш на
духовниот, зашто таму пијаните им се одмаздуваат на
трезните преку поезијата“. Ќе ја натопеше лејката и нè
солеше со мисли од Библијата. Постојано ти беше свети
Павле во устата: „Ако љубов немаш, немаш ништо!“
Ти цел живот имаш љубов кон себе и ништо кон
другите. Детето израсна без еден родител.
Мажот: (Пие од лименката со пиво. Потоа ја
фрла лименката некаде во темницата, во паркот)
Престанав да пијам.
Жената: Откако тие си заминаа од светот на жи
вите.
Мажот:
Наоѓав работи. Ситни и крупни.
Мои и туѓи.
И сега сум истиот.
Мајчино млеко не пропив.
Љубов менував за ништо.
Одев од град во град,
од држава во држава.
Таму просев дома носев.
Сè уште носам,
сè уште просам за
љубов, разбирање и живот.
Дома сум незабележан,
надвор сум неиспратен,
се враќам недочекан.
На турски ми зборуваш

Ништо не те разбирам.
Жената: Тешко ми е, не те поднесувам. Се трудев
да почнам да те почитувам. Да те гледам кога си покрај
мене и кога си надвор. Ти фрлам око, празно ми се враќа.
Ти пуштам рака, ми се отсекува. Ниту сенка ти гледам,
ниту тебе. Не можам да те поднесувам.
Мажот: Гледаш, јас можам. Многу те поднесував. Секогаш само тебе сум те поднесувал. Ме учеле,
ме терале да поднесувам други, ама јас останав само
тебе да те поднесувам. И бев среќен поради тоа што те
поднесував. Ја поднесував твојата коса, твојата муцка,
твоите заби секачи, твоите мли гради и голем задник,
твоите атрофирани мускули и твоите грди зборови
никогаш неизречени на турски...
Жената: А пред малку рече дека само си ме љубел.
Мажот: Тоа беше во првите години. Заедницата
на мажот и жената е потпрена на три столба. Столбови
на бракот. Првиот е начинет од љубов, вториот од разбирање, третиот од сеќавање.
Жената: Столбови? Мене ме интересира само
клупата.
Мажот: И мене.
Жената: Тогаш?
Мажот: Ќе се трудиме да не ја забележуваме.
Жената: А можеме ли?
Мажот: Се сеќаваш кога ти ја дадов поетската
книга од Сандберг?
Жената: Кога ја виде, мама веднаш сфати дека
ќе направам глупост.
Мажот: Поради ставовите на поетот?
Жената: Поради поетот, поради сите поети. Во
предговорот на книгата напишан од самиот поет стои:
„Поразително беше гадењето на Вилијам Конгрив во
1665-тата година: ’Биди подведувач, лигавко, шарлатан,
поп, биди личен исповедник на некојси атеист... биди
што било, само поет не, бидејќи поетот е полош, поснисходлив, поплашлив и попонизен од сите оние што
ги спомнав‘“. Мајка и татко размислуваа како тој тип
од романтизмот. Во светот во кој знаеја дека владеат
парите, за нив беше идиотизам некој да бега од нив.
Мажот: Бргу ми ја врати.
Жената: Требаше уште побргу. На книгата дома
гледаа како на темпирана бомба. Ако не можеа да се
ослободат од присуството на терористот во нивниот
живот, сакаа да се ослободат од неговите средства за
вршење терор.
Мажот: Знаев дека сум неразбран и почувствував
потреба од токму ваква клупа, од токму ваков парк, од
токму ваква сцена. Јас изјазен на неа. Во публиката сакав
да бидат сите, само не ти и тие. (Се качува на клупата)
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Постои место каде љубовта почнува
и место каде што љубовта престанува.
Постои допир на двете раце
што се противат на сите речници.
...................................................................
Раце, очи, зборови од милост –
со помош на нивна љубовта се бори и гради.
Постојат чевли што љубовта ги носи
и нивното заминување е скришно.
Постои предупредување што љубовта го испраќа
за чија цена се дознава премногу доца.
Постои толкување на љубовта на сите јазици
и не е најдено помудро од ова:
Постои место каде љубовта почнува и место
каде љубовта престанува...
