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УВОДНИК
Десет години АКТ

Славе Ѓорѓо Димоски

(Куса констатација по повод 50-тиот број. Резигнирана белешка
за глувата македонска книжевна деценија, зборови наместо
пригоден говор и убав коктел)

ПЕСНИ НЕДОПЕАНИ

Драги мои,
Можеби поднасловот на ова непотребно писание објаснува сè. И навистина,
кого денес го интересира книжевно списание? Посебно списание кое не пишува и не објавува нарачани панагирици и вештачки ловорики за македонските
книжевни „големини“ кои како вештачки планини ни виснале над главите?
Не морате да поставувате прашања зошто е тоа така. И не барајте одговори,
бидејќи ќе ве сместат во некои нови вредносни статистики, таму каде што не
постојат книжевни вредности. Денес, ако сакате да бидете писател, треба да
бидете естрадна или салонска ѕвезда. Да ве има по страниците, постојано, без
разлика на тоа што го пишувате. И, се разбира, да имате влијателно „маде за
галење“, односно да сте во „плодоносната“ сенка на големите книжевни кланови, или да имате свое „мадегалачко кланче извршителче“. Ако го имате тоа
бидете спокојни, ќе ви дојде редот вонкнижевно да блеснете и, се разбира, да
бидете „познат писател“. Ако немате таква среќа, или ако не ја уживате довербата на македонските корумпирани книжевно-универзитетски кругови, тогаш
пишувајте и натаму како ништо да не се случува околу вас. И верувајте дека
филмот е при крај, иако крајот на тој „мадегалачки фестивал“ сè уште е далеку.
Во една таква констатација треба да кажеме дека во тој корумпиран книжевен котел веќе десет години „врие“ и нашиот АКТ. И многумина се расчудуваат
како тоа сè уште го има. И покрај тоа што неколку „плодоносни мадегалачи“
направија зачудувачки исчекори во книжевниот котел да го снема АКТ. Се
губеа документи, го бришеа од евиденција, го омаловажуваа како списание
кое не „гали мадиња“ туку донесува автори со поинакви естетски платформи
и содржини кои се издвојуваат и со својата вредност неприкосновено го освојуваат просторот кој старите докажани „македонски книжевни мадегалачи“ сè
уште суверено го држат.
Почитувани пријатели,
Знам дека овие зборови некои ќе ги разберат како непотребни, но потребата од нив е суштествена. За многу нешта, а најмногу за вистинските вредности на нашата книжевност. Посебно за онаа силна млада генерација која,
малку збунето ми се чини, влегува во жешкиот македонски книжевен котел.
До нив најмногу треба да допре оваа горчлива козерија за нашите книжевни
маки. Затоа, мои млади пријатели, освојувајте ја иднината со вредност и со
вистина и бидете најдобри, најпрвин во Македонија, а дури потоа во Европа.
Европска книжевност не постои, постои само европска заблуда. А заблудите
имаат кус пропаганден рок.
На крајот, и неколку зборови за АКТ. Сосем накусо: во изминатите десет
години навистина направивме мало чудо. Им се заблагодарувам на сите кои
соработуваа со нас. Нашиот ентузијазам продолжува. До кога? Сè додека „плодоносните македонски книжевни мадегалачи“ не успеат да го „удават“ АКТ во
жешкиот книжевен котел. Оваа година за малку ќе успееја во тоа. За догодина
не знаеме, бидејќи станува збор за чудовиште, за ненаситни мадегалачи.
На крајот, огромна благодарност до членовите на Редакцијата на АКТ.
Тие се најголемата сила на списанието. Да сте живи и здрави!
Вашиот Братислав Ташковски
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НОВИ

25.10.2013

Јагне
пак се пролева
твојата невина крв
Јагне.
некого да искупат.
некому да му стaнеш
зрнце сол на животот.
воздигнато во небото
црвениот плашт
го постилаш пеку
руната бели облаци
со штотуку пркнатите
ангелски крилја.

Песна
постојат ли страсти
или сè е страст.
ѕвездите се удвојуваат
и од ништо создаваат тајни.
стравот свечено се чисти.
ангелот од облаците
подаде глава
и на семето му рече:
– ’рти, помина твоето детство!

Настрана свртеното лице
на ангелот
влегов во храмот празен
и на ѕидот го видов
настрана свртеното лице
на ангелот
како да фрла уште еден
поглед надвор од светот.

Во маглата
врз себе животот го прима
сопствениот очај. ти си
тој осудениот непрестајно

ПЕСНИ

ПЕСНИ НЕДОПЕАНИ

што паѓаш покрај него.
телото ти исчезнува. како
да стигнеш дома кога куќата
постојано го менува местото?
во маглата го слушам гласот
што некогаш беше од татко ми
– во прав го вее куќниот праг.

Прогресијата на мојата празнина
точката на отпорот
е времето што врти
околу бројчаникот
во бранови
во сегменти
помеѓу две голтки
„т’га за југ“
штотуку донесено
на свечената трпеза.
на аголот од масата
ситна мушичка
се обидува да влезе
во прогресијата
на мојата празнина.

Стара маслина
Гледам длабоко в земја
Корењата кај свиле царство.
Земјата мириса на темјан.
Царството е – сердарство.
Гранките в небо се плетат,
Ставаат мевлем на раните.
Тој маките што ги сетил
На чело е на избраните.
Стеблото в длабочина нема.
Молкот в молитва е зачнат.
Од корењето времето зема
Нов сок за иднината зрачна.
		

Бар, 23.07.2011

Дожд
Станав и во мракот тргнав кон компјутерот за да го
запишам овој наслов. По првиот чекор се премислив:
па ова премногу е стварно за една приказна!? Надвор
врне силен дожд, удираат крупните капки на прозорецот,
дури во просторијата се чувствува трпкото студенило. Но
не се откажав од идејата: седнав пред компјутерот. Сега
прозорецот веќе ми е зад грб, но ги чувствувам студените
капки по пижамата, дури продираат и ми ја ежават кожата,
ги чувствувам шурките како лазат по замагленото стакло.
Во таква состојба, додека на мониторот го гледав зборот д о
ж д, столот под мене чкрипеше во некаков присилен ритам,
како да му даваше отпор на напишаниот наслов.
25.10.2013
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НОВИ ПЕСНИ
Кире Неделковски

Солунски Залив
Солени ми се спомените
слегуваат возбудливо во детството
кога сё ми беше необјаснет Почеток
на Селидбите и патувањата
далеку од дедовата куќа.
Солунскиот Залив почнав да си го носам
со мене и во мене
да си го Градам како што сакам
да си го Проширувам како што ми одговара
како почеток на споредбите
на сё она што сум го изгубил
на сё што сум добил
во другите Заливи полни со задоволства.
Солени ми станале спомените
судбина е тоа што си Создавам
пристаниште од зборови
и куќа слична на дедовата
од која можат да се гледаат
сите заминувања и враќања
на моите Бродови и Галеби
кои не признаваат граници.
Судбина е што уште живеам
на улица „Солунска“
свртена на југ
од каде го чувствувам Заливот.

Пристаниште
Тоа е Почеток
на моите брзи размисли.
Тесно е
за да ги прими
моите замислени Бродови.
Тоа е причината
за моите долги Пловидби
по големите мориња и океани
од книги.
Сега тесно ми е секаде…
Пристаништето
си остана на истото место
во мојата душа е
како детска насмевка
од која започна
4

25.10.2013

Кире
Неделковски

моето Отворање кон светов…
Тесно ми е
во секоја мисла
во секое Пристаниште
во секое Засолниште.

Музеј
Љубопитноста ги отвора сите Врати
таа е почеток кон Музите.
Влегуваш и согледуваш
како во своја куќа
што имаш и што си заборавил
нешто Важно –
аманет од своите дедовци
или апел за заштита
на пребеганите…
Музејот станал претесен
за да ги прими сите неправди
изложени пред јавноста.
Молчеливо минуваат посетители
кои си платиле влезница
за да видат со сопствени очи
каков бил животот
полн со пропусти
и со горчливи грешки.
А музејот повторно ќе се обновува…

Загатка
Го гледа Господ мојот Залив
Меѓу облаците
Меѓу моите мисли го гледа
И молчи.

Солунски Залив

Сигурно знае што Создавам
Затоа ме остава
Да продолжам
Да го славам
Него и Неговата моќ.
Молчи… Господ…
Јас почнува да се сомневам
Да не ми е љубоморен?…
Го прашувам
Меѓу планините
Меѓу облаците и мислите
Љубопитно го прашувам:
„Голем ли е мојов Залив?“…
Тој молчи.
Веројатно е задоволен
Кога ми дозволува
Да го Доградувам
Да го Славам
Со нови наслади…

Кон Каиро…
Колкава е цената на Задоволствата
никој не прашува
кога сите патишта водат кон Каиро…
Копнежот е безмерна тежина
те влече напред
те вовлекува и лекува
духовно
за да си ја олесниш одлуката
дека мораш да Влезеш
во важното
во главното
одгатнување
на животот…
Колку
се скапи Задоволствата?…
Луѓето молчат
само разгледуваат
и почнуваат да веруваат
во својот сакан Бог
во својот друг Живот
таму
во скриениот Град…

Залив со чудна енергија
Лекува секакви слабости
Како докажан Чудотворец
Ќе те Допре
Необичната светлина
Длабоко во тебе ќе продре
Чудната енергија
Собрана и дојдена
Од
Некаде
Далеку
Пред нас
Каде се обновува светов
По некој распоред
По некој свој редослед.
Заливот е само дел од Дланката
На Господ
Затоа е толку чист
И
Лековит
Затоа е толку чуден и привлечен
Толку многу личен, а скриен.

Тутанкамон
Ете
Повторно се Сретнавме
По 3.000 години криење…
Ти си остана Дете-фараон
Изгубен во песокта на времето
Завиткан во злато
И подготвен за Другиот Живот.
Ете
Сега си изложен да те гледа светов
Да ти се восхитува и сожалува
Да те чува и проучува
Да не Избегаш повторно
Во некоја друга
Долина на кралевите
Која не ја знаеме
Ниту можеме да си ја замислиме.
Ете
Дете наше пронајдено
Сега и Ти дознаваш
Колкава е цената на славата
На сензацијата
И на човечката
Бесмртност…
25.10.2013
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неоседлан и непоткован ат. Завоите со коишто беше врзан
потсетуваа на јажиња од затегнати дизгини. Коњот како да
беше подготвен да биде збоднат со петиците на јавачот и
ВРЗАНИОТ КОЊАНИК
да летне низ отворениот прозорец низ кој допираше попладневната свежест и ја дереше надуената миризба. Миризба
што бранува во многу болнички ходници од отворените
Медицинската сестра го допре грбот на наслонот од врати на собите во коишто лежат оперираните пациенти
тапетираното кадифено столче и длабоко воздивна кога ў како опомена дека е крај на визитата.
кажав кај кого сум дојден на посета.
Течноста од превртеното шише со инфузија истеку– Поетот спие, под седативи е. Има скршено шест ре- ваше во пластичното црево со истегнување на капките до
бра од падот.
десната рака, над дланката, на легнатиот коњаник. Штом
– Јаде ли? Ги спомнува ли небеските трубачи? – прашав. тој ќе ги мрднеше рацете во обид да го запре замислениот
– Ние го храниме – се пофали медицинската сестра. коњ да не тргне со тегнење на потемнетите јажиња од завој,
Кимнав со главата во знак на благодарност.
капкањето од шишето забрзуваше. Тогаш над градите на
– Моравме да го врземе – рече медицинската сестра со стариот мој пријател трепереше насобраниот бел прекривач
видлив напор кажаното да прозвучи како неминовно и стана и бев уверен дека диши.
од столчето небаре била затечена во обид на присвојување
Чекав со видно нетрпение да отвори барем едно око и
на нешто туѓо. – Неколкупати станувал сам по мала нужда, да ме види дека сум дошол да го посетам. Ми се стори вечиако има катетар. Фрлал со папучите велејќи дека убива ност наслушувањето на чекорите од медицинските сестри
лебарки. Удирал со бастунот по постелата и по страниците како опомена дека времето за посетата е дамна изминато.
од постелата за да го избркал подалеку од себе рогатиот и Напати очните капаци тромо ми се затвораа и сетив напор
копитарот. Ја корнел од вената канилата за трансфузија, па при обидот да ги отворам, а кога тоа мрзоволно го правев,
единствено решение беше врзувањето.
низ прозорците сивееше светлината. Бев убеден дека ме осВоздивнав кусо, а медицинската сестра прашално ме тавиле да отспијам и дека е ноќ, но не собирав сила да станам
погледна и пред да изусти знаев, ќе рече уште дека пациентот и да си заминам дома. Чекањето ми беше како враќање долг.
станувал и ги отворал прозорците за да ја чуе свирката на
Од длабината на ходникот се чу истоштен глас што
некои трубачи и песната од гласовите што за него доаѓале довикува по медицинската сестра и топот на забрзани чениз гранките на липите од најдалечните ѕвезди. Ў ги читав кори што пројдоа покрај влезната врата од собата во која
мислите дека мелодијата била за пречек низ кадифените пор- бев. Чекорите подзастанаа и се упатија наназад. Чкрапна
ти, од каде тргнувал патот за долината којашто започнувала прекинувачот од светилката во собата и прашањето од месо пердувесто зеленило. Воведот во аријата тргнувал со не- дицинската сестра само за миг ми ги одлепи тешките очни
колку повторливи тона, онаков каков што содржат воените капаци.
маршови, но со топлина што никогаш не бележи судир и
– Што, зарем уште сте тука?
не потсетува на звук на метал со метал туку на широк удар
Светлината се стопи и чекорите зад мене одново забркој повикува на внимание за приказ на очекувана гордост и зано се задвижија кон повикот на засипнатиот глас од длаизнуда на благ насмев. Насмев каков што понекогаш, само бината на ходникот. Избројав триесетина чекори. Слушнав
понекогаш, недоречена внатрешна сила нё подготвува да ос- офкање како безуспешен обид да се заспие. Како некој да
танеме простум пред испраќање на ближен свој на непознат не можеше да земе здив. Испушташе повеќе воздух одошто
пат. Аријата потоа допирала од него, иако усните му биле вдишуваше. Друг, пак, како да се обиде да ми подаде рака да
допрени една до друга. Забележливо било дека внимателно го поведам преку прагот на кадифените порти кон памук
земал воздух за да не го прекине текот од истекот на вока- зеленилото во недоглед.
лите и траењето на звукот којшто натаму се искачувал или
Одекна топот на коњски од подготвен во галоп да
се симнувал за потврда на хармонијата. Сето тоа го правел продожи. Звуци од труби затреперија. Неколкупати замреа
небаре очекува уште некого да му се придружи, онака како и одново се разбрануваа. Забрзува и одеднаш запираа. Се
што внимателно се поднаместуваме на седиштето во праз- тркалаа и скокаа. Аријата вдаде излив од минатото. Младост
ното купе слушајќи чекори во ходникот од возот.
за која секогаш со радост повторуваме дека сакаме да трае.
Седев крај врзаниот пациент загледан во неговите не- Болка што го раскрвавува нашиот поглед за пред него да се
подвижни гради коишто не се ширеа ни кога ќе се чуеше мрежат неповторливи многубојни пејзажи.
длабоко вдишување и издишување. Го правеше тоа во ритам
Вдишав небаре тоа првпат го правам Зачекорив како
со исто така заспаниот пациент од неговата лева страна кој да проодувам. Простум наслушував. Повторлив ритам од
како да го потсетуваше кога треба да се земе воздух. Лежеше лимени барабани предупреди на чекори што најавуваат
на грб со нозете полусвиткани во колената, како јавач на пристигнување на одбрани легионери и квадриги што не
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можат да запрат пред целта. Ударот од строевиот чекор запре пред мене.
– Нели ви рекоа да заминете?! Ме слушате ли?! Телото
на покојникот е одамна префрлено во капелата – нервозно
ја исполни собата гласот на медицинската сестра.
– Кој покојник, зарем е покојник поетот – прашав
триејќи ги очните капаци.
– Едноставно издиша – рече медицинската сестра.
– Се разбуди ли, ме виде ли дека дојдов да го посетам?
– прашав.
– Рече да не те будиме – одговори медицинската сестра
и ми заповеда со мавтање на дланката да станам.. .

ЦВЕЌАРОТ
Средовечни мажи од пограничните села биле најбројни во затворот во Бурел. Сите требало да признаат планирана акција за уривање на комунизмот.
Затворениците ретко зборувале меѓу себе за својата
мака. Биле убедени дека нивната приказна ќе биде надополнета со вина, а тие уште еднаш ќе бидат распнати за
пример и за слава на црвената петокрака. Долежување на
робија имало за секого, а тоа било соопштувано во последната сабота од месецот, крај казанот, пред полнењето на
алуминиумските чинии за ручек.
Љуљетар1 од блокот А сите го знаеле, но никој не можел да потврди кога бил дојден во затворот. Едни велеле
лежи по културната револуција, кога државата се откажала од религијата, а други дека е тука од летото кога Кина
почнала да гради амбасада во Тирана поголема од државната
болница. Љуљетар бил дограмаџија. Го затекнале како собира штици за скали кон Господа и му простиле, но кога бил
виден како урива греда во тунелот за бегство од амбасадата
до атомското засолниште изградено за првиот секретар на
комунистичката партија, врзан за тракторска приколка го
молкнеле до судот.
По нередите од пропаѓањето на пирамидалните штедилници, италијанските весници публикувале судбини на
политички затвореници кои одлежале во затворот во Бурел.
Исказите за признавање на вината започнувале со измачувања: истурање песок в уста, со часови капење вода на главата, пикање мравки во ушите, оси во ноздрите, затнување
на устата со кал и секојдневни најавувања дека утредента
најлојалните ќе бидат ослободени.
Дрејтор2, некогашниот управител на затворот во Бурел, ги убедувал емигрантите во пицеријата Рома, во Пиза,
дека политичките затвореници лажат за нивните политички
активности пред да бидат уапсени и за начинот на измачу1
2

ЕДНА ПЕСНА
Лидија Димковска
Без мене
Како автоматска врата на воз
се затвори мојот живот.
На перонот останаа непознати луѓе,
но секој знаеше кому му мавта.
Во вагоните – куфери, врева,
патници со нозе врз седиштата.
И едно резервирано, до прозорецот,
што сите го меркаа од ходникот.
Во далечина трчаше старица во црно
премалено паѓајќи во тревата,
но возот не го стигна.
Ја повлеков црвената сопирачка.
Врз мене се струполи кондуктерот.
Ја поттурнав вратата и скокнав.
Возот писна, низ прозорците се надвисна сенка.
Старицата во црно никаде ја немаше.
А мојот живот без мене замина.