Жената: Никогаш не сум била качена на клупа.
Мажот: (Продолжува со рецитирање на песни од книгата „Толкувањето на љубовта“ од Карл
Сандберг)
Помислував да се убијам бидејќи сум само ѕидар
а ти жена што го љуби сопственикот на
бакалницата.
Сега тоа и не ми е толку важно, циглите
ги ѕидам повешто и побавно пеам, додека
попладне
со лопатката своја ракувам.
Кога сонцето ќе ми влезе во очите и кога
лествиците ќе се залулаат
и малтерот залудно ќе се растури...
Жената: Слегувај оттаму!
Мажот: Одовде не се гледаат ситните души.
Жената: И кога е мрак?
Мажот: И кога е мрак!
Жената: Никогаш не сум била искачена на клупа.
А што се гледа?
Мажот: Само она што не може да се види.
Жената: Поминаа повеќе од десет години и со
ништо не можеш да ме вратиш назад. Кога сега би ми дал
книга со поезија, би ти ја ставила в газ. Слегувај оттаму!
Отсекогаш си знаел само да рушиш, рушиш и рушиш...
Еве, веќе ми ја сруши желбата да се качам на клупата. Слегувааај!
Мажот:
Се гледа насмевката на едно дете
Се гледа радоста на една љубов
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Се гледа мирисот на бескрајниот живот
Се гледа отсуството на болката и тагата
Се гледа присутноста на илузијата
Се гледа колку тие знаат
Се гледа колку јас знам
Се гледа колку ти знаеш
Турски
Жената: (Се тресе од нервната напнатост) Слегувај! Слегуваај!
Мажот: (Се служи со стихови од поезијата на Сандберг, поточно од песната „Балони за пет центи“)
Се гледа Пјетро:
има двесет црвени и сини балони на конецот.
Тие треперат и играат влечејќи ја раката
на Пјетро.
Една паричка од никел цената е на секој.
Децата желни за балон го следат Пјетро
во чекор.
Кога ќе ја распродаде стоката, заминува
по улицата сам.
Жената: (Липа) Слегувај!
Мажот: Кога ќе го видиш она што не се гледа,
тешко ќе можеш очи да одлепиш. Не толку лесно се
напушта позицијата што те прави среќен.
Жената: Не можам да поднесувам кога си среќен.
Мажот:
Се гледаат брчките на твојата омраза
Се гледа бојата на твојата завист
Се гледа влажноста на изневерата
Се гледа тајната на твојот курвински живот
Се гледа, се чувствува, се допира твојот курвалак.
Жената: (Скока од клупата. Брка во чантата.
Вади пиштол. Го насочува кон Мажот) Престани или
ќе морам...
Мажот: (Изненаден, но по малку и уплашен) Знаев дека ниту еден од балоните нема да ти се бендиса.
Жената: (Сè уште со пиштолот кон него) Затоа
што се само балони.
Мажот: (Се спушта од клупата. Се оддалечува
на неколку чекори од неа. Гледа во мракот додека зборува
со Жената) Зарем мислиш дека оној што ги нуди, нуди
само балони?
Жената: И не е важно што нуди тој. Важно е што
ние бараме, што сакаме од понуденото.
Мажот:
Се сеќавам:
кога тато немаше пари,
кога мама се плачеше
на тешката работа во предарата,
кога дедо велеше дека има затка во градите,
кога сестра ми растеше

НА КЛУПАТА

како сите девојчиња од улицата,
јас си купив два балона.
Едниот беше црвен, другиот син.
Тато многу се изнервира –
„Зарем кога немаме пари да се купуваат балони?“
Тато остана сам во забелешките.
Сите други гледавме во балоните
што ја креваа собата, старата куќа,
што нè носеа кон облаците.
Кога те доведов дома,
тато пак се изнервира како тогаш за балоните.
Жената: (Се качува на клупата. Пиштолот го
вперува кон Мажот) Не сакам да зборувам за тоа.
Мажот: Јас сакам.
Жената: Тоа те прави среќен?
Мажот: Ме прави одлучен (Се свртува кон неа,
и тој ў вперува пиштол)
Жената: Да слезам ли?