Љуљетар (изведено од цвеќе на албански јазик).
Дрејтор, означува директор на албански јазик, а доаѓа од зборот право.
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вање. Тетратката со списокот на мажите била од око отворана и изборот паѓал на оној чиешто име на невидено било
прекриено од прстот на околискиот секретар на партијата.
Дрејтор раскажал дека во затворот лежел некој Македонец од Голо Брдо со прекар Љуљетар. Тој многупати доаѓал
крај црквата Свети Илија, под селото Ѓинеец, и долго во
ноќта гледал кон осветлените села во Македонија. Таа негова
навика никому не му пречела сё додека не почнал да зборува
оти не може да биде точно дека од другата страна на границата немаат за јадење, а светилките им горат до изгрејсонце. За
тој негов заклучок бил другарски опоменуван неколкупати
од месниот комитет. Му објасниле пред насобраните селани
дека светилките во Македонија нарочно ги оставаат да горат
за да направат пропаганда. Тоа било обид да се заблудат
жителите на Шипнија, најбогатата земја во Светот. Земја во
која секогаш има што да се изнесе на трпезата. Така подучен,
бил шетан низ соседните села да ја раскаже приказната за
пропагандата со светилките, но кога еднаш се насмеал под
мустак во искажувањето, бил пратен на превоспитување со
принудна работа. Искачил на грб во непристапни места на
граничната зона над илјада бетонски парчиња за изградба
на бункери за командување. Бројот на бункерите во групи
бил одреден со бројот на буквите во името и презимето на
првиот секретар на партијата, Енвер Хоџа.
Љуљетар одлежал десет години робија. Но иако неговото родно село било оддалечено од затворот седум часа
пешачење, тој стигнал за неколку дена небаре го заборавил
патот. Ја отворил портата од куќата, ама никој не го препознал. Се готвеле да го набркаат со дренови ластегарки,
но раскажал како со мајка му на Летник, дента пред таа да
почине, ги насадиле трендафилите под прозорецот на нејзината одаја. Ги уверил кој е и со боите и бројот на цветовите
исцртани на невестинскиот сандак за бовчалак на сестра
му Вита.
„Утредента – со кренати раце како за молитва Дрејтор
го започнал делот од продолжението на приказната за Љуљетар – жена му сварила кафе во емајлираното ѓезве накитено
со раширени сончогледи, кое со гордост го натокмувала само
пред видни гости откога ќе ги кренела стаклените ракатни
чинивчиња за слатко. Љуљетар со кафето ў го раскажал сонот од претходната ноќ, за кој рекол дека не му е првпат да го
сонува. Умрел првиот секретар и одеднаш и од распуканите
голети почнале да растат разнобојни цвеќиња. Извишиле
толку високо што тој од големината и убавината не можел
да ги догледа светлата што до изгрејсонце ги обележувале
селата отаде границата, кон Македонија. Веќе не чувствувал
ни глад, ни жед, ни страв. Жена му сонот го прераскажала
на најблиската сосетка, а таа на нејзината снаа, која била
другарка со сестрата на претседателот на месниот комитет
на Партијата. Љуљетар уште вечерта врзан бил спроведен
до Пешкопеја, а оттаму наредниот ден пикнат во вреќа бил
префрлен во затворот во Бурел.
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Двајца азиланти од Голо Брдо во Италија, кога разбраа
дека Дрејтор е најден мртов со камен в уста и со сопственото црево истегнато од папокот врзан за некое од боровите
стебла засадени меѓу разрушените бункери на плажата кај
Голем, во близина на Драч, ја проширија веста дека Дрејтор
во пијанство им кажал зошто жена му го накодошила Љуљетар. Едвај сиротата, толку време нечепната, чекала да ў се
врати мажот, но првата вечер кога видела дека му е исушена
машкоста ја измислила приказната со сонот и цвеќињата за
да се отараси од шкопениот. Дрејтор се фалел дека тој лично
смислил уште во Пешкопеја затворениците, еден на друг, да
си ги усукуваат мадињата со цел да се добие очекуваното
признание за подготвување предавство против татковината.
За Љуљетар се знаело дека за Италија избегал како
слеп патник на некој товарен брод откога разбрал каде е
Дрејтор. Се колнеле го виделе во Пиза на пазарот за цвеќе.
Бил облечен во бело и често минувал крај пицеријата Рома
во којашто работел Дрејтор.
Сопствениците на пицеријата на полицијата ў изјавиле дека Дрејтор таа пролет за првпат, по толку години, го
користел годишниот одмор. Раскажувал дека сите денови
од одморот ќе ги мине во родниот крај, за да ја обнови планинска куќа во кањонот на реката Мат.
Полицијата барала и одговор зошто Дрејтор, иако
имал доволно време и убава заштеда, не отишол во родното планинско село и зошто неговото голо тело се нашло на
плажата, со речиси сите заштедени евра расфрлени околу
него, ден пред да се качи на траектот од Драч за Бари, за да
се врати на работа во пицеријата.

НОВИ ПЕСНИ
Христо Петрески
ПРАШАЛНИЦИ
бајки во песни

Прашалник прв

Христо
Петрески

пролог

Дали човекот се подготвува
За својот вечен, долг пат
Не, иако знае дека
Еден ден мора да замине
Тој таму тргнува речиси сосема
Неподготвен и гол
Некогаш попладне, некогаш навечер
Инаку сигурно би тргнал
Рано рано в зори                       
Или воопшто не би ни тргнувал!
Сепак, секој се подготвува
За таму по педесетлетниот
Изминат непотребен пат     
Зашто тоа е патека од илјадници
И милиони, па и повеќе од
Тоа стапки
Од кои повеќето биле нанапред
И прави, а помалку наназад и криви
Сеедно кога ни едните ни другите
Не стигнувале подалеку
Од однапред определеното место
Кое некои го нарекувале
Место за постојано нов живот,
А други бегство од несудената смрт
Колку си бил поблиску до
Новиот живот, толку си бил
Подалеку од смртта
Не, колку си чекорел побавно
Толку си бил поблиску до смртта
А колку си итал побрзо
Толку уште повеќе си бил на чекор
Од смртта
Затоа, никогаш не чекори
Ниту пребавно ниту пребрзо
Ако воопшто можеш да си
Го мериш и контролираш одот
Кој бездруго и неповратно
Секогаш ќе те одведе                   
Каде што треба!

Прашалник втор
Дали човекот кога би одел
Само со мали, ситни стапки
Би стигнал подалеку од
Својата смрт
Не, зашто таа или би одела
Пред него, па не би можел
Никако да ја престигне
Или тој би стигнал пред неа,
Па никогаш не би можел
Да ја види или дочека!
Затоа, не сонувај ги мртвите
Уште повеќе ако ти се
Блиски, тие ќе те заведат
И поведат со убави лажни
Зборови од кои потекува
Мед и млеко, а всушност
Се само туткал и зифт
И стонасто водат во сигурна смрт!

Прашалник трет
Ништо не е однапред прашано
И одговорено, ниту некој
Точно знае кој бил првиот
Одговор и кое било првото прашање
Кога сега се безмалку
сите исцрпени, па нема
ниту добри прашања
ниту точни одговори
Затоа, пуст и глув е
Секој одговор, па
Дури и на непоставено
Прашање, кога соговорникот
Се обидува да биде помалку
Глуп, а оној што поставува прашања
25.10.2013
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Затоа, не тргнувај никогаш
Рано в зори на далечен пат
Уште повеќе не поаѓај сосема сам
Зашто ќе нема кој да ти ги следи мислите
Кој да ти ги брои и пребројува чекорите
Ниту да те врати на раце
Или коските да ти ги донесе во вреќа!

Прашалник петти
Ако те касне непознато куче
Дури лунѕаш крај морето сам
Или си го преплашил со твојата несмасна става
Или одненадеж ја здогледало твојата сенка
Или пак си му заличел на некој познат сосема друг
Не викај прегласно и не замавнувај
Не мавтај со рацете без потреба
Сосема непотребно учтив
Пресретлив и помалку отровен
Одошто е дивиот костен
Зелената маслинка или цитронот
Сеедно дали лимонест или портокалов!

Прашалник четврти
Ако еднаш еден осамен човек
Тргне рано в зори сам
Преку најстрмната планина
Тој или нема да се врати никогаш
Или уште вечерта ќе биде дома пак
Ако тргнеш како штотуку родено дете
Или многу млад – можеш да се
Вратиш како старец
Со побелена коса и брада
Или други да те донесат
Поради исполнување на твојот тестамент
Во секој случај – опасно е да
Се тргне рано в зори,
Згора на тоа и угол гол
И што ако го заборавиш патот
Или ако ти е сеедно каде и да е
Не обѕрнувај се наназад
И не помислувај никогаш дека
Треба назад да се вратиш
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И не наведнувај се премногу
Божем сакаш да фрлиш со камен
Кучето повеќе се плаши од тебе
Па затоа напаѓа пред тоа да го сториш ти
Од устата му излегува крвава пена
Сака да задави барем уште некој џамкач
Но толку е плашливо и мало тоа куче
Чиниш има срце на гулаб и уплав на зајак
Кога се плаши дури и од сопствената сенка
Која е поголема и од најголемиот пес
Тешко на човекот помал и поуплашен од пес
Тој навистина нема зошто да го гази патот   
И да сонува дека некој штом ќе го здогледа
Бега од другата страна на улицата
Или дека го милува наместо да му го крши вратот!

Прашалник шести
Што ако некоја малечка мравка
Одвај го тркала пченичното зрно
Кон тесниот отвор на темната дупка
Кога пред нејзиниот далечен пат
Се истопорил непознат странец
Од некоја џенем земја
Или директно тука паднат од небото
Па не само што стои сред друм
Туку и се заканува со сета сила
На живинче што може да го убие
Со само еден удар и тоа на најмалиот нокот

ПРАШАЛНИЦИ

Од некој само твој погрешен агол
За да се опише темната пеперуга
Која не ја отепа од страв
Да не е нечија мајка
И белата проѕирна кошула на смокот
Оставена на припек да ги плаши луѓето
А да ги опоменува смоковите
Зашто првите се горди на непланираниот уплав
А другите се среќни поради најдобриот пример
Те пресретне ли смок на патот
Трчај по него и со стап преполови му ја должината
Пресечи му ја снагата, одземи му ја силата
Дури не ти се завитка тој околу нозете
И не те спружи како трупец наземи
Или не ти ја лапне градата
За да ти го исцица до последната капка млекото
А ти ќе плачеш, ќе те боли и ќе се молиш
Но смокот нема милост, зашто е само побезопасен
од змија
Смокот е твој брат пријателе
Се влечка од немило до недраго
Божем ти го следи и патот и одот
Никогаш не ќе се одлепи одземи
Само убиен ќе го обесат надземи
Попусто ќе скапува подземи!
Дејгиди до каде дотурка и светов и веков
Силниот да го убива слабиот
Туку така од уѕур
Оти нема кому другому
Да ја покажува својата сила
Или можеби се плаши
Дека еден ден мравката
Може да стане слон
Па да му ја столчи главата
И да му ја потамани сенката
Затоа, убиј сё што патот ти го препречува
Затрупај го живото дури мрда и прета
Во најдлабока и најтемна јама
Легни го секој што беспоговорно ти одречува
И знај дека несреќата никогаш не доаѓа сама
И не случајно секоја песна е тажна и клета!

Прашалник седми
Пишувањето песни е гледање во далечина
Кога глетката не ти е подалеку од носот
А погледот случајно фрлен и бегол

Прашалник осми
Ў го подарив летот на осата
Уште еден бесцелен лет
Во самотното утро
Дојде да се напие вода крај изворот
Жедна се залепи за калта
Дали да ја поклопам со ногата
Или да ја суредам со влечката
И така додека јас имав страв в коски од осилото
В небичас осата повтор јурна в осамен лет
А јас бев пресреќен што спасив еден живот
Од мене самиот ко насилник зол и клет
Од пусти страв од убод страшен остар и брз
Врз човекот што се нашол кај истата вода
Се огледав во белиот извор
На калта веќе немаше ни еден инсект
Сал напразно шуркаше водичка тенка колку еден
конец
Додека осата иташе кон нова вода и бараше друга
жртва!
25.10.2013
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Прашалник деветти

Прашалник десетти

Таа е тука водената змија
Свиткана како колаче под каменот  
Во дувлото го чека јатото од ситни риби
Под коренот на евлата е нејзиниот дом
Од неа не се плашат ни најплашливите деца
Освен кога им ползи по телото во сон

Жежи пече, жежи и пече, жежи пече
Толку многу ли ти жежи и пече
Ко жар да ти ставаат на мевот
Та без престан и исав
Саден жежиш и печеш
Како да не знаеш нешто друго да речеш

Ја издава главата водната змија
По голтка воздух над површината
Додека не ў ја згмечат со камен или со стап
Ќе бегаме од лажниот загриз и отров
Како млади невести од вампири на полна месечина

Сал тие два збора: жежи и пече
Си ги впрегнал во ѕевгар
И стружи ли стружи на гуслето      
А цел свет те слуша и ти се чуди:
Дали толку му жежи и пече на скакулецот
Или од уѕур жека и пека
Колку да се пожали на нешто
Колку да се пофали со нешто
Колку да каже ете нешто...

Е, змијо змијо да ти ја имам провлекливоста
Но не и осилото, отровот и гнасните шари
Од кои се плашат дури и помалите змии
А не сал децата и благословените жени
Кои змијата ја чуваат под леглото и во пазувата
Водната змија е сонот на неродено дете
Кое на полноќ излегува од морето на брегот
Учи да оди на песокта со ежеви и школки
И откако ќе прооди повторно се враќа во водата
Несетено (неусетно) исчезнува да ў го топли леглото
на змијата
А таа тоа не го ни забележува!
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Толку разбирливо и јасно
Толку занесно и страсно
Толку јадовно толку жаловно
Толку молнено толку колнено
Толку чуместо толку друместо     
Што само на тоа кутрото и загуленото жежи пече
Од гранките на дрвјата ќе го рече!
Oд поетската книга во ракопис Прашалник

КУСА ПРОЗА
Ацо Гогов
КЛУЧАЛКА

Клучалката е мал црн отвор низ кој залудно се
обидувам да ѕирнам, да погледнам од другата страна,
што има внатре. Морам да признаам, моите очекувања
се големи, и тоа што низ неа во моментот не може да се
види ништо не ме обесхрабрува, напротив: кога конечно
ќе погледнам внатре, нема да бидам истиот човек, тоа го
знам, не исклучувајќи ги можните богатства кои таму ме
чекаат, не исклучувајќи ама баш ништо, дури и тоа дека некој
друг ѕирка низ истата клучалка од другата страна, наивно
верувајќи дека мене ме нема.

Ацо Гогов е роден во втората
половина на ХХ век, во месецот
студен, во Струмица, каде
небото е исто што и отворена
книга. Дипломирал на Катедрата
за општа и компаративна
книжевност на Филолошкиот
факултет Блаже Конески во Скопје. Објавувал книжевни и
театарски рецензии во Студентски збор, Пулс, АКТ. Објавува
есеи и студии од компаратистиката во списанијата Блесок, Репер,
Разгледи, а есеи за филмската уметност во списанието Кинопис.
Објавил две книги куси прози: Географија на маленкоста (2009,
Антолог) и Единствен матичен број (2011, Антолог), а сега ја
подготвува третата, со наслов Триптихон.

НАСЛОВ

Библиотекарката со дебел газ ја крена главата од
крстозборот кога новодојдениот читател влезе и побара
некаков наслов. Којзнае кој беше насловот и од кого? И
којзнае зошто некој, во ваков убав ден, во кој светлината
ослепува и има најмалку две сонца на небото, бара некаков
наслов, наместо да шета низ утрото? И зошто токму тој
наслов, а не некој друг? И зошто насловот мора да се вика
наслов, а не некако поинаку? И зошто оној кој го ставил
своето име на книгата, морал да стави уште и наслов?

СЛУШАТЕЛОТ

Ги слушам добронамерните совети на пријателите,
кои секогаш се за мое добро. Тие томови на совршената
мудрост, во тврд повез, во продолженија. Ретки лекови
од аптека, добиени со препорачани рецепти, со попуст. Ги
слушам добронамерните совети на пријателите, кои секогаш
се за мое добро. Тешко може да се замисли повнимателен
слушател од мене. Внимателно го повивам штотуку
добиениот совет, како бебе во пелена, и внимавам да не ми
испадне некаде по патот.

ОДОЗГОРА-НАДОЛУ

Од подотворената врата се подава рака. Во дланката
држи филџан кафе. Ја познавам таа рака: должината на
прстите, нежната заобленост на зглобот, потпукнувањето на
коските како крцкање на расипан музички инструмент. – Ти
ли си, мајко? – Да, синко. – Добра ли си, мајко? – Да, синко. –
Па што стоиш зад врата, само со раката подадена? – Раката?
Тоа не е моја рака. Од таванот ти зборувам. Си велам, да ја
обиколам куќата пред спиење, одозгора-надолу.

РИТУАЛ

Нё пречекуваат со тапани и свирки, со зурли и кавали
допрени веднаш до нашите уши. Воопшто не знаеме со што
сме ја заслужиле оваа почит, ова одушевено кликање во
наша чест, иако, за волја на вистината, немаме ниту време
да прашаме за тоа зашто веќе следниот миг сме качени на
рамената на насобраните, кои нё носат од едниот до другиот
крај на селото како ретка скапоценост, викајќи и пеејќи на
сет глас. Сепак, распалените огнови во далечината, кои ги
лулеат своите пламења кон небото, веднаш под ридовите,
како жолти точки на вечноста, ни кажуваат дека сме
РАКА
учесници во некој темен ритуал во кој, на крајот, ќе биде
Поздравувања, потфрлања насмевки, прославувања, развеана нашата пепел.
купувања и продавања, исправање на неправдите и сето
останато. Доволно е да замижам на обете очи и да видам
дека сето тоа го движи една невидлива детска рака, со
ЛЕКУВАЊЕ ПЕС
конец на секој прст одделно; ги мести и разместува овие
Работници, качени на велосипеди, на моторцикли,
луѓе, кормилари без бродови, празни места во годишните или пешачејќи, со парчиња леб во врзаните ќесиња, доаѓаа
календари, истрошени чевли на прагот. Па и овие зборови пред влезот на фабриката. Влегуваа внатре. Беа и слепи и
нанесени врз бела хартија, па и нив ги испишува истата глуви. Не го гледаа ниту него ниту песот. Тие беа надвор
детска рака, среќна што играта што ја игра нема име, а од приказната за него и фабричкиот пес. Еден ден, сосема
веројатно ниту крај.
случајно, начекувајќи го песот во мала невнимателност, успеа
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да истури врз грбот на животното малку од црното масло,
одличен лек – како што велеа многумина – за шуга. Наместо
да побегне, животното прилегна на предните нозе и се загледа
во него. (Имаше месечина на минување во погледот.) Тој,
напуштајќи ја за миг својата човечка природа, залаја кратко
два-трипати давајќи ў на болката која пече и своја уста и свое
грло. Од другата страна не доби никаков одговор.

ДЕЦА

На поминување, ноќе, крај едно скалило, каде стоеја
две непознати фигури, се чу глас: „Знаеш каков е тој...“
Продолжив понатаму, и макар што тие зборови не ми беа
упатени мене, тие продолжија да одат по мене, можеби
сакајќи да ја продолжат играта на откривање на нивната
смисла; можеби потсетувајќи ме дека тие не се обични
гласови, расфрлени во мракот, направени од заби, усни,
јазик и непца, ами дека нивниот звук има важно значење,
како библиската светлина која го разгонува мракот во
денот на создавањето; или, можеби, тие неколку зборови
упатени некому, посакале да излезат од вечниот круг на
здодевното, секојдневно дрдорење и, посветени со ноќта,
да добијат поинаква тежина и боја, да продолжат да лебдат
како расплакани облаци на црното небо. Кога влегов дома и
на масата исеков парче леб и сирење, тие сё уште стоеја зад
мене, до вратата, неми, трпеливи, како деца кои, конечно, го
чекаат одамна ветениот подарок.

МОНАХОТ

Камените предели во кои се родив, оние непрегледни
пространства на ништото, на бесконечното чмаење, долго,
предолго ме мачеа. Морав да побегнам од таму. Јас знаев:
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нашите мозоци се премногу мали да ја разберат сета оваа
мешаница околу нас во која несреќата секогаш чекори до тебе
како верен другар. Па и љубовта кон некое човечко суштество,
големата љубов, која сите толку ја фалат, дури и таа, знаејќи
на почетокот да ни го заслепи видот исто како нов, купен
мебел во нашиот дом, дури и таа, подоцна, кога очите ќе ни
се привикнат на новоста, станува неподвижна, дрвена, слична
на мебелот што сме го наредиле во собата. Во тоа време мојата
младост, не наоѓајќи потпора во земните нешта, се сврте кон
Бога. (Птица беше тоа, со сечени крилја, место не наоѓаше
песната да ја напише, знак да остави.) Ги пречекував утрата
на коленици, кажувајќи молитва, и знаев дека до мене – зад
она што рацете го допираа, зад она што очите го гледаа –
дреме вечноста. Небесните престоли, милосрдните пасишта.
Еден ден душата моја го соблече телото од себе и го остави на
столот како валкана облека. Така се разделивме.

МРЗЛИВИОТ БРАТ

Мрзливиот брат не може да се разбуди, иако со часови
го будам. Всушност, не е сосема сигурно дали е сё уште во
собата и спие. Вистина, тука и таму може да се види рака
или нога од него, но тоа го поседуваат сите луѓе. Тоа ништо
не докажува.

МИНУВАЧИ

Две жени и јас минувавме низ улицата. Две жени и јас,
со крупни чекори. Трак, трак, троп, троп, трак. Две жени и
јас по грубиот асфалт: неделни камбани, јажиња затегнати
на чекрк.
Од книгата во ракопис ТРИПТИХОН

ПРОЗА
Јулијана Величковска
...Читав некои статии за тоа дека е добро да се пишува по неколку страници секој ден веднаш по будењето. Јас,
пак, еве, повторно пишувам во стар автобус на ЈСП.
Го кренав погледот. Над мене стои човек и ми се
смешка. Со онакви пожолтени заби од кафе и цигари. Криви некако опасно, некако за да не можеш да му веруваш.
Татко ми секогаш ми велеше: Бог ги бележи луѓето. Тие
што не се луѓе, се бележани. Си има Господ причини за тоа.
Неговиот суров став за луѓето што од раѓање имаат
недостатоци, или тепкаат или се инвалиди, беше необично
точен. Зошто суров? Затоа што Западот вели така. Расизам,
национализам, дискриминација, феминизам, кретенизам!
Се престоривме во едно бедно глобално село без свои обичаи. Без обичаи и носија, зашто така не било коректно кон
другите села или соселани. Нема ние да празнуваме, зашто
грев е да празнуваш и да славиш пред луѓето на кои, ете,
баш денес и не им е празник. Грев е да помислиш колку
некоја личност е длабоко ментално извитоперена поради своите физички недостатоци. За нив лошо се зборува
само тогаш кога ќе збеснат, ќе земат машин ган и ќе разнесат сё живо наоколу, во некое училиште или трговски
центар. И тогаш, тогаш, драги мои, зборуваме за лудаци,
шизофреници и монструми. Невин сў додека не се докаже
спротивното. Човек за жалење додека не направи масакр,
а веднаш потоа – монструм кој треба јавно да се каменува,
да се обеси на плоштад, да виси за мадиња! Тогаш почнува
вистинскиот лов на вештерки и тогаш сите други полудуваат. Тогаш сите се исти со злосторникот. Тогаш нема дискриминација! Ако злосторникот е исто така само дете, ако
злосторникот бил жена или старец, ако бил болен, инвалид,
црнец... не е битно – еден збор за него – Монструм!
И потоа, фрчат фотографии од неговото лице, од неговите очи, божем во нив се крие ѓаволот и сета светска
омраза, сето зло, па ако него го уништиме користејќи се
со неговите методи или со некои уште посурови комбинаторики – тогаш ќе дојде спасението, кога политичарите ќа
заплачат, а фоторепортерите ќе добијат Пулицерова награда. Тогаш, драги мои, ќе читаме за сето она што не чини во
општеството и ќе дебатираме како и зошто дошло до ова.
Па најмоќниот човек на планетава ќе излезе и со својот
навежбан Том Круз говор и израз на лицето ќе изусти (по
којзнае кој пат) Ова не смее да се повтори!
И нацијата ќе ракоплеска. Светот ќе ракоплеска, чувајќи ги своите кока-кола шишенца стиснати со колената.
Истиот тој човек веќе наредниот ден е гостин на некоја
дебилна Ток-шоу емисија, се смее и се глупира заедно со
својот посебен миленик. За кој, кога ќе му дојде крајот, нацијата повторно ќе плаче, сочувствувајќи со својот водач,
кој и покрај сё, е само обичен човек.

Јулијана
Величковска

Немојте, ве молам, со вицови за црнците. Дали е ова
расизам? Имате претерана верска нетрпеливост во вашата
земја, ќе рече некој од Западот. Некој чиј предок учествувал
во крстоносните, некој чија баба имала плантажа со памук
на која работеле генерации робови. Некој што со своите
кампањи за еднаквост и меѓусебна толеранција ти прави
да си мислиш дека муслиманите од бебе само за оружје и
за света војна зборуваат. Ќе смениш канал и ќе здогледаш
цели семејства дебили од тој западен свет како се подготвуваат за крајот на светот. Додале и збор за нив во речникот.
Ги нарекуваат „Preppers“. Коваат најразновидни сценарија
за тоа како ќе настане апокалипсата. Складираат храна и
оружје. Поставуваат стапици. Ги учат своите седумгодишни девојченца како да ракуваат со деветмилиметарски
пиштол. Велат – крајот на светот ближи. Го знам тоа, затоа
што дваесет години сонувам еден ист сон. Драги мои дебели луѓе, вас ќе ве убие холестеролот пред крајот на светот
воопшто и да настапи...
Од необјавениот роман во ракопис Годишни времиња
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НОВИ ПЕСНИ
Виолета Танчева-Златева
Година без лето
И вечерва заедно со меките сливови цутови
ќе се вивнам во својот сон
опкружена со светлинките што ми ги праќаш
од длабочините на својата душа
Само јас и гавранот на ноќта
ќе едриме во тишината и ќе се надвикуваме
со северниот ветер
празнејќи ги градите од сите болки и горчини
Надлетувајќи го Летото
ќе им ја раскажувам на своите деца приказната за него
што избегало од годината
и ќе се нурнам потоа со своите сребрени крилја
директно во есента –
блага, надрочена со плодови и мириси
како гради на млада доилка
Со мене ќе бидат сите светулки
собрани од црните сочни капини на сонот

Никулецот на заминувањето
Секое мое доаѓање го крие во себе
никулецот на заминувањето
Кога...
– те сепнувам како ненадејна мисла
– те вознемирувам како сон
што никогаш не може да се досони
– те скокотнувам како тажен гулаб со сронетото пердувче
пред да застанам на соголеното дрвце во дворот
– те будам како ветре што колебливо ја нишнува
проѕирната завеса на квечерината
Недосеглива
нереална
исплашена
Секое мое доаѓање ја воскреснува
одамна заспаната Надеж
во длабочините на Времето
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Виолета
Танчева-Златева

Збогум на ластовиците
Оваа есен
стравот е посилен од копнежот
Но и ножот на праисконот
длабоко
длаби
во утробата
Затоа
еден ден
ќе го осоколам срцето
ќе им речам збогум на јатото ластовици
и ќе ти слетам на прозорецот
(Доста ти црцорев на расцутената гранка на сонот)
Ќе подземам за својот чекор
трошка безумна храброст од новопроодените
ќе ги затворам сите патишта зад себе
и со бела креда ќе исцртам
нова линија над нашиот хоризонт
Ќе дојдам
за да останам

Понеделничка
Еве ме во синорот на годините
кога го молам Бога да ми ги крепи силите
и кога му благодарам за секој нов ден
И тогаш кога си заличувам на исцедена половинка лимон
најмногу му се радувам на изгрејсонцето –
особено ако е понеделничко
Оти понеделник е вистинскиот ден
за заборавање на старото што пече
и за повторување на лекцијата за нови почетоци

ГОДИНА БЕЗ лЕТО

За жал
оваа стара цивилизација најмногу го сака петокот
ден за подготовка за викенд.
Но тој е ден на изморените
ден за залажување
и барање утеха и оправдување
а јас одбивам да бидам статистичка бројка
во армијата изморени
Јас сакам со млада сончевина
во моите недоспани очи
да го почнам новиот ден
Зашто јас сум дете на пролетта
Јас сум понеделничко дете
Да го протуркаме викендот
и да почнеме сё одново!

Ех, има работи...
Има работи кои постојано ги забораваме
Одвреме-навреме некој треба да нё потсети
дека дури и на окото му треба светлина
за да не закржлави
Понекогаш
надоаѓаат такви работи
кога многу полесно е да ги скриеме
зад темните очила
на рамнодушноста и недоспаноста

на мразот и омразата
на никогаш незавршената кавга со себе и со светот
Всушност, поудобно ни е да се преправаме
дека ги нема
и да останеме глуви пред нивните барања
– барем сё додека не станат неодложни
А тогаш
едноставно пак ќе ги ставиме
темните очила
за да не нё заслепи зракот на вистината

Целина?...
Пролетна
капка
дождовница
сум
во која се прекршуваат
сите светови
и светлини
на космосот
Уште здивот на надежта
од твоите очи ми недостига
за да бидам
комплетна
заокружена
целина
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ТЕАТАР
Елена Пренџова

ПОСТОЈАНОСТА НА НЕПОСТОЈАНОСТА
Пеењето на Овидиј драмски
На ниво на текст, режисерот
решава
да ги постави на сцесе метаморфозира многу успешно
Кон претставата „Метаморфози“,
на само љубовните приказни од
под режисерската палка на Алекспоред Овидиј, во режија на Алексансандар Поповски. Поповски праОвидиевото дело: Нарцис и Ехо,
дар
Поповски, Југословенско драмско
ви претстава која излегува од граПирам и Тизба, Јупитер и Ија, Фипозориште, Белград, а по повод нејзиниците на театарот како медиум и
ломена и Прокне, Смирна и Кинарис, Јупитер и Семела, Библида и
се движи низ и преку границите
ното гостување на МОТ во Скопје, на
Каун, Аполон и Дафна, Пасифаја и
на уметноста како збир од сите
25.09.2013
бикот, Дијана и Актеон. Со тоа, тој
уметности. Постојаноста на непостојаноста, односно константната
ја избира естетиката на љубовта,
промена едно во друго, друго во трето (третото повторно која ја деконструира од највозвишено до најсрамно телесно,
во првото), прават театарот да не е само театар, а претста- и обратно. Создавањето на светот од хаосот, што ја подразвата, како и приказните во текстот, да се метаморфозира од бира и поделбата на сексуално и страсно пожелните полови
драмска претстава во музички колаж, танц, раскажување... од едното ѕверолико двополово, па потоа осудувањето секој
поединечен пол да го помине животот во потрага по изгубе„Метаморфози“ е претстава – школски пример за ната половина, е класично деконструктивистичко движење
дестетика, поим кој самиот Александар Поповски го има ско- на ентитетите на бинарната опозиција еден кон друг во двете
вано од деконструкција и естетика, и означува деконструк- насоки: од вториот кон првиот, но и од првиот кон вториот.
ција на естетиката. Поповски прави двонасочна деконструк- Ова е праслика на стремежот на Другото во Сепството во
ција, која се движи во повеќе правци. (Звучи парадоксално и секој облик на постоење, најдобро претставен во митот за
бесмислено, но метаморфозираниот, односно метаморфози- Нарцис и цветот.
рачкиот објект, како и деконструктивичкиот поим, во себе
Многу умешно, режисерот успева да ги изедначи
ги содржат сите свои контрапарови, кои покрај тоа што се деконструкцијата и метаморфозата. Имено, претставата е
движат во правец на парот од бинарната опозиција, во себе деконструкција која е метаморфоза, односно метаморфоза
ги содржат сите правци на (претходно) движење.)
која е деконструкција. Така, љубовните прказни прикажани
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на сцена имаат своја сопствена внатреша метаморфоза, односно деконструкција на љубовта. Нема една праволиниска
љубов, туку повеќе метаморфози на љубовта, различни видови љубов, или деконструкција на општествено прифатениот вид на љубов во неколку недозволени и осудувани
љубовни типови. Љубовта зададена од еросот, онаа „природната“, помеѓу маж и жена, се метаморфозира во „девијантна“
љубов на страстна љубов кон себеси (Нарцис), сексуална
љубов на сестрата кон братот (Библида и Каун) и на човекот
кон животните (Пасифаја и бикот). Интересно, иако сметани
за девијантни, овие љубови се, всушност, искрени во своето чувство. За разлика од нив, нивниот бинарен опозит на
„природна“ љубов, иако „природна“, всушност, е девијантна
во својата основа: љубовта помеѓу мажот и жената е насилна, изневерувачка, болно ненаситна, ў недостасува женска,
а изобилува со машка поулавена страст, или пак женската
страст е толку разгорена што успева кај мажот да разгори
само агресија. Актерите успеваат сите овие суштински, но
прикриени на прв поглед детали успешно да ги доловат:
„девијантните“ љубови се возвишени и побудуваат чувство
на одобрување, па дури и галовност кај публиката, додека
„нормалните“ љубови побудуваат чувство на згрозување
и неодобрување, и токму тоа е деконструкцијата, односно
дестетиката: љубовта, од високо естетско чувство, се деконструира во нешто ниско, де-естетско, притоа сменувајќи им
ги местата на бинарната опозиција од природна-девијантна
љубов во девијантна-природна. Со сите овие љубови,„Метаморфози“ се движи низ возвишената платонска љубов, кон
насилната телесна, па сё до надвор од границите на сето она
што го подразбира љубовта.

Секоја посета на претставата претставува засебно временско метаморфозно доживување: од сегашната реалност,
преку колективното несвесно минато, низ севремето, во веќе
случената иднина. Не постои овде и сега. Нема некогаш, нема
никогаш. Постои само секогаш. Константна непостојаност...
преобразба... метаморфоза... реинкарнација... кога сите сетила чувствуваат едно. Претстава која не смее да се пропушти.

Но не само во рамките на текстот туку и на сцена се
случува метаморфозна револуција. Деконструкцијата/метаморфозата започнува со поставување римско-антички
текст на модерен начин. Критиката се осврнува на претставата како пост-постдрамска. Таа по текот се метаморфозира од театарска претстава во кабаре, во модерен балет...
на моменти навидум импровизирачка, но секогаш добро
осмислена и извежбана. Колажот од актери и танчари на
сцената е добар спој на уметности. Сценографијата е наметливо упадлива: доминантната црна боја на сцената го
претставува хаосот на прапочетокот, вертикалните железни столбови, поставени избегнувајќи некој конкретен геометриски облик, претставуваат метафора на едноставната
неразноликост на прасветот (во прасветот метаморфозата
не е сё уште диференцирана, тогаш е сё едно во друго), едноставниот материјал од селојтеп, кој актерите го користат
да ја деконструираат сцената, односно да го конструираат
светот, укажува на создавањето на светот од едно, во повеќе,
од повеќе во многу, секако преку константна преобразба,
постојана непостојаност на нештата, преку метаморфоза...
25.10.2013
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НОВИ ПЕСНИ
Ѓоко Здравески
Градови
шетам низ градовите
како да сум тамошен,
без фотоапарат околу вратот.
не се ѕверам по зградите и
не ја имам од дома научено нивната историја.
домаќините не ја препознаваат мојата мимикрија:
уличните продавачи и кафанџиите
не ме напаѓаат,
чистачите на чевли не посегнуваат
по моите нозе.

Манастир

Ѓоко Здравески (1985, Скопје) дипломирал на Филолошкиот
факултет Блаже Конески во Скопје. Работи како лектор за македонски јазик на Филозофскиот факултет во Ниш и редовно патува
со Ниш експрес. Уредник е во неделникот Репер (reper.net.mk).
Пишува поезија, кратка проза и есеи, а најдолго и најпосветено го
пишува својот магистерски труд. Има објавено две книги поезија:
Палиндром со две н (2010) и Куќичка за птици-преселници (2013).
Заедно со уште неколку поети од Србија и од Македонија ја има
објавено книгата Торту кроз прозор (поезија, 2010). Застапен е
во неколку антологии на младата поезија: Ван кутије, антологија нове поезије ЈУ-простора (2009), Нов македонски хаику-бран
(2011), Ветерот носи убаво време, антологија на најмладата
македонска поезија и проза (2012), Лирски додекамерон, антологија на младата македонска поезија (2012). Преведуван е на
српски, хрватски, словенечки и англиски јазик.

мравките ги прибираат остатоците од посната вечера.
ноќните пеперутки му се жртвуваат на своето
стаклено сонце.
жегалецот им го отстапува местото на ноќните
тврдокрилци
што главечки удираат по ѕидовите.
пајакот се гости со уловот на кој би му позавидел
и рибарот најфалбаџија.
кучињата негодуваат во сонот,
па се сепнуваат и лаат некому.
а ние велиме: им лаат на ѕвездите, на месечината,
на кукумјавката
од тополата во долот.

кандилцето во нејзиниот
параклис
таму
зборовите се шепотеа

во градот без соѕвездија се прераскажуваат вечерните вести
по ѕидовите што не може да бидат срушени.
по терасите се гледа на кафе
и се предвидуваат венчавките на несреќно заљубените
од омилените турски серии.

Маалска

полека
заминуваме
без да фрламе камчиња зад себе.

Дете
на почетокот
беа молитвите од замастеното календарче
на баба ми и
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тогаш
сё беше просто
како љубовта
со која баба ми ја месеше
проскурата пред богослужба

ја чекорам денес патеката
по која некогаш одевме на школо:
прво се бесевме на железото за тресење теписи
кај што игравме џамлии на шлајка и мор
па поминувавме покрај црвената
па фонтаната кај сините
па откај кондураџијата
па кај стариот што продаваше лото
во најзадушливата коцка на светот
па низ тунелчето кај слонче
па градинката
па... стигнувавме

Градови

кратко е патчето дотаму
ама нам некогаш векови ни требаа да стигнеме
и оттаму да се вратиме дома
додека нашите нё чекаа виснати по терасите и
заседнати по дворовите
шутиравме камења и згазнати лименки
по патот
векови ни требаа
а денес
итам
итам некаде

Во мене се раѓа дете
тогаш сатурн на небото ми го покриваше
наталниот плутон
во куќата на смртта
а во првата, пак, спокојно
влегуваше нептун и
ветуваше успех
тогаш излегував
и влегував
и многумина низ мене поминуваа
во мене се раѓаше дете
мислата ме снеможуваше
не можев да ја заробам и збор
да ја престорам
зборот молк
молкот тишина
тогаш уште еднаш проодував
угоре по планината
се тетеравев на ветрот
под мене остануваше градот
луѓето
не го препознаваа мојот немир
во прегратката
се заклучував во себе
и однатре молев за надвор
преколнував
барем еднаш барем за миг барем сосем малку
трошка барем да го напуштам домот

за да видам дали навистина има
надвор од мене свет
и дали е таму сё
или сё е само прав и пепел
и сеедно е што сатурн го покрива плутон
и што на исток спокојно се раѓа нептун
и што во мене и сега се раѓа дете

Знаци
кога бев малечок
го вежбав својот невешт автограм
на замагленото стакло
од стариот црвен автомобил
денес на стаклото од туш-кабината
со показалецот испишувам
знаци што не ги разбирам
знам само дека доаѓаат
од некое подалечно детство

Кругови
та јас друга смисла во постоењево
и не гледам
освен на патот до воскресението
одново да се раѓам

Чекалница
доаѓаш прв. чекаш.
застануваш во ред. чекаш.
стискаш копче. чекаш.
ставаш ливче. чекаш.
(уште колку чекаш?)
ставаш ѓезве. чекаш.
пушташ вода. чекаш.
пушташ бојлер. чекаш.
праќаш писмо. чекаш.
мењаш статус. чекаш.
чекалница:
никој не те чепка.
меѓупростор. меѓувреме.
25.10.2013
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Ѓоко Здравески

ОСВРТ

нешто ко: малечка смрт.
нешто ко: дупка во ѓеврек.
нешто ко: интермецо пред важни вести
од земјата и светот.
нешто ко: врата.
нешто ко: прозор.