Мажот: Не, ако можеш да го видиш она што
не се гледа.
Жената: (Слегува од клупата. Седнува на неа. Го
прибира пиштолот во чантата)

Јас сум само практична. Никогаш не сум се врзувала за твоите заблуди, за твоите инсинуации. Се
лажеш себе си и се трудиш да нè излажеш и нас. Не
ти успева.
Мажот: А тебе ти успева да ме нарекуваш коњ,
килаво магаре, недоквакан рогоносец, лајно, сом, мајмун,
питенкантроп, идиот, а да му се вовлекуваш на секој маж
што ќе ти го наполни окото со телесните форми.
Жената: Ме доведе овде за да ме убиеш.
Мажот: Го извадив како реплика на твојот пиш
тол.
Жената: Не помислуваш на детето. Ти, всушност,
никогаш не си ни мислел на него. Можам да кажам дека
тоа порасна до својата десетта година без татко.
Мажот: Без татко, а сета таа грижа околу него,
сета таа љубов, сите тие подароци...
Жената: Му велев дека му ги носи Дедо Мраз.
Мажот: Дедо Мраз. Му рече ли дека и на петти
септември, кога тргна во прво одделение, го одвел Дедо
Мраз?
Жената: Му реков дека на првиот ден од школската година го однела баба му.
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Мажот: Требаше уште на почетокот на нашиот
брак да ти кажам дека една моја прабаба убила Турчин.
Станала страв и трепет за Турците по течението на
реката. Многу Турци се иселиле наспроти течението на
реката. Не знам, можеби од неа ми е наследено да сакам
да личам на баби и да фрлам око на кубури.
Жената: Сакаш да го оставиш и без мајка.
Мажот: Баби и дедовци да го гледаат. Вампири
да го водат на училиште.
Жената: Затоа ли ме доведе на клупата?
Мажот: Пред малку и ти држеше пиштол во
рацете. Сакаше ли детето да го оставиш без татко?
Жената: Не.
Мажот: Тогаш зошто му го бапна пред носот?
Жената: Не можам да убијам некого што не постои. Не можам да лишам некого од нешто што го нема.
Разбери – ти не постоиш!
Мажот: Но зошто пиштолот што постои беше
вперен во еден што не постои?
Жената: Откако си отидов од дома, постојано
го носам со себе. Треба еднаш да разбереш дека светот
не е поезија, луѓето не комуницираат во стихови. Поради тебе се запишав на Факултетот за компаративна
книжевност. Поради тебе не ја засакав литературата.
Кој денес води грижа за она што го пишува во книгите? Оние што немаат време за читање, имаат време за
пари. Луѓето пари прават, ти будалаштини – режираш
по провинциски театари евтини претстави. Мораш да
внимаваш, ако сакаш да преживееш. Денес секој секого
демне. Никој не ти излегува пред очите и не ти го кажува она што го очекуваш. Светот повеќе не е ринг каде
противниците машки си ги одмеруваат силите. Сега
сите напаѓаат одзади. Сите се педери. Го носам од страв
за него. Се плашам да не остане и без мајка.
Мажот: Има и татко.
Жената: Нема ниту баби ниту дедовци. Сите
изумреа како да биле во војна, како чумата да ги
сотре.
Мажот: Никој друг не може да му биде татко
освен јас.
Жената: Татковците ги избираме ние, жените.
Мажот: Зошто не и децата?
Жената: Зашто само ние знаеме кој колку може.
Мажот: жените/мажите ги бираат преку креветот, децата преку срцата.
Жената: Сакаш да му бидеш баба?
Мажот: А татко? Кој ќе му биде татко?
Жената: Не сме толку блиски за да ти кажам.
Мажот: Кој ќе му биде татко?
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Жената: Не викај, не можам да се сетам, ги има
многу.
Мажот: Татковци?
Жената: Кандидати.
Мажот: За ова можам да те убијам.
Жената: Знам.
Мажот: Ако знаеш, покажи малку разум и благодарност оти те оставам да живееш.
Жената: Ќе чекам прво да се разделиме.
Мажот: Да се разделиме?
Жената: Дојдов овде да ти кажам дека сакам да
се разделиме. Отсуството од дома ме натера да сфатам
дека повеќе не можам да живеам со тебе. Мислев дека
и ти ме повика за тоа.
Мажот: (Го држи пиштолот вперен во неа) А
јас те повикав поради музиката. Сакав да ти ја испеам
песната кога клупата не беше тука. Минував одовде. Бевме заедно со татко. Одевме кон лозјето. Патот до него
минуваше покрај паркот. Овде, на ова место, постојано
ми доаѓаше да ја запеам песната што денес сакав да ти
ја испеам. Јас ќе почнев да ја потпевнувам, татко ќе ме
прекинеше: „Слушај, синко, некои луѓе најдобро пеат
кога уста не отвораат. Ти си еден од нив“. Мислев со песната што ја учев цел живот да ја запеам така како што
татко би сакал да ја слушне и на местото каде постојано
се сеќавав на неа да те вратам дома. Но ова со желбата
да се разделиме ме прави да бидам уште поупорен во
потрагата: Кажи кој му е татко на детето?
Жената: Поминаа десет години. Те мразам како
што те мразев кога се запознавме. Мислам дека никој не
издржал толку со маж што го мрази. Кога ми легна во
креветот уште од првата вечер, знаев дека некое време
ќе спијам со маж што не е мој тип. Цели десет години.
Лошо пресметав. Не ја сакам поезијата.
Мажот: (Изнервиран)
Има една жена што не ме сака, што ме мрази
Ме мрази како што си ја мрази професијата
Како што и трчањето во природата
Како што и туширањето со ладна вода
Ме мрази професионално
Ме мрази аматерски
Ме мрази од вчера до утре
Од утре до вчера
Секогаш сама, понекогаш и со други
Ме мрази како она
што не може да го каже на турски.
Жената: Мислам дека ти зборувам на нашки:
прво треба да се разделиме.
Мажот: (Ў го пика пиштолот во носот) Ќе пукам, ако не кажеш кој му е татко.
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(Жената го удира со коленото по мадињата. Мажот го испушта пиштолот и паѓа од болка на коленици.
Офка, се превиткува. Таа победнички застанува над
него)
Жената: Карл Сандберг му е татко.
Мажот се превиткува од болка, но и се смее. Гласно
се смее. Се кикоти на сет глас. Заразно се смее. Природата во таков случај останува само нем набљудувач.
Ноќта помага сите да го разберат, сите да дознаат дека
неговиот живот има и смешни страници. Но наеднаш
смеењето се прекинува, како што се прекинува течението на електричната енергија, како што се прекинува
јажето на човекот што сака да ги премине Нијагарините водопади, како што се прекинува работата на
срцето.
Мажот: Карл Сандберг? Чекај, чекај, па таа пос
тојано велеше дека шефот на бакалницата отспротива
личи на поетот што јас ў го дадов да го чита – Карл
Сандберг.
(Вика по неа) Еј, чекај! Еј, чекај! (Трча по неа)
И наеднаш – истрел. Да, токму така, истрел од
огнено оружје. Истрел од пиштол. Некој пука во ноќта.
Зелената клупа и сето она околу неа остануваат само
неми сведоци на истреланиот куршум, на намерата на
оној што притиснал на чкрапалото на огненото оруже.
Нека им е на здравје!
ВТОР ЧИН
Сè е исто, само нив ги нема. Многу години поминаа.
Природата во стариот стил. Клупата зелена како и
секогаш. Годините не ў оставиле траги на старост,
зашто грижливите луѓе постојано ја премачкуваат со
бојата која најмногу ў одговара.
Но таа не ў останува должна, за зачуваната младост наплатува со банката на спомени што ја има отворено длабоко во своето срце. Сите нејзини корисници
можат да побараат таa да ги потсети на нешто што
било, што се случило, што треба да се помни. Дека е
така зборуваат и Жената и Мажот, кои ќе седнат на
клупата по многу, многу години. Мажот поткривнува
на едната нога. Се движи потпирајќи се на бастун.
Доаѓаат до неа. Староста може да им се види по
изнемоштеноста на телата, по збрчканоста на лицата,
по треморот на рацете. Земјата е мирна, тие се тресат.