Виолета Танчева-Златева

(имаш празен екран, еееј!)

(Ерол Туфан, Балкански син,
ПНВ публикации, 2013)

тамам, да летнеш.
тамам, да те снема.
а ти, ако си будала,
чекај!

Цајтнот
притиска над левата дланка
остава белег
ми става мрак превез преку очи
ми лази по ’рбетот
од темето до коренот на трупот
таму се притајува
склопчен клечи
со колената прегрнати
се кикоти
подмолно гмечи
тлее ко в пепел запретана жар
ме приковува ко за студен камен и
колва колва колва
па летнува угоре
и ме пернува сред чело
ко со токмак
свиња пред колење
паѓа знаменцето
зјаам во растурените
фигури на таблата
кралот е мртов
само до почетокот
на новата партија
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ВО ОДБРАНА
НА ДОСТОИНСТВОТО
НА ЗБОРОТ

Ете, конечно дочекавме да ги видиме песните на Ерол
Туфан – собрани и објавени во една книга. Се разбира, не
сите, но барем поголем дел од оние кои го поминале строгиот филтер на авторот и, делумно, филтерот на јавноста
преку претходните објави во периодиката. Јас не сум поет.
Јас сум само можност за песна, ќе рече скромно во почетокот, пред максимално искрено и отворено да ни се обрати,
како да ни се исповеда:
Заколнат сум да говорам вистина
И подготвен да ја платам цената
(Разговор со себе)
Еве го Ерол Туфан – длабокоумен, зрел и медитативен, иако потајум уште сака да палавее со шарпланинското
ветре; еве го Балканскиот син, чедото на овие простори чија
тврда почва ја газиме, чиј воздух го дишеме, чија тага секојдневно ја живееме, таму каде што сонот ја ослободува
тагата / во мугрите на болката, каде што не преостанува
ништо друго освен да се напише песна:
...Цел живот да пливаш наспроти текот на водана
во коритоно
и да умираш гледајќи како во очите на синовите твои
тлее истата жолта боја на тагата
која ја имаше и таткото наш кога го носевме
да го закопаме
подврвот на Шара, онаму каде што шибаа
ветриштата.
И што друго ти преостанува Балкански сине
освен да напишеш песна...
(Балкански син)
Нашиот Балкански син го знаеме како човек со лирска душа и со остро перо – и како новинар, и како есеист,
и како поет. Еднаш на шега реков дека е поет од Гостивар
и адвокат од Истанбул. Но и како истанбулски адвокат,
тој останува наш поет, останува син на ова парче земја на
кое се вкрстуваат цивилизациите. За него не важи стариот
писателски совет да не помине ден без напишан ред. За
него посуштествено е да не помине ден без размислување.
Затоа во неговата библиографија нема да најдеме многу
наслови објавени како интегрални книги. Ја имаше кни-
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гата есеи Книгољубецот, а еве, сега се „осмели“ конечно
да ја објави и својата прва стихозбирка. И не е случајно тоа
што го носи овој наслов. Зашто и кога пишува за светот и за
своите лични острови во него, и кога пишува за предците со
жолта боја на тагата во очите, и за скопската поетска братија
собрана кај Јоле, и кога пишува за Босфорот – тој длабоко
во себе секогаш се чувствува како балкански син, разјадуван
од спомените, од таговната љубов по ова парче земја, кога на
моменти е проклето тешко да не се падне во прегратките на
меланхолијата:
Можеби веќе одамна бев подготвен
безрезервно да й се предадам на оваа стара дама
а таа пак само го чекаше погодниот миг...
(Меланхолија)
Ерол Туфан е вистински пример за наједноставната, но
и најсуштествената дефиниција на уметноста како одраз и
огледало на реалноста. Оваа книга е своевиден фотоалбум
исполнет со слики од неговото минато и сегашност, од неговото секојдневие. Од песна во песна, го откриваме потонат
во меланхолија, но и понесен на крилјата на шарпланинското
ветре, и длабоко носталгичен по она што го оставил зад себе,
но и со отворен ум кон сегашноста и кон иднината. Во таа
борба со себеси – бидејќи поезијата е токму тоа – Ерол Туфан
е максимално отворен и искрен, жесток до болка во тоа длабење во понорите на душата. Тој безрезервно се разоткрива
пред нас – како скитник самотник, како почитувач на достоинството на зборовите, како човек што се бори за опстанок
во овој бојадисан свет, како човек кој навечер се нурнува во
морето од внатрешна тишина во кое се крие светлината на
неговата душа. Тој е и паднат воин кој умира осамено, но и
шаман кој самиот си ги зацелува раните со треви од степата
по која скита како стопан на своја нива; тој е и кентаур и
снегулка; и светилник и духобурник; и пеплосан жар што
демне и чека да биде откриен.
Многу од неговите стихови за мене стана речиси пословични уште со првото читање: Не сум имал претстава во
каква несостојба сум бил / пред да влезам во кафулето на
мојата меланхолија. Или: Стојат нашите души во просторот / како нанижани суви пиперки. А самопрепознавањето
во нечија друга (не туѓа) поезија за мене е еден од клучните моменти за нејзиното човечко достоинство, за нејзината
топлокрвност и за нејзината способност да „нè натера“ да ја
почувствуваме како своја. Каква полза од сувопарни, академски и јалови нанижани зборови и стихови кои нè можат да
нè допрат, кои – наместо да ни се обраќаат нам – се свртени
кон себе самите и кон своите творци, затворени во своите
тврди лушпи:
Луѓе камелеони.
Пренесуваат саде зборови
од лушпа до лушпа
од костум до костум.

Влези, излези, повторно влези, излези.
Ги мешаат зборовите како малтер
преправајќи ги литературните производи
Луѓе камелеони.
Без да помислат на тоа дека
и зборовите имаат достоинство...
(Безличја)
За Ерол Туфан зборовите се најсуштествениот материјал
за комуникација со другите човечки суштества, а не се цел
сами по себе, да стојат накитени и самобендисани, стокмени
во некоја штира песна или стихозбирка. Оттука и сфаќањето
на поетот како човек кој треба да го врати зборот на заслужениот пиедестал:
Колку ли години ми требаше
да соберам потребна сила
и да го подигнам товарот на зборот
од земја и да го поставам
на заслужениот пиедестал
(Збор во (не)време)
За вистинскиот творец зборовите се исполнети со енергија, со светлина. Тие се присутни во нас и насекаде околу
нас, трпеливо чекаат да бидат подземени и стокмени во стамена песна на светлината. А во оваа збирка, во овој Балкански
син има многу светлина и многу енергија, две работи од кои
денешниот современ човек има насушна потреба.
25.10.2013

23

ПРЕПЕВИ
Барбара Погачник
Огнени кранови
Кога се вратив дома станот воздивна како коњ
кого го натовариле со преголем товар.
Собата што ја напуштив
беше подразвлечена
божем кошула отпетлана на градите,
леко подотворено дишење,
долго отежнато дишење,
над нас балконот висеше како утро
во кое се вртеа железни кранови.
Се обидов да го прегризам сивиот волнен јазол во грлото.
Тукушто измиената дланка за миг ми клапна.
Со крановите е можно да се преврти светот
на глава: крановите градат небаре илјада коњи.
Уривањето на љубовта е долготраен процес.
Еднаш како кубење веѓи, другпат
како операција без наркоза.
Ладилникот тешко дише, гасната инсталација
искри и времето има страшен поглед.
Капката сето време се прелева преку работ на валканите
садови.
Како божем во станот да се населил некој
врз сите мои слоеви дури јас патував и станот
верно чекал на моето враќање.

Барбара Погачник (1973) е словенечка поетеса, есеистка и
преведувачка. Дипломирала на Катедрата за романска филологија на Универзитетот во Лувен во Белгија, а магистрирала на
универзитетот Сорбона во Париз. Објавила три поетски збирки:
Поплави (2007), Изгубена хартија во мноштвото (2008) и Синилото на куќата (2013). Нејзините песни се препеани на повеќе
јазици, учествувала на многу меѓународни поетски фестивали и
средби и застапена е во повеќе антологии на словенечката поезија. Преведува од француски јазик.

Сите што ме гледаат заедно со мене се борат
да остане нашиот пес овде, пред куќата
што пред мои очи се лупи на месечеви ленти.
Државата, пак, се бори против нас, а песјите наследници
сака да ги присвои за кинолошки натпревари.
Единствени сме што го сакаме песот, а тој не смее да се сака.
Во долга стаклена одаја врз модернистички ѕидови
со прсти џбарам во фрагментите од древноста.
Оваа посета
трае со години. Сите селидби се дел од прошетката
низ непознатиот ходник. Наеднаш од влезот го
здогледуваме нашиот црн пес
како со својата бела сосетка од куќата спроти нас
мине крај нас и вон нашиот поглед во кочија од живи
конци.

Сега овде има куќичка за птици и оган што ја голта:
добар пламен, силни замави на крилјата што се двојат
од водата,
огнени кранови, огнени кранови.
Наеднаш во јајцевидната кочија
црниот и белата, големиот и малата, влакнестата и
си заличуваат како јајце на јајце.

Пес и куќа

... Или можеби го ставив во сандакот ... да,
животот во овој дом има крај .. нема да го има веќе ...
А. П. Чехов, „Вишновата градина“

Се селам од куќа в куќа.
Моите плеќи со секој ѕид врзуваат букет живи конци.
Секојпат седнувам во ќошето и секој конец посебно
го сечам.
Секој конец е бел и јак.
Луѓето како јата нагрнуваат над она што го правам.
Изгледа со секој конец спасувам по еден живот.
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мазниот,

Кога е тивко и молчи
Роса, роса, копјести лисје низ кои росата
избива и нё прекрива,
задоцнетост на тревите на прагот
и лента од очи што налегнале во росата.
Како да се премолчи росата во грлата, на дното на
рибниците,
како да се смири нејзиниот лек од

Огнени кранови

преку ледените плочи,
како да се изретчи ноќта густа
што ў се спротивставува на росата.
Ноќ во која се заглавени трските, харпуните,
јадиците во згуснат ред,
а росата нема раце.
Роса, роса, како голиштрава птица што испарила
како ли седи во мракот
и гледа во живите светла
што се губат во долината.

Мека, наелектризирана коса
Баба ми седи среде својата соба
во сјајот на пастелите на мајка си, молчаливо сребренило
ў се искри врз обрзите, сё е во це-мол.
Знаев дека си тука некаде: добро си се скрила,
ў велам весело. Барбика, ми одвраќа
гледајќи во далечината. Кожниот прав од нејзините пудриери
плови во сончевото лево ќоше над комодата.
Во кујната растурен ориз, брашно, шеќер.
Нејзината тркалезна дланка виси како прекршена глава
на корморан над морето. Изгледа изела премногу
растурени материи. Божем нештата, собрани од дамнина,
да ў ги надуле екстремитетите.
Косата уморно ў стрчи во воздухот.
Мека и наелектризирана.
Што да правам со твоите свилени марами,
сакам да ја прашам. Коњите на туѓото семејство
се сместени во гаражата.
Како да сака да ми објасни нешто,
како да има некој план. Јас би била
во некое време на некое место,
некоја госпоѓа би се јавила по телефон
и сё би се средило. Но не слушам ништо.
Нејзината тенка коса сё уште не е бела.
Лежам во нејзината постела, ги држам уздите,
и велам дека немам сили да станам. Баба ми стои среде
собата
во пурпурниот сјај на скапоцените тапети и чингените
чинии.
Меката коса ў се искри.
Гледа во далечината. Под кожата врз лицето
ў ја гледам крвта, затруена.
Нејзините меки марами почиваат во стариот мирис.
Во сиот свој мирис доаѓа вчас,
раката ја става врз ова време, за да поздрави уште некого,
со свежи очи, со рака во утрото.

Нашиот остров во форма на француски дворец
пред револуцијата
Во окото ме боли бруно,
а сите ми велат дека тоа не се гледа.
Со денови потоа откако требаше да исплива
го чувствувам повторно во зрното песок
што ми се заглавува под очниот капак.
Во тоа зрно е нашиот остров
на коj секој ден одново забораваме.
Среде зрната јадеме избрани јадења и уште би сакале.
Врз усните се збираат сё повеќе сомнежи
и меѓу себе
гласно се повикуваат, јата гулаби во Париз
клукаат во раскашавени отпадоци,
полни се подвижните скали во отворите на
цивилизацијата.
Словенечкиот остров жедно го спуштаме во зрното песок.
Врз асфалтот паѓаат луѓе од велосипеди што ги кутнал
силен ветар –
рибите на песокта не можат да испливаат од суво.
И островот трепери под ударите на ветрот,
ветрот дувка песочен прозорец.
За миг во воздушниот отсјај на прозорецот се крши
нашата слика,
а тоа дури се возиме не може да се забележи.
Автомобилите со гломазни марки
зјапаат во луѓето како мрсни крапови
со опавчиња на трепките врз вештачките очи.
Кога среде невештите замави на тие опашки
во лак паѓам на асфалтот
околу половината почнувам да ги чувствувам
фустаните на Марија Антоанета.
Времето нежно ў става оклоп на главата.
Време е директно да кажам:
се откажувам од погледот од автомобилскиот кафез.
Време е кога врз слоновските шепи
на овие нервозни играчки стапнува поголема шепа.
А овие црнечки ламарини не се бунат
невешто пливајќи врз солената земја.

Препев од словенечки јазик и белешка:
Лидија Димковска
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ПОЕЗИЈА
Винета Огненовска
Јас Мерсо
Солзите ми врзуваа јазли под брадата
овој осми март првпат ми подарија... сё.
Моите потколенични вени
Високи потпетици, беспомошни тела
Празниот стомак раѓа големи дела
Вергилиј пелтечејќи ми ја читаше својата Ајнеида
Се наттрчувам со задоволството.
Плетенка.
Јас Мерсо
Ти лижалче ми подари.
Дрво и шеќер
Трска.
Јас ги слушав другите – никогаш не кажав ни збор.
Го чувствувам недочитаниот Канционер.
Се присетувам на мојот слон во Кутија.
Чесен збор пред да го читам Егзипери.
Во која ли вреќа се скрила мојата среќа.

Милни зборови
Ова беше ден на коинциденции
само тие останаа да се случуваат спонтано
.
.
.
Ме прашуваш зошто користам излитени фрази.
Сите ги користат – плитко се вадам.
Ти не си сите – ми велиш.
Јас сум никој – те нервирам.
Уморен сум од твојата меланхолија. Одам да спијам.
Се самоубив по твоите зборови.
Утредента ти плачеше,
Знаеше дека е залудно
но таков е редот.

Кога ќе поминат години
Кога ќе поминат години
минутите чекање не се повеќе важни
можеби се паметат само датумите
од сега ќе се огледувам само на огледалото во амамот
таму бев најубава.
Кога пораснав сфатив дека било од светлото.
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Винета Огненоска (1980,
Прилеп) дипломира на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, на Катедрата
за македонска книжевност
и јужнословенски книжевности. Активно учествувала
во работата на поетскиот кружок Мугри; дејствувала во
невладини организации кои се занимаваат со запознавање
и приближување на децата кон литературата; работела
како професор по литература во средно училиште; била
уредник на списанието за културализација на заедницата
Абажур од Прилеп, член на Редакцијата на Стремеж. Ја
има објавено стихозбирката Долгото погребување на еден
кловн (Галикул, 2012)

Ми велеше срцето не било камен.
И сега знам,
сега кога еден на друг си ги чешаме
пликовите од алергија на нервна база
по не знам кој пат заклучуваме
има хемија меѓу нас.
Секој декември,
откако знам за нас
сме заедно...
колку само нестрпливо го чекам декември!

Во Галичник, на свадба
Бесмислено ме судите,
јас сум невина.
На крвина нагазува ноќта
Од повисоко на високо слегуваме
поарно од магаре на коњ
или обратно беше?
За свеченоста ги отстапија
полициските коњи
флотата војуваше
мојот војник – дезертира.
Јас го заштитував
мене никој не можеше да ме обвини.
Јас бев невина.
Евтино ја платив вистината
половина дневница.

Јас Мерсо

Зад ридот светлина
Мене и тебе
лалињата ни мирисаа исто
зедов не прашувајќи што е
научи ме
Магдалено
сестро
мајко
што и да ми си.
Првпат заплакав на крајот
на твојата книга.
Секојпат ’ртев гравчиња
овојпат из’ртив урми.
Столот беше ја заборавил својата намена,
а сё поради мене
и мојата неприродна грижа за предметите.
Денес ќе се облечам во црвено. За тебе.
Ќе возам по автопатот 206. Во твоја чест,
иако таму е забрането поради одрони.

Во злодоба те сретнав
Ги напишав иницијалите по завршеното дело
и му реков, молејќи го, помогни ми.
А тој, кој од мене правеше ништо
ме гледаше воздух
а ме вдишуваше
така се хранеше
и повторно ме создаваше.
Знаев сё знаев
нему и казните
како и кафетините не му дејствуваа
и сето тоа од преголема употреба.
А дождот ја прскаше тепсијата
и го расипуваше оној привиден мир
што го зачував за тебе,
а ти ми го зеде
како да е последниот кафетин од аптеката на дедо ти.
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ПОЕЗИЈА
Марта Маркоска
(О)Чајни колачиња
		

(На Горан)

кога во филџанот со чај ќе наквасам колач
со форма на буквата О – мислам на тебе
иако твоето име почнува на друга буква...
А кога ќе го вшмукам сочно набабрениот колач
помислувам дека ми рече:
– не купувај ги овие (о)чајни колачиња
бидејќи кога јас пијам чај, ти пиеш кафе
Па зарем треба да бидеме очајни
не можејќи обајцата да уживаме
во вкусот на овие чајни колачиња?

Марта
Маркоска

А јас помислив да ти речам, иако не го сторив тоа
– Сеќавај се не на вкусот на колачето но на времето
поминато во неговото сладострасно уживање...
Барем ти конзервирај ги овие скапоцени мигови
оти јас не сум Пруст, а ни тој не го реши
проблемот со загубеното време.

Бакнуваш безбожник да му ја засилиш вербата
Баеш басни за да ги истераш духовите зли
Банален Бахус во твое име го слават
Благословуваш Баханалии за да си напоиш душа
Безгласно бегаш кога најмногу те бараме
Беседиш беснило во устите на премудрите
Брануваш безволие за да се забавуваш
Бесчестиш блажени за да не се осуетат
Бесполов Блудник си кога се додворуваш
Беспомошен Брахман кога сме пред истребување
Бедеми бележиш со страдањата човечки
Бесчестен Богољуб создаваш за да те слави
Бирократски Богу(мил) – ми создаваш главоболие!

Будност

Книга триесет и прва

Се будам од вечниот сон
во кој пролетта е одамна завршена
а којзнае што носи следната месечна мена?

Шега е животот
иако сега изгледа сериозно

Ме чека живот, од мојот живот вон
во кој грешките се повторуваат не сакајќи
а којзнае дали и таму се раскажуваат бајки?
Секој качен на својот замислен трон
купува царства и круни си реди
а којзнае дали и тогаш среќата го следи?