Гласот им се тресе. Телата им се тресат. Откако ќе
седнат и некое време, кратко, сосем кратко, независно
еден од друг, ќе се загледаат во мракот пред себе:
Жената: Престани да си ги грицкаш ноктите!
Мажот: Не си ги грицкам.
Жената: Мразам кога мажите си ги грицкаат
ноктите.

Мажот: И јас.
Жената: Што и ти?
Мажот: Мразам да немам заби во устата.
Жената: Не е време да имаш заби.
Мажот: Не е ни за грицкање на нокти.
Жената: Тогаш чудно ги шмукаш.
Мажот: Не можам ниту тоа. Ми се тресат рацете.
Кога ќе ги ставам прстите, како да ставам миксер во
устата. Ренде ми ја прават вилицата.
Жената: Такво нешто не сум забележала.
Мажот: И не можеш кога повеќе не се бакнуваме.
Жената: Лажеш, како и секогаш.
Мажот: Овој пат ја кажувам вистината како ни
когаш.
Жената: Последен пат се бакнавме пред три го
дини.
Мажот: Пред три години?
Жената: Тогаш сè уште ги чувавме социјалните
вилици во иста чашка.
Мажот: Бакнувањето беше без јазик.
Жената: Ти не бакнуваш, ти гризаш.
Мажот: А ти пак уста не отвораш.
(Молчат и гледаат во мрачната слика пред себе.
Но сега Мажот прв се јавува.)
Мажот: (Ја поттурнува со раката) Еј!
Жената: Знам.
Мажот: Би можеле да пробаме...
Жената: А ќе ме видиш сама – а ќе ми побараш.
(Тој вади од џебот на палтото вештачка вилица,
вади и таа, ама од чантата. Ги допираат една со друга.
Манифестираат бакнување на две вештачки вилици)
Мажот: Бакнуваш толку суво и толку заносно
што просто ќе се помочам од задоволство.
(Оди во темнината да ја испразни бешиката. Се
враќа со темно петно на панталоните. Повторно седнува на клупата)
Мажот: Е, што ти е староста! Во неа се плаќаат
сите долгови направени во младоста. Еве, сега ги мочам
сите пива што ги испив некогаш. Пиев мали, од по три
деци, сега мочам од литро и половина.
Жената: А ракијата што ја испи кај мама и кај
тато?
Мажот: Неа прва ја измочав. Штом влегов во
пензија почнав, чашка по чашка. Лом ја направив за
неколку години. Сега ова пивото ме јаде. За виното
мислам дека ќе немам време.
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Жената: Ако како млад си бил душевадник, со
што ќе платиш во староста?
Мажот: Со мочање.
Жената: И за вадење душа ли плаќате мочајќи?
Мажот: Сето друго е потрошено.
Жената: Нели те убиваат спомените?
Мажот: Кога ќе се измочаш, на сè забораваш.
Жената: Едноставно, во староста му се мочаш
на сè што било некогаш.
Мажот: Ако имало многу настани, ќе трчаш на
секоја минута.
(Пак скока од клупата и оди некаде во мракот да
ја испразни бешиката. Се враќа со нова флека на панталоните. Седнува на клупата)
Жената: Бргу се врати.
Мажот: Добро е што помниш кога се вратив.
Жената: А беше ли некаде?
Мажот: Го избришав твојот пад пред трамвајот
во големиот град. Се загледа во еден висок, широкоплеќест, црноок што слегуваше пред тебе од градското
возило и го промаши скалилото. Плесна на бетонот
како кучешка глиста. Некои жени спискаа, јас си тргнав
напред правејќи се дека не те познавам.
Жената: И мене ми е полесно без сеќавањето на
тој трагичен настан. Можев да ги загубам двете нозе.
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Мажот: Постојано наоѓаше некого во кој ќе ги
закопаш очите. Не избираше меѓу шугавите и ќелавите,
меѓу дебелите и слабите, меѓу учените и простите. Ти
гледаше во сите мажи...
Жената: А ти?