Шега е љубовта
иако сега изгледа незаменливо
Шега е успехот
иако сега изгледа недостижно
Шега е поразот
иако сега изгледа неизбежно

Книга втора
Беснееш бури во земјината утроба
Блеснуваш бурлескно во небесата
Бидуваш болест меѓу луѓето
Бајроновски брлив пред мене
Буричкаш бразди во умовите
Блуден беќариш со векови
Беснееш бич пред неправедникот
Бадијала бистро војуваш со неумниот
28
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иако сега изгледа неизлечливо
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Шега е младоста
иако сега изгледа непобедливо
Шега е староста
иако сега изгледа безнадежно
Шега само смеата не е
иако сега изгледа неумесно

(О)Чајни колачиња

Победи без утрешнина
		

На Пол Елијар

Еден ден, можеби Утре
ќе сетиш белег мал на твоето
Лито, истрошено тело
И ако си мислел дека пророк си бил
Дека си некој си Лутер
Или дека победи, битки извојува
Бедник си, знаеш, не си за лутење
Или мислеше Троја – твоја ќе биде?
Па зарем нели виде
дека секоја победа е Пирова?
и дека ѕвер – сиров е веков Сиде?
И Лир ко тебе мислел
па немир сеел кај идел
Мислиш дека ти си Тој
– Големиот лидер?
Што овој Свет чека да го спаси
Краси се само со својте пердуви
Не биди фарисеј лесноверен
Не гледаш? Луѓето учат да се глуви
Мерачот на времето
само во тебе е вперен
Во некои други Светови по тебе
можеби нешто ќе е сменето
Порасни, созреј и не сонувај
Остави ме мене
Вистината погледни ја в очи
Живеј ја оваа овдешнина
Сите победи се лаги, загубено време
– Загубена утрешнина!

Посегнав по светови други
Занемено, жмиркам, дремам
Под мене тепих од ранки рози
Мечтаам да видам уште едно сонце
Два паралелни универзума во осмози
Свет како нашиот, само посовршен
И овој пејзаж, питорескен недовршен
И овој в тревата на штурците шум
И оваа роза со трн да ме боцне
Ќе треба
За да излезам од сопствената пародија
За да излезам од сопствениот ум!

Суштината на љубовта
Мојот неспокој го мериш
со мозолките на подбрадокот
Мојата страст ја мериш
со должината на бакенбардите
Мојата доблест ја мериш
со ресичките на ушите
Мојата љубов ја мериш
со растојанието меѓу очите
Мојата младост ја мериш
со таблетите што ти го крепат здравјето
Мојата душа ја мериш
со должината на подлактиците
Мојата суштина ја мериш
со сметките за струја и парно
***
Сакам кога испишувам бројки помеѓу
подбрадокот
бакенбардите
ресичките на ушите
твоите очи
подлактиците...
Сакам да ти кажувам
дека не си единствениот
што пие таблети за да ја задоволи мојата младост
Ниту единствениот
што ги плаќа сметките за струја и парно!

Џез експресија
Трио труби и тромбони
Квартет конги и контрабаси
Караван што звучи како ѕвездени кочии
Секстет подобар од секс тет-а-тет
Септет, седум серафини творат
Октет, октобани, плус хора
Можат да ми позавидат и кралските двори!
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НОВИ ПЕСНИ
Гаврило Миловановиќ
Антиепитаф
Маските на црвената смрт се скрија во своето лице,
А јас со очи широко затворени
ја пишувам Одисејата по 2001 пат.
Затворен во овој пеколен портокал,
со рамот
си ја плетам кожата
...за да не заборавам да се сеќавам на допирот,
на Казанова, на Фрида, на Јохан Себастијан Бах.
Иако слеп, прекрасно нем во Бетовеновите воздишки.
Зошто се правите дека не се познавате?
Што ако сте од различни векови.
Колку ли пати треба да умрете
за да престанете да бидете славни?
Колку ли пати треба да се родите
за да ви здодее да бидете генијални...
Колку пати сте биле живи досега?
Си ја одлепив кожата за да ве сакам со голо срце
кога не можев себе си.
Врз црниот штафелај од меридијани и атомски бомби
ја растегнав како пергамент
и со Николовата тесла во неа пополека ја длабам
сликата на Доријан Греј.
Безгенитален, таков
...во вагините на свеста,
Во коитусот на катодата и анодата...
Се пронајдов стар.
Стар со избелена коса и очи од киселина
го цицам првото млеко од пупките на Фројд.
Си ја секвенцирам главата на клетки.
Совршено
...како Фибоначи.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. . . . . . . .. . . . .
И милиониттиот дел од златниот пресек
Се претвори во сперма...
Се родив.
Се родив за да не заборавам да се сеќавам на вкусот,
на лосос и кавијар и Ленин,
на мојата мајка, сестра и баба...
На мојот татко и дедо и браќата Грим.
Ханс Кристијан Андерсен
тукушто замрзнат во телото на Дизни
и вкусот на устата на Монализа
поубав од сите Лаури и очи на Пикасо
...на дното од океанот.
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Гаврило Миловановиќ
(1981) е мултимедијален артист од Скопје. Има завршено
новинарство на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“.
Работи како аудио и видеопродуцент и композитор. Се занимава со фотографија, пишување сценарија и музика за театар и со филмска режија.
Како поет е застапен во повеќе антологии. Во 2003 година
ја објави својата прва стихозбирка Трансцедентална заспивалка.
Неодамна го издаде албумот Aфектот на Пеперутката за неговиот музички проект Гордиев јазол. Работи на
уште неколку проекти, како Quiet Hiroshima, Igloo Pyramid,
Pragma, Alien God, Foto Robot и др. Во неговите филмови
најчеста тема е зачувувањето и одржувањето на македонското културно наследство.

Јас ја измислив струјата но не ја пронајдов.
Јас го здогледав Бога, но никогаш не го почувствував.
Јас ја свирам оваа хармонија
но немам прсти ниту уста ах, да би можел да ви измолчам,
колку е тешко да се биде Јас.
Маските на црвената смрт се сокрија во моето лице,
а јас со очи широко затворени ја пишувам Одисејата
по 2002 пат.
Затворен во пеколниот портокал
се родив...
Се родив...
....за да не заборавам да умрам.

Ænima
И сега конечно можам да умрам.
Во окото со 2 зеници,
во математиката на Fibonacci,
во златниот пресек на цикличната мембрана на матката
си ги распоредив моштите во 5-те цркви на плачот
каде што и да умира дете славно е
а и машки
затоа што се случува...
И сега конечно можам да умрам
додека првиот човек на планетата
ја измислува хармонијата

Антиепитаф

и игра stop motion со нашите тела,
овој пат на само 5 метра од него долг конец од ласер,
а од спротива
отмена пуританска егоцентричност
и кадифен креп сатен неодоливо флуоресцентен
ја обликува масата како што ќе посака,
како што само господ му дарил,
а не знаел зошто.
Малку сме...
Ама НЁ ИМА...
Ја пренесовме свеста над 30.000 години
на овие пирамидни плеќи
за да го внесеме предметот во човекот.
И сега конечно можам да умрам
додека 10.000 дена умирав
... низ животот,
трпејќи ја болката на ова тело кое ме поседува
без да праша,
без да се заблагодари,
без да проговори...
Се сеќавам од каде дојдов
и сега станав човек
но повеќе ништо не е исто
...бидејќи сум мртов.
Јас не сум бескрајност,
јас сум вечност.
Сета оваа болка е само илузија.
100 години самотија...
...на бебе.
И кога небото ќе се спои со земјата
и животните ќе проговорат на човечки јазик
јас ќе еволуирам во ова што сум денес,
а што никогаш нема да можам да бидам.
........................БОГ.

Laika
Ја чувам планетата земја во подземјето на мојот стан.
Живеам 10.000 километри под него.
Го сонувам нејзиниот мирис.
Го мирисам нејзиниот допир.
Го допирам нејзиниот сон.
Ставете ја планетата земја во хартиена кеса од mac donalds,
потоа внимателно отворете ја за да видите каква играчка
сте добиле.
Не, јас не ги убив твоите пријатели,

барем не со пиштол
затоа дозволи ми мастурбирам на твојот погреб
за да не ја силувам мајка ти на парастос.
Стави ја планетата земја во чаша со вода
за да ја измиеш од сите гревови.
Сонцето ќе ја исуши.
Повторно.
Избриши ги границите
за да нё може никој да не пронајде,
потоа нацртај го мојот лик на тркалезната површина
за да живееш во моето уво.
Ме слушаш ли?!?
Јас сум твојата евстахиева туба,
јас сум твоите отисоци од левата рака,
јас сум тежок 21 грам
кокаин во твоите очи од првут
и 3, 14 деца од овде до Пекинг
привремено распнати на крст.
Јас сум сијамските близнаци на Исус.
Кога ли ќе се родам?
Смали ја планетата земја во лименка од coca cola
за да ја скријам во моето уво
и таму бесчујно да водам љубов со Хирошима и Нагасаки
додека повраќам во сите вулкани на светот.
Стави ја планетата земја во сончев систем.
Можеби астролозите некогаш ќе ја пронајдат...

Кога смртта е поубава од утрото (вчера)
Твоето лице крпа
голта тишина,
ги вшмукува солзите капиларни,
татне.
Те препознавам
иако менуваш боја и маски,
ги кинеш очните топки од себе
и ги тркалаш во големиот кањон ... на смртта.
Смртта наутро е сама,
плаче во сињакот на седопирот
на пупките испирсани со венци и епитафи,
исклесани по епидермот
како дрво да е,
кое липа и се тутка
во мајчините корења од капки сурово млеко.
Жлездите болат наутро
кога смртта е поубава од вчера...
25.10.2013
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И само крајот е близу до почетокот
а сё друго е далечно а измеѓу.
Заспивам.
Заспивам во умот на Арон,
во прегратките на Салмонела,
во гробот на Матеј
како што заспиваат луѓето без очни топки,
...без капаци.
Се будам сам.
Перницата се задушува од мојот тил
и мирисот на формалин.
Протонувам...
Ах...
Протонувам...
лице крпа
плаче пердуви
плаче...

Гаврило Миловановиќ

Би ја убил геоцентричноста на Аристотел
само за да ја создадам петтата димензија во тебе
и да чекорам тивко по твоите срни
додека се движиш со брзина на вулканска магма,
со брзина на мајчински вресок.
Ти ли ја уби?
Те мразам.
Те обожавам.
Те мразам.
Те обожавам.
Те мразаааааааааам!
Подари ми мртва срна
подари ми тумор...
Слетај на месечината и набери ми вештачко цвеќе.

Допри ме за да знам дека си тука
...кога смртта е поубава од утрото.

20.08.2010. Најсовршениот вид во универзумот
положи свежо цвеќе во светскиот Бутел.
20.08.2010. Најсовршениот вид во универзумот
ја имаше својата шанса
...да биде човек.

Мртви срни

Огледало

Нејасна светлина од тумор,
солзи од прагма
закопани во очите на Гоби.
Новороденче ми ги гушка градите,
ја плаче секундата
не знаејќи дека подоцна ќе ја измисли,
не знаејќи дека подоцна ќе ја сфати.

Свртен со лицето кон себе, те гледам
како спиеш во сопствената утроба.
МРТВА.
Засекувам со ноктите низ твојата утроба
за да те погалам додека спиеш.
Се допирам себе си.
Го допирам твојот сон.

Сите спомени се зачувани во мајките
божји
а и птиците се мајки
исколвани мртви срни,
а кој да ги сака?

Го голтам секое парче стакло
кое се крши од молкот на твојата утроба.
Го претворам во огледало.
Се претворам во огледало.
Се голтам.

Те гледав како растеш
те гледав како чекориш
по солзите на Бамби
по очите на Гоби
со неколку виножита во џебот...
Илјада посмртни маршови во иста секунда искрвави боже.
Беше подочниците на бога,
беше ларва што се испилува од Кантлапласовата хипотеза
за да експлодираш во пеперутка.
Зарем?
Не сакам да знам колку е часот
сакам да знам колку не е...

Разбуди ме од овој луциден сон.
Разбуди ме.
Разбуди се.
Се голтам.
МРТОВ
од стакло се сечам.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
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Тишина...
Огледалото плаче во мене, огледалото боли.
А што ли тоа чувствува кога не гледа?
Што ли тоа сонува кога не нема?
Нултадимензионален свет.

Антиепитаф

Огледалото е глуво.
Огледалото е немо.
Огледалото е слепо.
Огледалото е свртено со лицето кон себе.
МРТВО.

Магна мајко утерус амин
		

На мојот брат близнак

Икона
Ако една слика вреди 1.000 зборови,
тогаш ќе те насликам
и ќе те подарам на глувонемите.
Ако еден допир вреди 1.000 воздишки,
тогаш ќе го сопрам воздухот
и ќе те подарам на болните.

Ехото се одбива од ѕидовите на темната плацента,
пловиме во црно.
Двајца.
Две мали срца чукаат во едно,
два мали живота се заљубуваат во една иста утроба.

Ако една солза вреди колку 1.000 капки вода,
тогаш јас сум создателот на океаните.

Млекото се одбива од ѕидовите на темната плацента. . . . . . .
Мижиш.
Те прегрнувам.
Ја обожавам клаустрофобијата во тебе,
ја возљубувам секоја клетка од твојот кубистички свет.
Ти си сё што имам.
Ти си сё што сакам.
Ти си сё што знам.
Зошто ли тоа мораше да бидеш ти...

Ако 1.000 мои слики вредат само еден збор
дозволи ми да ти го изговорам името.

Крик.
Болен крик се ромори од дното на измачената утроба
го означува крајот на животот пред раѓањето.
Крвави дамки несебичност и воздишка
го претвораат секој атом во нов свет.
Во нов живот.
Во нова утроба...
И во точката каде епицентарот и месечината се спојуваат,
каде што лицето и опачината ни се бакнуваа и плачеа
ја замотувам нашата папочна врвца околу нас за последен
пат
... и заплакав
Магна мајко утерус амин!
Те здогледав.
Го осознав белото.
Се осознав.
Јас сум сё што имам.
Јас сум сё што сакам.
Јас сум сё што знам.
.........Зошто ли тоа мораше да бидам јас.......

Ако еден миг трае 1.000 светлосни години,
тогаш мојот животен век е пократок од твојот ден.

Ако еден бакнеж вреди 1.000 сни,
тогаш не би сакал да се разбудам никогаш,
ни на јаве.
Ако мојот живот вреди колку 1.000 твои
би сакал да ти го подарам тебе,
за да имаш 1.001.
Ќе го испишам твоето име
на сите гробови од моите предци,
на сите гробови од моите потомци,
ќе ги соберам очите од сите слепи луѓе на планетава
и ќе ги закопам за да не те гледаат,
а да те помнат.
Ако една слика вреди 1.000 зборови
а јас сум осуден да бидам глув,
тогаш ќе се насликам себе си во твоето уво
за да ти дошепнам дека те сакам.
Ако една слика вреди 1.000 зборови
а јас сум осуден да бидам слеп,
ќе се насликам на твоето лице
за да прогледам.
Ако една слика вреди 1.000 зборови
а јас сум осуден да бидам нем,
дозволи ми да се насликам на твоите усни
за да ме имаш вечно
... а да не проговориш.

25.10.2013
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Популизам
бирократијата е мајка,
знаеш ли кој е татко?
гасениците статистиката ја брстат:
недостасуваат бројките
со кои ги маскираше воените мистерии
и маката во умоболницата.
здравите се болни, болните се здрави:
сврти ја, заврти ја
за линѓ и могадиш:
слегува црната принцеза
и фустаните ги растура.
излегуваат гостите и посетителите,
огромната маса почнува да скандира:
колку од тоа? колку во недоглед?
влакненцата на стомакот ги обои со к’на,
му се смееше на простотилакот,
хистерично им се смееше
на глутницата пци.
завиваа, прескокнуваа трупови:
едниот е овчар, другиот волчјак.
глутницата е гладна,
глутницата е жедна,
напаѓа крвотокот,
го развива боиштето
вдолж пругата, па кон мраморно.
знаеш ли кој може да ги запре?
знаеш ли кој е татко, раскажувач, фалсификатор?
мајката е татко.
мајка.
татко.

Јужна утеха
четири години сама сум:
no sex, no drugs, no rock’n’roll.
земам лековита тревка:
добра е за циклусот и разбирањето.
гледам филмови, онанирам:
малку со прстите, малку техника.
малку со прирачникот за осамени.
двапати годишно ќе отпатувам
да не се вратам.
да не бидам сама.
секогаш се враќам на почеток,
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Бранко Чегец (1957, Кралев Врв, Врбовец), дипломирал на Филозофскиот факултет во Загреб, на групите Југословенски јазици и книжевност и Компаративна книжевност. Објавил повеќе книги со поезија, куса проза, критики, есеи, колумни...: Ерос–Европа–Арафат, Западно-источен пол, Преслекување на авангардата, Меланхоличен
летопис, Фантомска слобода, Три крокодили, Записи од
пустиот јазик, Полна месечина над Истанбул и др. Избори од поезијата му се објавени во Словенија (Синатакса
на месечината) и Македонија (Нуркање на здив, тријазично: на македонски, хрватски и англиски), а Полна месечина над Истанбул му е преведена на француски јазик.
Неговата поезија е претставена во над триесетина антологии во Хрватска и во светот. Ги има добиено најзначајните хрватски награди.

за богатите сё,
за сиромашните ништо:
само југ, југ, југ.
така е напишано
во книгата за настанокот.
минатото и иднината
во ходникот се грчат, на полукатот,
пред вратата на лифтот
во кој не влегувам.
не можам сама во клаустрофобијата!
не знам минатото да го оставам зад себе.
не ги прифаќам смртта и конечноста.
пишувам есеј за моралот
за самотијата и за делбите.
ќе се расплачам
штом ме притиснат
и воздух во градите ќе ми снема.
нарачувам пиво,
па уште четири.
и кога погледот ќе ми се смати
се охрабрувам со столбовите
и тргнувам кон дното.

Популизам

’Tuz
собрана е солта од брановите,
длабина за островите, леснина за назад.
на бродот без ниеден глушец,
малата црна уста кажуваше псалми,
теснецот стенкаше,
се залула утробата од бродот,
до тебе допираа гласовите
на морските сирени и сините пајажини.
солта доаѓа од раната,
крикот од немоќта.
морето има одвеќе нарави,
затоа е превртливо.
купуваш откачен фустан
а никогаш нема да го прошеташ.
тантелата е од слана и папирус.
ќе се растопи во водата,
ќе испари на сонцето.
по доковите кормиларите се движат,
пукаат на бреговите.
за помош морнарите свират,
сирените не се одгласуваат.
единствениот глас што не престанува
е на твојата гимнастичка дадилка

Реклама за смрт
задува силен ветар од бугарија
и ја донесе близината од која
се сруши целото предградие.
со денови се матеше во главата,
одвреме-навреме немаше ни слика ни тон,
а вечерва некој човек
само грофна
и умре среде истиклал.
се собраа луѓе,
поделија совети,
еден се обиде да го оживее,
друг му ја отпушташе згрчената шака:
попусто!
попусто!
стигнаа две полиции
итна и оџата во минување.
некои фотографираа;
не можеш да ја фотографираш смртта!
сам во брадата си зборував
на хрватски
сигурен дека никој не ќе ја разбере
евтината провокација.

ветрот ги креваше картонските кутии
ги развеваше кон таксим,
улични свирачи свиреа налудничаво,
без престан, како да бегаат од нешто,
педесет метри од мртвото тело,
кое го замотуваа во црна вреќа.
како што го тоа прави полицијата.
не, не, ниедно започнато движење не застана!
не, не, ниеден не престана да ги рекламира дурумите
и костените!
сирените се прелеаја во звуците на другите сирени!
десет минути подоцна токму на тоа место
босоноги дечиња ги пресложуваа
комлицираните мелодии
на традиционалните инструменти.
тука имаше и трети,
на другата страна од улицата,
но до нив веста ниту ни стигна.

Без допир
го сервираш телото без коски,
ќе дојдат гладните и немоќните,
ќе се најадат и напијат.
зад нив е пустината,
дивите јавачи
на остарените коњи,
галопираат,
ќе застанат,
ќе се вкочанат во вечност.
да бидеш така исполнета,
потоа сё ќе заборавиш,
и храната и коњите
и меланхолијата.
ќе купиш бел фустан
и ќе си се удавиш.

Излегување од бракот
ги собував гаќите во секоја биртија.
понекогаш и двапати.
се враќав со влажни прсти,
со насмевка преку целото лице.
сабота е, утро:
paint in blach
u sherry bean coffeeu:
ќе ги разгледам малку
крпчињана преку патон,
му реков на татко ми, додека мајка ми мочаше.
25.10.2013
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двајца машки во прегратка
третиот загледан во мене.
сакам да го камшикувам на пример,
но тој не гледа и не слуша.
има многу слепци во градов,
и сите свират.
морам да ги чујам нивните мелодии,
не можам да се вратам.
пак ги собув гаќите
како сите да ме гледаат
во мракот на клозетот надвор.
близу се и неговите очи,
близу се и неговите раце,
очите не гледаат, рацете не чувствуваат
проклето ништо
како и последните триесет години.
сакам да го камшикувам,
нека ја почувствува болката
која ја таложев.
не се сексавме покрај патот
бидејки не е добро за сеќавање.
облеката ме прави ранлива.
накитот го турка во перверзија.
гледам.
гледам.
не можам погледот да го згасам.

Енциклопедија
лице кое минува,
лице кое не се заборава,
лице кое никогаш не ќе успее,
лице на среќата,
лице на мафијашот,
лице на трансвестот,
лице на мајка и лице на домаќинка,
лице на политика,
посрамено лице,
лице на нацијата,
лице кое се подава,
лице на тајната и лице на поразот,
сомнително лице,
лице на кое не се сеќаваш ни четири секунди
лице на таткото на татковината,
лице на евнух, вагабонт, губитник,
лице на сифилистичар,
лице на судија, неранимајко, банкар,
лице на кошмар,
лице на ѕвер, мастодонт, собарка,
лице на курва,
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лице на поет,
лице на кочијаш, продавачка на зеленчук и невино дете
лице на зависник,
лице на народна суровина,
лице на музичар, на моторџија,
на стражар пред влезот на мавзолејот,
лице на моќна танчарка,
лице на подлец,
лице на домино и лице на светец,
карамболирано лице,
лице на кловн,
лице на стриптизерка,
лице на шверцер и мизерија,
лице на дрдорко,
лице на рајски рапсод,
лице на лихвар,
лице на боксер со сплескан нос,
лице на индијанец,
лице на махараџа,
лице на убиец.
библиско лице,
лице од марс
и лице од венера,
лице на верник и лице на предавник,
лице на насилство,
лице без опачина,
лице кое сее страв,
лице на смртта и лице на враќањето.
лице од кое не можеш да побегнеш.
Од книгата Полна месечина над Истанбул
Превод од хрватски јазик и белешка:
Славе Ѓорѓо Димоски

ТЕАТАР
Горан Тренчовски

ПЕКОЛНАТА МЕХАНИКА НА ДРАМАТА ЗА ТЕРОРИЗМОТ
(„Адска машина“ од Венко Андоновски)
АРСО: Сите сме тероризирани
МИРНА: И сите тероризираме.
Венко Андоновски, „Адска машина“
При интерпретирањето на поимот постмодерна во македонската театарска констелација, одредницата постмодерна режија, всушност, означува синтетичко преиспитување
и одмерување на сите сегменти од театарската супстанција:
текстот, движењето, визуелноста, звукот, целината... Своевремено се поставуваше и прашањето: дали постмодерната
во македонскиот театарски простор дојде подоцна или навреме? Од современ аспект, феноменологијата на потеклото
на македонската постмодерна режија во театарот не упатува
на заклучокот дека постмодерната практично била присутна уште од самото иницирање во и од други средини, но
самата нејзина артикулација во македонски облик својот
најекспанзивен вид го доживува токму во периодот по осамостојувањето, поточно од 1992 година натаму.

Следствено на тоа, македонската нова драматика, потпирајќи се врз столбовите на модерното драмско творештво
– Коле Чашуле („Црнила“, 1961), Живко Чинго („Кенгурски
скок“, 1970), Васе Манчев („Бледица“, 1985), Митко Маџунков („Големиот Смок“, 1986), беше подложна на неколку значајни фази на моделативно созревање кое е изразено најпрвин
преку авторите/драмите со евидентен постмодернистички
отклон – Јордан Плевнеш („Еригон“, 1982), Горан Стефановски („Дупло дно“, 1984) и Русомир Богдановски („Ништо
без Трифолио“, 1986), а потоа низ најновата генерација разнородни и интелектуални драматичари со целосна авторска
самосвојност, чиишто претставници несомнено се чистите
постмодернистички драматуршки објави на Венко Андоновски, Сашко Насев, Жанина Мирчевска, Блаже Миневски,
Братислав Ташковски, Дејан Дуковски и др., сè до денес.

Антрополошка драматичност
Првата изведена драма на реномираниот македонски
писател Венко Андоновски – „Адска машина“ (1994)1, со
своите универзални атрибути личи на антрополошки есеј
за тероризмот. Таа ce одвива тука (во собата на уметникот),
долу (во пештерите на свеста) и горе (на пат кон фиктивната
смрт). Како накусо може да се опише драмското дејство
во неа?
Една човечка осумка машиноидно лебди и ce нурка
во подземјето. Притоа се мисли на екипажот од осуммина
патници заробени во клаустрофобијата прекината од повикот
за тревога поради подметната темпирана бомба која секој во
момент може да експлодира. Најпрвин на сцената го имаме
Спиридон, тукушто награден писател кој стамено ја носи
траумата поради инвалидитетот на едната нога. Тој совршено умее да користи псевдоними за pulp fiction публикации,
само и само да преживее во валканата и завидлива средина,
со умисла да се вивне во небото на славните. До него на
1

Премиерната праизведба на „Адска машина“ беше на 11 март 1994,
во Народниот театар „Антон Панов“ – Струмица, во режија на Горан
Тренчовски. Во кастингот беа актерите: Крсто Јовановски како Спиридон, Валентина Проданова како Ана, Васил Шишков како Силвестер,
Мариета Гуциева како Мирна, Бранко Бенинов како Трговецот, Кирил
Здравески како Арсо, Ване Крстевски и Тинче Ристеска како Терористот и Терористката. Сценографијата беше на Валентин Светозарев,
костимографијата на Мери Георгиевска, а музиката на Панде Шахов.
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припомош е жена му Ана, некогашна стјуардеса која сега е
домаќинка, сведена на апарат за домаќинство, која мошне
интелигентно ја искористува сопругот. Таа е уверена дека
светот ќе го кренат во воздух терористи.2 Тие двајцата
живеат осамено на првиот кат од една балканска зграда.
Чекањето непожелни гости им станува банална опсесија. Сè
до моментот кога неочекувано им доаѓаат гости: братот (на
Спиридон) Силвестер, студент по геологија, со неговата нова
девојка Мирна, на која й лежат психоаналитичките ситуации:
Господинот Спиридон треба да сфати дека неговиот помал
брат веќе не е дете. Нема потреба некој да го држи за
рака кога минува улица, да му каже како да отвори шише,
да му определува со кого ќе се дружи!3 За ексцентричноста
на брата си, пак, Силвестер ќе рече: Брат ми е гениј. Прави
одлични романи. Секогаш пишува за себе.4 Дочекот на гости,
чествувањето е, всушност, персифлажа која искрениот Спиро
ја изразува во репликата Има ли поголем терор од тоа да
ти дојдат гости кога не сакаш?5 Наскоро ќе се појават
бизнисменско-шверцерскиот лик на продавачот на крпи и
гротескниот аеробичен сосед Арсо. Овие шестмина, според
сценските напатствија на Андоновски, најпрвин имаат, потоа немаат сенки. Заплетот се случува откако при обидот за
евакуација се крши клучот во бравата.
АНА: Крај! Пропаднавме!
СИЛВЕСТЕР: Што е?!
АНА: Се скрши! Клучот се скрши во бравата!
МИРНА: На здравје! Сите ќе умреме!6
Ваквата апокалиптична игра втопена во шлемиловска
атмосфера подоцна ќе ја прифатат и терористите, кои со
„одомаќинетите“ си ги заменуваат човечките својства со
синтетичките, откако едните ќе се приземјат, а другите ќе
се откачат. Пресвртот настапува кога тие се спуштаат во
подрумот, каде налетуваат на Терористот и Терористката
кои најпрвин немаат, а потоа имаат сенки. Машко–женската
двојка терористички ликови се покажуваат како ранливи
души, „чиста фикција на болниот ум на современиот човек“7. Тие самите се преправаат како суштества ...подолу од
животни. Терористите се крволочни ѕверови. Јадат живи
деца за ужина со сенф...8 Од друга страна, Мирна за терористите вели: Тие се само проекција на нашата потсвест.
2

3
4
5
6
7

8

Венко Андоновски, „А д с к а м а ш и н а (за тероризмот)“ во: ТРИ
ДРАМИ, Култура, Скопје, 1998, стр. 168.
Венко Андоновски, исто, стр. 166.
Андоновски, исто, стр. 163.
Исто, стр. 186.
Исто, стр. 168.
Тодор Кузманов, „Тероризмот во животот“ во: ИГРАТА ПРОДОЛЖУВА,
Македонски народен театар, Скопје, 2001, стр. 45. Првично овој текст
беше рецензија. Види: Тодор Кузманов, „Тероризмот како универзален
принцип“ во: Разгледи, год. 36, бр. 9–10 / XXXVI (ноември–декември
1993), стр. 741–743.
Венко Андоновски, исто, стр. 183.
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Познат феномен. Настапува пред смрт. А ние чекаме да
умреме!9 Во моментот на соочувањето со терористите, како
да ce случува минување низ „зголемено огледало“. Тогаш,
едно лице (Арсо = Архангел Михајлов), двосмислено сосетче
– бивш шампион во скок во далечина, височина и длабочина,
персонифициран во митскиот Ад, ce изобличува во Зајакот
од „Алиса во Земјата на чудата“ на Луис Керол. Тој најпосле,
откако нема да вкуси подрумска зелка, смирувајќи ја невротичната ситуација преку испиениот шпиртус (spiritus = дух)
предлага излез: ги поведува сите во неговото поткровје. На
врвот од зградата каде звукот на адската машина станува
сè понеподнослив, Арсо од подрумски вратар (пеколен бог)
небаре се преиначува во серафим од театарот на Антонен
Арто, предложувајќи отворен, „рајски“ крај на пеколниот
механизам од оваа возбудлива драмска приказна. Тој самиот
признава: Се разбирам и од левитација. Лебдење, летање,
минување низ ѕидови и тие работи.10
Основни одредници во овој dance macabre низ лавиринтот во кој се одвива оваа исклучително моќна постмодернистичка драма се: а) детското играње „лав“ (носталгична
варијација на филмското „love“ или лавот играчка, сеедно),
б) средбата co терористите со бор-машини, мегафони и сајбер-маски, в) флеш-бекот во детството (потсетувањето на
случката кога Силвестер како десетгодишник пука со татковата ловечка пушка во петнаесетгодишниот батко Спиро
и му ја разнесува ногата. Причината за таа подла братска
„античка“ повреда била љубомората поради тоа што братот,
а не тој, ќе оди на кино со Мери. Но, исто така, причината
може да се бара и во преголемото братољубие или стравот
од осаменоста.
Сума сумарум, по својата теориска природа, „Адска машина“ е сочна и духовита конверзациона пиеса. Како „wellmade-play“ или „pièce bien faite“, таа ги докажува своите
драматуршки својства и така го прикрива она што, всушност,
е: ненамерна пародија на класичната драма.11

Пулсирање меѓу плутонистички слики
и архангелски звуци
Режисерскиот концепт во праизведбата на „Адска машина“, покрај тоа што функционираше „низ некои гротескни, по малку чудни надреалистички слики и симболи да
ни го доближи светот на рационалното и ирационалното“12,
настојуваше да промовира еден нов драмски сензибилитет
кој, покрај изведбите на матичниот репертоар каде што се
9
10
11

12

Андоновски, исто, стр. 184.
Исто, стр. 171.
Спореди: Peter Sondi, TEORIJA MODERNE DRAME, Lapis, Beograd,
1996, стр. 77.
Иван Ивановски, „Повеќеслојно откривање на потсвесното и свесното“,
Современост, Скопје, бр. 1–2, година 43, 1994, стр. 236.
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играше претставата, и на гостувачките изведби во Скопје
и Прилеп, беше наградуван со аплаузи на отворена сцена.
Обратната просторна визура што во првиот дел сценографски прикажуваше опскурен салон, а во вториот – крај
од тунел, создава перпетуирана двојност на хронотопските
одредници при инсценативниот облик на оваа драма. Предметот на случување тука е „пеколна работа“, а овде, нели
важи „логиката на сонот и икониката, односно ониричката
сликовност“?13
Во театарската претстава имаше значителна субординираност на плановите, склад на темно-зрачните вредности
и во тој пулсирачки систем „фантастиката својата светлина
ја бара во мракот, во немуштиот јазик кој не е способен најнапред да го изрече, да го обелодени неискажливиот cogito“14
Ликот на Мирна, како катализатор на негативниот фамилијарен набој, во вториот дел (откако ќе слезат во подрумот, т.е. во подземјето) може да биде скенирана и како
созреана Алиса која веќе го поминала примамливиот тунел
со ајвар или загадочното поп-артовско огледало. Во тој нов,
друг свет од нивниот камерно урбан плутонистичко-архангелски микрокосмос во кој се наоѓаат сите протагонисти
заедно со Мирна, ќе биде отсликана „драмата на свеста која
13

14

Branimir Donat, „Obratna perspektiva“ in: FANTASTIČNE FIGURE, Književne novine, Beograd, 1984, стр. 91.
Исто, стр. 95.

авторот ќе ја обликува на митски принцип (човек проектиран
во просторот – што соодветствува на спекулативниот модел
на научната фантастика)“.15 Мирна етимолошки е и мудро
„кротка“ (алузија од Достоевски). А наоколу висат пајажини, препарирани птици, мрежи за нечии неуловени мечти...
Во коктоовска смисла, оваа драма за тероризмот е
контрапункт помеѓу смислата за постоење на убавицата и
ѕверот.16 Таа може да се третира и како постмодернистички
динамичен дневник-журнал искреиран од перото на Спиридон Спиридонов, алијас „бате“...

Принципот „систола/дијастола“
Што би било кога би се снимил игран филм според
оваа драма и во првата секвенција на операционен стол
гледаме како лежи Силвестер, кој се здобил со апсурдниот
реваншен куршум од брата си, а Спиридон стои над него на
15

16

Ranko Munitić, ALISA NA PUTU KROZ PODZEMLJE I KROZ SVEMIR,
Dečje novine, Gornji Milanovac, 1986, стр. 212.
Убавицата е Мирна, облечена во мерлинмонроовски фустан, а
Спиридон е пародичен ѕверски тиран кој командува од бекетовска
фотелја на тркалца. Притоа, се добива впечаток дека е на сплав кој
плови по Ахеронт, а патерицата му е замена за веслото... Во врска со
ова, види: АДСКА МАШИНА, видеоснимка од претставата, МТВ,
Скопје, производство 1994, траење 57 мин.
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една нога и го одбројува звукот на електрокардиограмот кој
ги покажува отчукувањата на срцето, во борбата за живот
или смрт?!17 На овој начин јасно се разбира ампутираноста на
Спиридон наспроти хируршката надеж на Силвестер. Тогаш
би можело да почне одмотувањето на клопчето на несреќната
братска нетрпеливост, проткаено со зачудувачкото недоразбирање, функционирајќи врз принципот на срцевата работа
„систола/дијастола“.
Доколку ја следиме централноевропската католичка
етимолошка интенција на која наведува името Силвестер
(човек кој живее во шумата, горостас), дејството во оваа
драма би можело да се случува и на Нова година. Во Чешка
новогодишните слави започнуваат со празничниот датум
наречен Свети Силвестер. А во врска со името Спиридон, низ
југоисточноевропските православни краишта ја среќаваме
информацијата дека Свети Спиридон е заштитник на чевларите. Едниот е подив, другиот попитом. Таа поларизација
помеѓу „шумскиот човек“ Силвестер и „занаетлијата“ Спиридон, всушност, ја предизвикува и основната квинтесенца
на судирните ситуации во драмата „Адска машина“.
Во оваа пиеса е очигледна алузијата со библиската
легенда за Каин и Авел. Есенцијален старозаветен багаж
ни донесува и сцената во која терористите ја одигруваат (во
стилот на „ливинг“ театарот) сцената во која објаснуваат
зошто Господ им „акнал клоца“:
ТЕРОРИСТКАТА: Ова е Адам, а јас сум Ева. Прогонети од горниот свет. Крадевме од дрвото на сознанието.
Ограбивме аптека: малку хептанон. А Господ рече: „Ете,
Адам стана еден од нас, знаејќи што е добро и што зло; но
сега, да не ја пружи раката своја и да не земе и од дрвото
на животот, и да вкуси, па да заживее вечно!“18
Според Драган Клаиќ, терористот е утопист во брзаница да ги освои сите средства, вклучувајќи ги оние за
арбитража, недискриминаторско насилство, за да ги реализира своите утопистички планови.19 Така протолкуван,
во рамките на некаков имагинарен постмодерен концепт,
„со своите различности, Балканот се покажа како плодно
тло за тероризмот“20. Во сличен контекст, низ мошне точни
филолошко-театарски проникнувања, се потврдува премисата дека балканизмот е исклучително мажествен дисурс.
Во ваквата социолошки драматична поставеност, пресудна
е дихотомијата на Западот и Ориентот. Марија Тодорова опсервира дека „Балканот послужил како складиште за негативните карактеристики наспроти коишто е конструирана
позитивната и самобендисана слика на ’Европеецот‘ и на ’За17

18
19

20

Овaа тематска проблематика би можела да кореспондира и со други
филмски мотиви, на пример, оние од „Солунските атентатори“ и „Пеколниот портокал“...
Венко Андоновски, исто, стр. 179–180.
TERRORISM AND MODERN DRAMA, edited by John Orr and Dragan
Klaić, Edinburgh University Press, 1990, стр. 123.
Јасмина Мојсиева-Гушева, „Постмодерниот концепт и тероризмот“.
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падот‘“.21 Тероризмот постоел и во времето на комитаџиството, во авантуристичката ера на вестерн-каубојците, но и во
сегашна, постбинладеновска доба. Некаде помеѓу егзистира
драмската матрица на нашата „Адска машина“. И таа, како и
некои други антологиски македонски драми, секако почива
врз „идејата за европскиот идентитет како супериорен во
споредба со сите други неевропски култури и народи“22.
Тероризмот во „Адска машина“ е универзален принцип, но и сексуална фрустрација, односно „реакција на најнапред функционалната обесчовеченост“.23 Илустрирано
со толкувачкиот речник на Мирна, може да се каже дека
стравот од силување е потисната сексуална желба. Забраната за летање сте ја доживеале како сексуална забрана.24
За еден неодминлив факт околу разглобувањето на поимот
„терористички напад“, Славој Жижек вели дека терористите
не ја зајакнуваат „нашата стандардна опозитност кон злото
како еготизам“25. Вистинското зло вклучува самосаботажа,
но и убиствени напади, каде не е исклучена и саможртвата.
Ликот на Спиро е типичен пример за саможртвување преку
сопствената творечка суета. Најозлогласените примери на
тероризам на Блискиот Исток, во посторвеловската 1985
година, која е кулминативна на терористички план (до крајот
на минатиот милениум), се: автомобилот-бомба во Бејрут,
израелското бомбардирање во Тунис и операцијата „Челична
рака“ во Либанон – три еклатантни случаи во кои смртно
настрадале стотици невини жртви. Во Македонија парадигматичен (о)стана и атентатот на поранешниот претседател
Киро Глигоров, на 3 октомври 1995. Сè до 11 септември
2002, датумот кој се смета за пресвртница во глобалниот
тероризам, кога цел на терористите беше нападот на кулите
близначки во Њујорк. Во Светскиот трговски центар настрадаа многу „наивни“ ликови, како оној на Трговецот од
драмата „Адска машина“, кој на човештвото сака да му продаде крпи за капење, за да се очистат од гнасотиите. Во еден
момент, тој открива дека во неговиот симпатичен куфер некој
подметнал нешто стравотно „лошо“. Ноам Чомски кажува
дека „кога говориме за злосторствата, ги броиме само оние
на непријателите. Над тие злосторства плачеме, над нив се
згрозуваме. Нашите сопствени, кои можат да бидат полоши,
не влегуваат во нашиот видокруг. Тие не се проучуваат, за
нив не се чита, не се мисли, за нив никој не пишува“.26
21

22

23

24
25
26

Марија Тодорова, ЗАМИСЛУВАЈЌИ ГО БАЛКАНОТ, Магор, Скопје,
2001, стр. 277.
Весна Мојсова-Чепишевска, „Балканизмот како исклучително мажествен дискурс“ во: МАЛ КНИЖЕВЕН ТЕСТАМЕНТ, Македонска реч,
Скопје, 2007, стр. 81.
Гоце Ристовски, „Тероризмот како сексуална фрустрација“, Пулс,
Скопје, бр. 165/IV, 18 март 1994, стр. 37.
Венко Андоновски, исто, стр. 169.
Slavoj Žižek, VIOLENCE, Picador, New York, 2008, стр. 86.
Noam Chomsky, MOĆ I TEROR, prir. John Junkerman i Takei Masakazu,
Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003, стр. 64.