Мажот: Се враќав дома со задоцнување. Со месеци ќе акав по провинциските театари и кога ќе се
вратев беше веќе доцна. Доцна да се сфати, да се разбере вистината, да се добие инспирација за песната што
треба последна да биде напишана во животот.
Жената: Доцна за да умреш.
Мажот: Еднаш дојдов навреме и умрев. Целосно
умрев кога слушнав како разговараш преку телефон. Го
молеше да те посети, да ти го издигне самочувството
со неговата телешка глава и телешка нога. Умрев без да
ти кажам збогум.
Жената: И токму за тоа те фатив и те вратив назад.
Мажот: Ме врати за да ми ги покажеш сите што
сакаше да ги имаш.
Жената: Тоа беа само твои инсинуации. Многу
пати се покајав што се согласив со твојата одлука да
престанеш да пишуваш. Многу малку ќе се врткаше
околу мене ако ти се моткаше во главата некој роман
или драма, дури и лирска песна, песна во три стиха.
Вака, цело време беше врз мене. Не мислеше ништо
друго освен дека те изневерувам.
Мажот: Додека јас мислев мирно, ти беше
вистински вулкан. Просто мислите ти беа како вжештена лава. Прскаше со нив на сите страни. Се кршеа
стаклата, се топеше мебелот, се лепеа како тапети по
ѕидовите. Некои се излеваа по скалите од зградата, други
капеа од балконите, и од оној на југ и од оној на север.
Течеа по улиците со имињата на народните херои. Трчав
по нив да ги соберам, да ги вратам дома. А ти, откако
ќе ја забележеше мојата загриженост, ги расфрлаше со
уште поголема жештина. Ти создаваше пекол, јас во пеколот горев. Ниту имаше потреба од толкава жештина
ниту имаше морално оправдување.
Жената: Сакаш да кажеш дека никогаш не си
ме изневерувал?
Мажот: Сакам да кажам дека се плашев да имам
љубовница.
Жената: Значи, од страв се ебаваше со сите тие
што личеа на глуви кучки, слепи квачки, глупи гуски,
загубени утки, диви кози, незаситни магарици...?
Мажот: Се плашев да бидам верен, се плашев и
да бидам неверен. Едноставно, умирав од страв.
Жената: И умре ли?
Мажот: Умрев, ама доцна.
Жената: И кој ти дојде на погребот?

НА КЛУПАТА

Мажот: Кој доаѓа на мртво куре...
Жената: Некои што не виделе живо.
Мажот: Тогаш ти почна да переш во сите операции. Ќелави, шугави, килави, ќорави, изгубени, смотани,
идиоти, крокодили, мајмуни, коњи, магариња... Се однесуваше како донатор на храна за животни затворени
во провинциска зоолошка градина.
Ја откажав, но набргу се вратив на старата дрога, поезијата. Пак истиот поет Сандберг, пак болки во
срцето, камења во бубрезите, глисти во газот. Немаше
доктор да ме прегледа, немаше лек да ме излечи и пак
си умрев.
Жената: И пак доцна.
Мажот: Последица на продолжен пубертет.
Жената: Ич жив не те видов.
Мажот: Тогаш нашиот син доби баба со мустаци
и многу татковци што не беа дома.
Жената: Кога ти стана баба, јас решив да те оставам. (Се смее.)
Мажот:
А јас се уплашив:
Каде една баба
ќе оди сама?
Жената: Тој нашиот син воопшто не се противеше
на мојата одлука. Едноставно реши да остане со мене.
Мажот: А каде една баба ќе оди сама?
Жената: Се сеќаваш кога ме немаше цел месец
дома?
Мажот: Ниту на крај умот не ми беше дека ќе те
најдам во манастирот, над иконата на Дева Марија.
Жената: И за мене беше изненадување кога се
видов над иконата на Светицата.
Мажот: Се сеќаваш ли кога ти предложив да си
одиме дома и ти ми рече: „Ајде, ти оди си, јас ќе дојдам“.
Не верував дека ќе дојдеш.
Жената: Дојдов на клупата.
Мажот: Токму така, на зелената клупа во
паркот.
Жената: На оваа клупа на којашто сме сега.
Мажот: Ме прашуваше, многу ме прашуваше
зошто сум ти закажал токму на клупата во паркот.