ПЕКОЛНАТА МЕХАНИКА НА ДРАМАТА ЗА ТЕРОРИЗМОТ

Ако кај Жан Кокто, кој во 1931 година има напишано
драма со исто име („La Machine infernale“), праизведена во
1934 год., во режија на Луј Жуве – се случува модернизација
на митот за Едип, во „Адска машина“ на Андоновски, напишана во последната деценија од дваесеттиот век, се случува
македонска постмодернизација на митовите.
Интертекстуалноста на оваа драмска творба визуелно
трасира повеќеслојно разоткривање на потсвесното и свесното. Дешифрирањето на пораките во „Адска машина“ упатува
кон една мошне софистицирано кодирана анаграмичност.
Всушност, „анаграмската сигнализација создава загадочна
структура, која се декодира со комбинирано и во сите правци
насочено читање“.27
Во последниот свој монолог Силвестер ја објаснува
личната траума, поразлична од онаа на родениот брат Спиридон. Тој исповедно ги симнува очилата што како „заслепен“
ги носи цел живот, обвинувајќи:
СИЛВЕСТЕР: Ме тераше да стојам на една нога. Гледавме во сонцето. Победуваше оној кој ќе издржи подолго.
Секогаш паѓав прв. Отсекогаш бил посилниот, похрабриот,
постар брат. Ме лажеше дека се станува маж така. Сè
додека не оќорев. Еден ден не можев да издржам. Се свртев
кон него. Одвај му го видов лицето. Мижеше! Тој проклет
скот, мојот идол, најдобриот стојач на една нога и гледач
во светлината, мижеше! Се служеше со трик!28
Во таквите психолошки обоени реплики, најпосле се
објаснува едиповската нишка на оваа драма. Крајот останува
отворен. Публиката треба да си одговори дали „Спиридоновата осумка“ експлодирала фатално или, пак, како од некој
трик, конечно згаснал принципот „систола/дијастола“, што
значи дека пукнало срцето на помалиот брат. Папочните
врвци се кинат, патерицата и пушката се отшрафуваат, заканата се демонтира, ликовите се демаскираат и сите повторно
треснуваат на дното. На еден друг почеток.
*

*

*

Драмското писмо на Андоновски во „Адска машина“
се одликува со посебно свеж интелектуално-вербалистички
модел на драмски говор. Според Јелена Лужина, „ваквиот
говор идеално кореспондира со повеќе типови на модернистичкиот драмски израз (експресионистички, егзистенцијалистички, симболистички, апсурдистички...), но не им
е инкомпатибилен ниту на оние постмодернистички.“29 Драматуршкиот новитет вграден во драмата „Адска машина“ на
Венко Андоновски е монолитен темел во македонската со27

28
29

Види: Renate Lahman, „Intertekstualnost: pokušaji definisanja pojma“,
Polja, br. 458/LIV, KCNS, Novi Sad, jul-avgust 2009, str. 103.
Венко Андоновски, исто, стр. 185.
Јелена Лужина, „Моделативноста на современата македонска
драматургија“ во: МАКЕДОНСКАТА НОВА ДРАМА, Детска радост,
Скопје, 1996, стр. 193.

времена драмска книжевност. Пеколната механика прецизна
како часовник, на која й конвенира филмичниот принцип на
кадрирање, го есеизира тероризмот како гледлив, дидактичен
и, во секој случај, превентивен драматичен феномен.
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ПРОЕКТОТ ШИШКОВ

ЛИЦА:
Актерот
Жената
Мајката
Режисерот
Музичарот
Бисерчо
Шушкало
Директниот
Револтираниот
Темната
Статисти
Гласови
Гласот на Писателот

1.
Ноќ. Во тишината се слуша гласот на темнината:
Завива возот и тресе по пругата. Темнината трешти. Во
купето од трета класа се Актерот, Режисерот и Музичарот.
Се враќаат од Белград по катастрофалниот земјотрес во
Скопје. Актерот е млад, преубав и полн со енергија и нетрпеливост. Музичарот е возбуден уметник, го мачат неизвесноста и жестината. Во рацете го држи саксофонот. Нежно
го милува и го гледа со некаква чудна жал. Како да се разделува
од нешто. Режисерот е нервозен толкувач на виденото и се
обидува да заспие. Но не му оди. Станува од клупата, се протегнува. Потоа приоѓа до прозорецот. Сака да го отвори, но
се премислува. Актерот и Музичарот го гледаат. Режисерот
се врти кон нив. Извикнува:
РЕЖИСЕРОТ: Тресе и мириса на јаглен! Во возов труе
на социјалистички лигнит, а во Скопје уште тресе. Удира.
Од далечина го слушам трескотот во мојата земја. Голема
трагедија е тоа, пријатели мои. И Господ како да сака да нё
срамни со земја...
(Актерот го прекинува. Се исправа пред него и
заштитнички и решително започнува да го разубедува:)
АКТЕРОТ: Не, пријателе. Те молам. Не е така. Нека тресе. Ќе претресе, ќе се смири нашата сакана татковина. Ајде да
не размислуваме за тоа.(Пауза.) Еве вака: Да замислиме што
нё очекува таму, во новото Скопје! Може така? (Ги прашува и,
без да го чека одговорот, продолжува:) Таму нё очекува многу
работа. Еј, јунаци мои, треба да правиме нов театар. Ние,
гордите Македонци, треба да создадеме нов, поубав театар од
нивниот. (Пауза.) Јас, мојата скромност (Ја подигнува раката
и гледа нагоре), Актерот Беломорски, во новиот театар ќе ги
имам најголемите улоги. Ќе видите. А вие, пријатели мои, ќе
режирате, ќе создавате музика. Заедно ќе го направиме тоа.
Најубавиот театар на светот.

РЕЖИСЕРОТ: Мислиш дека ќе можеме? Да направиме
поубав театар од тој од каде што доаѓаме сега? Ајде, ти се
молам! Не летај во облаците.
АКТЕРОТ: Мораме! Тоа од нас го бара уметноста, го
бараат музите, но го бара и Земјата. На народот му е потребен нашиот збор и чекор и ние треба да му го дадеме тоа.
Нашиот народ мора да има вистински театар!
(Музичарот внимателно ги слуша. Го стегнува саксофонот на градите и по неколку мига започнува да свири.
Стари ноти кои будат спомени. Музиката полека стивнува
и се преточува во фон. Тресокот се смалува, а завивањето на
локомотивата престанува. Музичарот го остава саксофонот на клупата и прашува:)
МУЗИЧАРОТ: Чекајте, веќе го гледам. Тоае навистина
прекрасно! (Кон Актерот:) Велиш наш, целосно македонски? (Пауза, потоа мало разочарување.) Но... ќе ни дадат ли
да го направиме тоа?
АКТЕРОТ: (Изнервирано.) Кои? Кои се тие од кои се
затресуваш и кои ти го заматуваат твојот спокоен поглед?
МУЗИЧАРОТ: (Исплашено.) Кои се? Па тие се, темните, мракобесните, тие црвените, самобендисаните, кои сакаат
сё во оваа држава да е по нивно.
АКТЕРОТ: (Победнички ја подигнува раката.) Без грижа, пријателе мој. Ти си крал на саксофонот. Никој ништо не
ти може. А и нив (пауза), нив никој нема да ги прашува за
тоа. Тоа е наша работа. Тие ќе наредуваат, ние ќе создаваме.
Нема да можат да напишат, да одиграат, да отсвират. Тие се
бабаити без визија. Македонскиот театар е божја работа.
(Пауза. Режисерот е повнимателен. Погледнува наоколу.
Потоа му вели на Актерот:)
РЕЖИСЕРОТ: Ајде бре Шиле... внимавај што зборуваш. Правиш опасна претстава од тоа. Предвреме ќе нё направиш ангели. Знаеш дека тие се секаде. И небото крцка
од нив. Како ги викаш?
АКТЕРОТ: Бабаити.
РЕЖИСЕРОТ: Убаво име си им наденал, но заборави
го и внимавај. Ќе те разберат погрешно бабаитите.
АКТЕРОТ: (Смирено.) Да внимавам? Но зошто, толкувачу? Па нели оваа држава е демократска? А уметноста е
најголемата демократија. Театарот посебно.
(Режисерот се повлекува. Повторно се слуша силно
пиштење на локомотивата. Возот ја смалува брзината и
застанува. Музичарот подрипнува од кочењето. Вика:)
МУЗИЧАРОТ: Сепак тресе! И јас го чувствувам тоа,
Актере. Тресе! Ќе нё проголта тресокот. Затоа ќе престанам
да мислам за тие идни убавини. Ќе молчам и ќе вечерам
спомени. Тоа можеби не е хранливо, но многу е здраво. Не
постои закон кој го забранува тоа.
АКТЕРОТ: Кое?
МУЗИЧАРОТ: Вечерањето спомени.
АКТЕРОТ: Ти се причинува, другар. Тресе од нерамните пруги, од лошите зборови, од темнината. Пријателе, мисли
похрабро, мисли на нашата светла иднина!
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Некаде на море. Бранови, зајдисонце. Романтична состојба која предизвикува чувства на раѓање на голема љубов.
Брза, но ефектна. Се слушаат галеби. Актерот и Жената се
шетаат на брегот. Ги бројат брановите. Актерот е вљубен
и сё му изгледа возможно, во рацете има шише вино. Жената е пристојно изненадена. Таа е странкиња, не го разбира
добро јазикот на Актерот. Му вели да зборува полека. Тој ја
прегрнува. Жената е весела и ја прифаќа прегратката на
Актерот како судбински преграб. По кусо време, го отфрла од
себе. Актерот продолжува со броењето на брановите: Еден,
два, четири... прекинува со броењето. Се врти кон Жената.
Претходно се напива од виното. Ў го подава шишето на
Жената. Таа страсно го зграбува и се повлекува наназад. Се
смее предизвикувачки. Испитувачки го прашува Актерот:
ЖЕНАТА: Но дали си подготвен да ме сакаш?
АКТЕРОТ: Време е за љубов, најмила моја. Нема тука
никакви подготовки. Пред нас е животот. Јас и ти сме космички спој на две убавини. Јужна и северна.
ЖЕНАТА: Знам, но дали ќе ме сакаш, јужњаку мој? Тоа
морам да го знам и мораш да ми го ветиш тоа.
АКТЕРОТ: Вечно?

ЖЕНАТА: Вечно? Мислиш бескрајно? Па тоа не е возможно. Ниедна љубов не може да биде бескрајна. Тоа го има
само во приказните.
(Актерот се замислува. Се повлекува малку наназад и
повторно ў се доближува. Ў го зема шишето. Се напива од
виното и ў одговара:)
АКТЕРОТ: Можеби е така. Но ќе видиш, нашата приказна ќе успее. (Ў го подава виното.) Ајде, напиј се малку.
(Жената го зема шишето и го крие зад себе. Го гледа во
очи Актерот. Го прашува:)
ЖЕНАТА: Можеш да се заколнеш во тоа?
АКТЕРОТ: Нема потреба, сё ќе биде така како што
треба. Љубовта не е закон. Ние сме ангели и сме се заколнале
пред да полетаме. Разбираш?
ЖЕНАТА: Ти си пијан.
АКТЕРОТ: Можеби. Но од убавина, ангелу мој.
ЖЕНАТА: Можеби, но ти си пијан и од виното и од
слобода. Во твојата земја е поинаку. Можеш да одиш каде
сакаш, да правиш што сакаш. Јас не го можам тоа.
АКТЕРОТ: Да, јас сум слободен човек, но ти си слободен ангел. Земи ме и мојата слобода ќе биде и твоја. Сакај ме
и никогаш немој да ме предадеш.
ЖЕНАТА: (Му го враќа шишето со вино.) Навистина
не знам дали си повеќе пијан или повеќе вљубен?
АКТЕРОТ: И јас.
3.
Кафеана. Уметничка, полупразна и со недефинирано
развлечена атмосфера. На неколкуте маси се водат дискретно сложени разговори, но сё е под контрола. Секој внимава
што зборува и гледа околу себе. Сликата на Тито виси на
еден од ѕидовите. Доминира. Под неа, малку надесно, околу
масата седат Режисерот, Музичарот и Актерот. Актерот
е вознемирен и пијан. Зборува неконтролирано и одвреме-навреме погледнува во Маршалот. Пие мастика и полугласно
пее – О мај дарлинг Клементајн. Тој рефрен го повторува неколкупати. Никој не го слуша пеењето, а тоа го вознемирува
Актерот. Сака да стане, но во тоа го спречува Режисерот.
Му свикува:
РЕЖИСЕРОТ: Седи! Малку ти е што си пијан, па сега
сакаш да бидеш и кловн!? Да ти се смеат?
АКТЕРОТ: (Смирено и крајно отрезнувачки.) Тие треба да бидат среќни од моето присуство, па тоа присуство
нека биде и кловновско. Ме разбираш? Можам сите да ги
збришам само со една реплика. Нека слушаат и нека учат...
(Режисерот го прекинува. Кон тоа се приклучува и
Музичарот. Му даваат знаци со рацете да биде потивок.
На другите маси одеднаш завладува опасна тишина. Сите
нешто очекуваат. Режисерот го замолува да биде мирен:)
РЕЖИСЕРОТ: Аман, Шиле биди мирен. Навистина
со тебе бргу ќе станеме ангели. Мисли малку на себе, на

44

25.10.2013

ПРОЕКТОТ ШИШКОВ

семејството. Мисли на тоа дека треба да го направиме најдобриот театар на светот.
(Во смирувањето се вклучува Музичарот:)
МУЗИЧАРОТ: Така е, другар. Мораме да бидеме најдобри.
АКТЕРОТ: Што ви е вам? Јас можеби сум пијан, но
вие... Сето тоа нема врска со уметноста, ние за нив секогаш
сме биле најголеми. А тие – кои се? Мали бирократски идиотчиња. Еј, некогаш им прилегаше да ги викаш бабаити. А
сега, знаете што се? (Станува и се врти кон другите. Вика:)
Вие сте црвени тавтабити!
(Музичарот го фаќа за рака и го повлекува назад. На
соседната маса опасната тишина е разбиена. Се води политичка дускусија. Покажуваат со рака кон Актерот. Актерот продолжува да пее: О мај дарлинг Клементајн... По
неколку мига пестанува. Се исправа и ја гледа сликата на
Маршалот. Ја гледа и молчи. Одеднаш извикува:)
АКТЕРОТ: Их! Ајде, ти си молам. Ти не си тој, не личиш на Господ. А и не ти е местото тука. Виси на некое друго
место! (Прекинува со критиката и продолжува да пее: О
мај дарлинг Клементајн! О мај дарлинг Клементајн! За тоа
време полупразната уметничка кафеана станува празна.
Сите исчезнуваат. Остануваат само тројцата пријатели.
Музичарот смирено резонира:)
МУЗИЧАРОТ: Е, мои драги градители на најубавиот
театар на светот, сега наебавме. Го видовте ли како срипа
Бисерчо? А Директниот и Револтираниот побудалеа од бес.
Готови сме.
РЕЖИСЕРОТ: Којзнае што ќе изнатрескаат сега пред
вампирите! (Кон Актерот:) Каде ти текна да кажуваш дека
Маршалот не личел на Господ? Треба да викаш дека Тито е
поубав и од Господ. Пијано магаре, а утре имаш премиера!
Ти се молам, мисли на твојата иднина!
(Актерот ги слуша внимателно. Погледнува кон сликата на Маршалот. Се насмевнува и започнува да мавта
со показалецот. По неколку мавтања, му реплицира на Режисерот:)
АКТЕРОТ: Не!
РЕЖИСЕРОТ: Што не?
АКТЕРОТ: (Убедливо.) Не, овој овде што го оставиле
да виси над нас, не може да биде поубав од Господ. Не, и
точка! Господ нема таква униформа, а и овој овде никогаш
не сум го видел во црква. (Станува и почнува да вика:) Ме
слушате ли, тавтабити црвени? Вашиот Господ не може да
биде поубав од нашиот! (Оди низ празните маси и бара некого. Нема никој. Повторно започнува да пее: О мај дарлинг
Клементајн! О мај дарлинг Клементајн... Прекинува со песната и се враќа кон масата. Режисерот е исплашен и му дава
знаци со рацете дека не сака да го слуша повеќе. Музичарот
е мртов ладен. Го поканува да седне. Актерот седнува. Му се
обраќа на Музичарот:)
АКТЕРОТ: Добро ли им реков?