Жената: Ниту една клупа не можев да поврзам
со коњ. Коњ и клупа некако не ми одеа заедно.
Мажот: А просто тебе ти требаше клупата, а
не мене.
Жената: Кога ми ја предложи, дојдов за да ти
кажам...
Мажот: Дека дефинитивно ќе ме оставиш.

Жената: Дојдов да се разделам со тебе.
Мажот: А прашуваше за клупата.
Жената: Прашував за да ти кажам. Воопшто не ми
беше тешко. Бев одлучила. Знаев дека тоа еден ден ќе се
случи и бев подготвена. Тоа не ќе беше загуба за мене.
Мажот: Зашто ти ме остави откако ме зеде за маж.
Жената: Токму тогаш.
Мажот: Клупата ти дојде како римејк на бродот
Титаник.
Жената: Тогаш ти го извади кубурот од баба
ти и...
Мажот: Пукав.
Жената: Пукаше.
Мажот: Ми дојде прекуглава.
Жената: Си го зари куршумот во ногата.
Мажот: Оттогаш куцам. Мислам дека ден-денес
ме боли. Директно во коленото.
Жената: Така јас се вратив дома. Те лекував со
години. Те засакав болен. Немав сила да се разделам.
Мажот: Ја преведе мојата драма на турски.
Жената: За прв пат почнавме да се разбираме.
Мажот: Ајде, по тој повод.
Жената: Не ме оставаш на мира, штом ќе се
смири ситуацијата, веднаш ми бараш.
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Мажот: Во пубертетот многу страдав.
(Бркаат – Мажот во џебот, Жената во чантата. Ги вадат вештачките вилици и ги допираат
една со друга. Манифестират бакнување на вештачки
вилици)
Мажот: Се надевам дека тоа не е вилицата на
твојот швалер.
Жената: Јас се надевам дека ти не ме бакна со
вилицата на твојата швалерка.
Мажот: Отсекогаш си знаела жестоко да се бакнуваш. Одам да мочнам. Знаеш дека во последно време
само мочам од радост.
(Се губи во темницата, но за кратко. Се враќа со
нова флека на панталоните. Седнува на клупата)
Мажот: Кога би можел сега, би си ги грицкал
ноктите. Знам дека ти ќе ме прашаш...
Жената: Зошто ме доведе на клупата по толку
години?
Мажот: За да ти кажам дека повеќе не се плашам
дека ќе се разделиме. Сега на оваа клупа, под ова ѕвездено небо, знам дека ќе бидеме засекогаш заедно.
Жената: Под еден услов: да не го спомнуваш
повеќе Карл Сандберг.
Мажот: И ти да не го правиш татко на нашиот
син.
(Наеднаш Мажот се издига. Се фаќа за градите.
Остра болка му ги сече.)
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Жената: Пак ли на мочање?
Мажот: (Со тешки маки) Ооовој пат не. (Се
струполува покрај клупата)
Жената: (Скока од клупата. Му приоѓа) Еј! Еј!
Што ти е? Нели рече дека...(Ја фаќа паника. Трга да бара
помош) Еј! Може ли некој да ме слушне? Еј!
Мракот ја голта Жената. Се слушаат само извиците за помош. Мажот лежи неподвижно. Наеднаш сирената на Брзата помош ја распорува црната наметка на
ноќта. Сè пука по шавовите. Се слуша силна експлозија.
Пука предна лева на колата за брза помош. Се слушаат
само гласовите на возачот и медицинското лице.
Гласот 1: Мислам рече дека пукна предна лева.
Гласот 2: Минатиот пат пукнаа две предни, ама
десни.
Гласот 1: Треба да ја замениме.
Гласот 2: Прст пред око не се гледа.
Гласот 1: И не треба да си го гледаш прстот, дојдовме по стариот.
Гласот 2: Баксуз човек! Само што рече старата
дека на мажот ў не му е добро, па падна и умре.
Глсот 1: Како ќе му кажеме на стариот дека жена
му е мртва?
Гласот 2: Можеби не ќе треба да му кажуваме.
Сирената се слуша, ама сè полабо и послабо...