МУЗИЧАРОТ: Не се сеќавам. И онака не е важно. Наебавме во секој случај. (Станува и го бара саксофонот. Го
наоѓа. Се враќа назад и започнува да свири. Ја свири „Кажи
зошто ме остави“. По неколку акорди, прекинува. Му реплицира на Актерот:) Ти навистина театарот ќе го направиш
ангелски. Ајде, викај дека Господ е поубав од Тито. Магаре
актерско!
АКТЕРОТ: Те молам, свири го тоа повторно.
МУЗИЧАРОТ: Зошто?
АКТЕРОТ: За да се уверам дека наебавме.
(Музичарот започнува да свири. Светилките полека
се гаснат. Музиката останува, а Режисерот и Музичарот
заминуваат од сцената. Остануваат неколку мига осветлени
Актерот и сликата на Маршалот.)
4.
Темнина. Се слушаат удари на чекан и сечење на дрва.
Бучавата ја прекинува тресок на скршено нешто.Чекори.
Крцнува скршено стакло, потоа некој со нозе ја шутка скршеницата по сцената. Светлина. Полека се осветлува просторот. Најпрвин со црвена, а потоа со сина светлина. Се
препознаваат контурите на Шушкало. Тој и натаму ја турка
скршеницата, но кога здогледува што турка, се скаменува.
Застанува. Под неговите нозе е скршената слика на Маршалот. Шушкало погледнува наоколу. Потоа внимателно
клекнува и ја подигнува сликата со двете раце. Исплашен е.
Ја гледа сликата, таа и понатаму е цела, но нема стакло.
Одеднаш Шушкало се стресува. Ја остава скршената слика
на Маршалот настрана и во паника си ги чисти чевлите од
остатоците стакло. По неколку мигови повторно ја зема
сликата и внимателно ја враќа на нејзиното старо место.
Се оддалечува и уште еднаш погледнува наоколу.
Музика. Тишината ја разбива програмата на Радио
Скопје. Време е за стари шлагери. Сцената е целосно осветлена. Насекаде висат рамки без слики. Под празните слики,
десно од нив, има две дрвени столчиња. Само сликата на Маршалот е комплетна. Шушкало полека приоѓа кон публиката.
Тој е обичен сценски работник. Облечен е во работничка облека, а џебовите му се полни со алат. Внимателно проговорува:
ШУШКАЛО: Жими мајка, не сум јас! Јас не го направив тоа. За сё се виновни тие кои ме оставија да работам во
темнина. (Се врти кон портретот на Маршалот. Ја става
раката на срцето. Продолжува:) Од каде, ви се молам, ви е
таа идеа јас тоа да го направам? (Покажува со раката кон
сликата на Маршалот.) Нему! Па тој ми е како татко! (Со
презир:) Ви се молам!
(Говорот на Шушкало го прекинува влегувањето на
Директниот и Револтираниот. Кога Шушкало ги здогледува,
покорно ги поздравува со стоење мирно и се повлекува настрана. Чека да види што ќе се случи. Светлината се намалува,
а силно е осветлена само скршената слика на Маршалот.
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Директниот и Револтираниот седнуваат на столчињата
спроти сликата. Шушкало е клекнат под портретот на
Маршалот. Следува тишина. Директниот и Револтираниот изгледаат резигнирано. Шушкало и натаму молчи и
чека. Прв проговорува Директниот:)
ДИРЕКТНИОТ: Слушна ли што направил повторно?
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Апсолутно незаинтересиран. Гледа во празните рамки. Одговара.) Кој?
ДИРЕКТНИОТ: (Изненаден.) Како кој? Па тој, Актерот,
нашиот пријател! Ете тој! (Му подвикнува:) Сега знаеш кој?
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Глуми изненадување. Станува од
столчето, ги вади рацете од џебовите и мрзливо го прашува:)
И што направил нашиот пријател?
ДИРЕКТНИОТ: (Станува и се чувствува повикан. Пред
да му одговори на Револтираниот, застанува пред сликата
на Маршалот. Ништо не забележува, но успева да го види
клекнатиот Шушкало. Се преправа дека е изненаден, но кога
Шушкало сака да се исправи, тој му дава знак со раката и
натаму да биде клекнат. Потоа се врти кон Револтираниот
и му вели:) Многу направил, пријателе. Повторно го онаквел
Маршалот, ја навредувал Маршалката, непристојно се однесувал кон високи старешини на нашата Народна армија.
(Прави пауза.) Да, токму така, а неодамна, како да му било
и тоа малку, на снимањето на филмот во Струга тотално ја
претерал. Ги изонаквил нашите пријатели од Федерацијата.
(Повторно пауза, сега малку подолга.) Да! Да, мој пријателе,
направил голем инцидент и за тоа дебело ќе заглави. Да
знаеш!
(По зборовите на Директниот, сцената се затемнува.
Во заднината се спушта филмско платно и започнуваат да
течат сцени од филмот Време води. Оди сцената од пред
кафеаната „Максим Првиот“. Пијаните жандарми се нервозни. На филмското платно се појавува Наредникот Жика,
односно Актерот. Одеднаш Директниот и Револтираниот
застануваат мирно и ја гледаат филмската сцена. Зад нив
стои Шушкало. По неколку мигови Револтираниот му одговара на Директниот:)
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Вика.) Како е тоа можно!? Кој му
го дозволил тоа? (Со раката покажува кон платното.) Гледаш ли каков филм упропастил? Сега ние што да правиме?
ДИРЕКТНИОТ: (Смирувачки:) Добро, пријателе. Спокојно. Она што е снимено, ќе го избришеме и ќе го преснимиме. А за другото е лесно. Ќе казнуваме, другар, ќе затвораме. Па не може тоа така! Тој така да се однесува кон
нашите височини?!
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Ги гледа и натаму инсертите
од филмот. Потоа задоволно тропнува со нозете. Свикува:) Да! Дааа! Ќе затвораме! Јас сум премногу револтиран
од неговото бандитско однесување, другар Директен. Тоа е
неподносливо!
(Тоа внимателно го слуша Шушкало. И натаму е клекнат под сликата на Маршалот. Очекува да му се обратат,
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но тоа не се случува. Тогаш Шушкало ја занишува сликата
на Маршалот и таа започнува да се ниша лево-десно. Тоа го
забележува Директниот:)
ДИРЕКТНИОТ: (Свикува.) Еј! Еј, гледај чудо, и Маршалот се согласува со нас. Еве, оди лево-десно со сликата и
ни вели дека е така. Дека треба да затвораме!
(Револтираниот погледнува кон сликата на Маршалот. Неа и натаму ја ниша Шушкало. Се радува на таа сцена.
Му одговара на Директниот:)
РЕВОЛТИРАНИОТ: Да, така е, пријателе, и тој е со нас.
И сега никој не може да ни застане на патот. Ќе уриваме!
(Потоа Директниот и Револтираниот се прегрнуваат
и радосно се повлекуваат во темнината. Тоа внимателно
го следи Шушкало. Кога двајцата ги снемува, се исправа од
под сликата на Маршалот. Најпрвин се протегнува, потоа
прецизно и внимателно ја смирува сликата на Маршалот.
Кога сликата е вратена во првобитната положба, Шушкало
застанува мирно пред неа, партизански ја поздравува и ў се
обраќа:)
ШУШКАЛО: Прости им, не знаат што прават. (Збунето:) Не, не, тие знаат што прават, но не гледаат што ти
прават Тебе. Тие биле власт! Па ќори да беа ќе видеа дека
ти си нападнат. Дека некој ти го искршил стаклото. Да, дека
тука, во срцето на твојата најсакана земја, те оскверниле.
Прости, Маршале, но ним умот им е некаде на друго место.
Но јас нема да го дозволам тоа.
(Тука Шушкало прави пауза. Се оддалечува од сликата
назадгазум и за цело време му мавта со раката на Маршалот.
Доаѓа до средината на сцената, таа се затемнува и остануваат осветлени само Шушкало и Маршалот. Шушкало се
обраќа кон публиката:)
ШУШКАЛО: Ете, сега повторно јас ќе излезам виновен
за овој инцидент. Јас, кој секогаш сум бил лојален. Ќе видите.
(Потоа се врти кон филмското платно. На платното сё
уште одат сцени од филмот. Кога убаво го здогледува Актерот, Шушкало се качува на столчето и оттаму, од повисоко,
му се обраќа:)
ШУШКАЛО: А тебе, тебе не знам што да ти правам!
Од каде ти текнуваат такви работи?
(Пауза. Шушкало останува на столчето. Проекцијата прекинува. На сцената се појавува Актерот. Изморен,
мамурен е и облечен е како Марк Брут. Минува мирно низ
празните рамки за слики. Застанува пред сликата на Маршалот. И тој ништо не забележува. Го допира едниот крај
и ја подместува малку сликата. Се насмевнува и отпевнува:
Опрости ми, папе... Потоа се врти и го здогледува Шушкало.
Му вели:)
АКТЕРОТ: Еј, ти си, Шушкало? А што бараш ти тука,
качен на столчето?
ШУШКАЛО: (Налутен.) Тебе те гледам!
АКТЕРОТ: Мене ме гледаш? Па што бараш таму? Јас не
сум во облаците, еве сум долу, пред тебе. Ајде слези.
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ШУШКАЛО: Јас ќе слезам, но ти пред малку беше горе.
(Одмавнува со раката. Потоа зачудено продолжува:) Но што
е тоа важно? Сега си долу.
АКТЕРОТ: Ајде не будали се, јас никогаш не сум бил
таму. Бев во гримиорната. Се облекував. Сега сум Марк Брут.
Еве гледај, нели сум убав?
ШУШКАЛО: Да, убав си, но јас те гледав како Наредникот Жика. Се сеќаваш на тоа?

АКТЕРОТ: Аха, за тоа ти си се изјазил таму. За од високо да ме видиш како Наредникот Жика. Да, бре пезевенк,
се сеќавам на тоа. Но што е тоа важно? Ајде слегувај долу и
кажи ми дали некој ме бараше.
(Шушкало полека слегува од столчето. Погледнува наоколу, а потоа беспомошно застанува пред Актерот. Актерот
си ја подместува облеката и се подготвува за генералната
проба. Кога се доближува Шушкало, го повторува прашањето:)
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АКТЕРОТ: Ме бараше ли некој?
ШУШКАЛО: (Смирено приоѓа до сликата на Маршалот и внимателно го погалува нејзиниот лев агол. Потоа го
прашува Актерот:) Зависи од тоа кој сакате да ве побара?
АКТЕРОТ: Не ми е јасно твоето прашање. Тоа не е
одговор. Објасни ми!
ШУШКАЛО: Е, тоа е едноставно, Актере. Ако сакате
да ве побара некоја жена, јас ќе кажам дека ве барала. Ако не
го сакате тоа, јас ќе кажам нешто дуго. Дали ме разбирате?
Ако не го сакате и тоа, јас ќе ви кажам дека ве барало нешто
страшно. Се разбира, ако вие тоа го сакате.
АКТЕРОТ: (Се замислува. Започнува да се врти околу
Шушкало. Го гледа и се фаќа за ножот кој го носи опашан на
половината. Потоа му одговара:) Така велиш? Добро, тогаш
го сакам одговорот од она последното. Од страшното.
ШУШКАЛО: Аха, тоа го сакате? Страшното? Па добро,
тука беа двајца коцкасти од УДБА.
АКТЕРОТ: (Непријатно изненададен, но продолжува
да глуми спокојство.) Од УДБА? Леле, колку пријатна вест!.
А што барале тие сакани другари тука? Да не бареле билети
за претстојната премиера?
ШУШКАЛО: Ма какви билети! Тие ве бараа вас, но
јас им реков дека не сте тука. И навистина не бевте тука. Од
каде да знам јас каде сте вие кога не сте тука? Ви се молам!
АКТЕРОТ: Да, имаш право, Шушкало, јас не бев тука.
А каде бев, не знам ни јас! Но во секој случај, сум бил таму
некаде и сум размислувал за некои важни работи. Така ли
е, пријателе?
ШУШКАЛО: (Го погледнува зачудено. Потоа се повлекува назад кон столчето. Се качува на него и застанува мирно.
Му одговара на Актерот:) Како милувате!
(Шушкало останува на столчето. Актерот, делумно
задоволен од неговиот одговор, се повлекува од сцената. Во тој
миг на филмското платно започнува нова проекција.Одат
инсерти од филмот Републиката во пламен. Актерот е
Питу Гули и тој храбро се бори со аскерот. Шушкало зјапа
во сцените. Одвреме-навреме се врти кон Маршалот и со
раката му покажува дека и тој треба да гледа во платното.
Во тој миг на сцената влегува Бисерчо, главниот театарски кодош. Кога Шушкало го здогледува, се стресува и како
за себе извикува: „Сега сум готов!“ Шушкало останува на
столчето. Бисерчо врти наоколу и не го гледа Шушкало. Во
еден миг застанува пред сликата на Маршалот. Гледа и се
чуди. Одеднаш свикува:)
БИСЕРЧО: Леле! Леле, леелеее! Го испокршиле Маршалот! Ах, мамето нивно реакционерно, го направиле и
тоа! Е, за ова се готови! (Бисерчо се доближува до сликата на
Маршалот. Започнува да ја гали и да ги вади остатоците
од стакло по рабовите на рамката на сликата. Не може да
се смири. По неколку секунди застанува мирно пред сликата,
салутира војнички и продолжува:) Другар Маршале, јас ви
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ветувам дека тој што го сторил ова нема да остане неказнет.
Јас лично со моите две раце ќе му го извадам срцето.
(Во тој миг крцнува столчето на кое стои Шушкало.
Тој одвај се задржува да не падне. Тоа го слуша Бисерчо, нервозно се врти кон Шушкало и започнува да вика:)
БИСЕРЧО: Аха! Тоа си ти! Ти си тој антинароден елемент кој ја искршил сликата на нашиот сакан Маршал! Ајде
слегувај оттаму и доаѓај тука, да ти ја откинам таа предавничка глава!
ШУШКАЛО: (Го гледа збунето Бисерчо. Откога се стабилизира на столчето, се смирува и се врти кон публиката:)
Што му е на овој будала? Од каде дојде тука? Сега јас сум бил
виновен за тоа што не сум го направил. Ви се молам! Па
нели ви реков дека јас ќе изгорам во оваа глупава состојба?!
(Потоа се свртува кон Бисерчо. Тој и натаму е бесен. Учтиво
му се обраќа:) Ви се молам, а кој сте вие?
БИСЕРЧО: Како? Како, па зар не ме познавате мене?
Мене, Бисерчо? Ајде ви се молам, не претерувајте, туку слегувајте од тоа опасно столче и дојдете ваму. Како што ви
реков, да ви ја откинам таа предавничка глава!
ШУШКАЛО: (Се искашлува неколкупати, а потоа одговара:) Како да не! Веднаш. Ајде немојте да се занесувате
толку. Веднаш претставете се, за да знам кој ја бара мојата
патриотска глава.
БИСЕРЧО: Добро, ќе ви кажам. Јас сум Бисерчо,
дежурниот патриот во оваа зграда. Никој не ме видел, но
јас сите ги знам. Мене тука ме поставиле одговорни луѓе и
затоа јас знам сё. (Со чудење:) Но сега не знам кој ја искршил
сликата на Маршалот!
ШУШКАЛО: Аха, другар Бисерчо, тоа сакате да го знаете? Па добро, јас ќе ви кажам. Сликата на нашиот Маршал
ја искрши темнината.
(Додека зборува Шушкало, на филмското платно повторно започнуваат да одат сцени од филмовите на Актерот. Тој се појавува како Чаушот во филмот Најдолгиот
пат. Шушкало внимателно ги гледа. Му мавнува и го повикува Бисерчо и тој да гледа. Бисерчо го зема другото столче и се
качува на него. И тој се загледува во филмот. Тогаш Шушкало
го прашува:)
ШУШКАЛО: И?
БИСЕРЧО: Што и?
ШУШКАЛО: Како што? Па ти се допаѓа ли филмот?
БИСЕРЧО: Не, целиот е во пустина. Многу е тажен.
ШУШКАЛО: Ти, односно вие, врска немате од ништо.
Па целиот наш живот е пустина и темнина.
БИСЕРЧО: Ајде не зборувај глупости, туку кажи како
ја искрши сликата на Маршалот! Кажи, ќе ти биде полесно!
ШУШКАЛО: Како полесно? Мене никогаш не ми било
лесно, а ако ме прашуваш повторно за сликата на Маршалот,
повторно ќе ти одговорам – неа ја скрши темнината.
БИСЕРЧО: (Зачудено:) Темнината?! Не. Тоа не е можно, темнината не може да скрши ниту една слика. Посебно
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не може да ја искрши сликата на нашиот сакан Маршал.
Бидејќи тој е светлина. Тоа може да го направи само темен
човек, со црна душа. А таков човек, пријателе, изгледа си ти!
ШУШКАЛО: (Исплашено и навредено:) Ви се молам,
немојте да зборувате така! Од каде ја познавате вие бојата
на мојата душа?
БИСЕРЧО: (Задоволно:) Ех, па јас сум специјалист за
тие работи! Јас сум модерниот душевадец. Затоа е најдобро
да си признаеш. Да си ја завршиме работата, пријателе.
ШУШКАЛО: (Му го завртува грбот на Бисерчо. Бисерчо и натаму го гледа Актерот на филмското платно. По
мала пауза му одговара на Бисерчо:) Јас ништо не признавам.
БИСЕРЧО: (Воздивнува.) Штета, а можевме да направиме прекрасна кривична пријава од ова. Но да знаеш, на
крајот сите признаваат, или ќе завршиш како овие на филмот. Гледај како ги убиваат!
ШУШКАЛО: (Се врти и повторно го погледнува Бисерчо. Потоа гледа во филмското платно. Смирено одговара:) Сё
ти е исто, но јас знам дека тоа го стори темнината.
БИСЕРЧО: Која темнина?
ШУШКАЛО: Нашата!

5.
Домот на Актерот. Дисфункционална семејна атмосфера. Актерот неспокојно е испружен на креветот. Пијан е
и зборува на глас. Кажува неповрзани револуционерни реплики:„Само борбата може да доведе до слобода...“, „Сакаме на
Солун!“, „Да бидеме исти како Словенците...“ Повикува на
бунт: „Во борба, во борба...“ Жали за изгубените времиња:
„Каде си, Војводо, гледаш ли што ни сторија?“ Жената стои
простум до него. Во рацете го држи семејниот албум со фотографии. Разбушавена во косите и разочарана е од тоа
што го гледа и го слуша. На другата страна, малку подалеку,
целата во црнина, е седната Мајката. Молчи и ги гледа. Ги
крши прстите од мака и се моли да ў се смират децата.
Но напнатоста продолжува. Жената го губи трпението и
нервозно го прашува Актерот:
ЖЕНАТА: До кога мислиш да бидеш ваков!?
АКТЕРОТ: (Смирено.) Каков? Вљубен? До крајот!
ЖЕНАТА: (Започнува цинично да се смее.) Ха! Ха! Ха! Ти
се молам, престани со тие празни зборови. Во нив не веру25.10.2013
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ми го земат театарот, сакаат да не уништат. Мојот живот, и
нашиот живот, без театарот се ништо. Зар не можеш да го
разбереш тоа?
ЖЕНАТА: (Емотивно, но со нагласена дистанца.) Ристе, се обидувам да те разберам, но не можам повеќе. Зар не
гледаш дека сме во облаци, дека пред очи твоите најсакани
ти се губат. Престани да бидеш таков. Биди војвода таму, во
театарот, а тука, во нашиот дом, Ристе, биди татко и маж.
Биди тоа! Ни требаш таков.
АКТЕРОТ: (Започнува да врти околу Жената. Полн е
со бес, но се вздржува од поголема расправија. Оди до Мајката. Таа и натаму се моли. Се враќа кај Жената, најпрвин ја
прегрнува, а потоа силно ја стегнува за рацете. Ў свикува:)
АКТЕРОТ: Замолкни! Нели ти реков никогаш да не
ме предадеш? Се сеќаваш на тоа? Кога како вљубени ангели
гукавме крај морето? Зошто тоа сега ми го правиш? Па јас
сё уште те сакам. Зар можеш да помислиш дека повеќе го
сакам театрот од моето семејство? Тоа не можам да ти го
простам. Не! Сакам да верувам дека ти не го мислиш тоа...
(Актерот ја оттурнува Жената од себе. Таа се повлекува. Ја собира разбушавената коса, го зема семејниот албум
со фотографии и вознемирено, низ солзи, му одговара:)
ЖЕНАТА: Збогум, Актеру. Повеќе немам зборови.
(Жената заминува. Актерот со дигнати раце седнува
на креветот. Мајката станува и му приоѓа. Го милува по
косата. Тој и натаму гледа во темнината. Ги спушта рацете.
Мајката му зборува:)
МАЈКАТА: Синче, зошто тоа си го правиш? Си ја гориш судбината. Зошто ја предизвикуваш темнината? Па зар
не се сеќаваш дека од една темнина побегнавме. А ти веќе
си затворен во нова.
АКТЕРОТ: Мајко, што да правам? Темнината некој ми
ја турка пред очите како светлина. И таму, во тој мрак, јас
гледам сё. Таму нё има сите. Таму сме сите, мајче, од Мрсна, од
Струмица, од Скопје... Да, мајче, сите светиме во темнината.
И тате, и бате, и сестра ми. Зошто сме осудени на темнина,
мале?
МАЈКАТА: Не е така, синче. Ние сме осудени на храброст. Малку се луѓето кои тоа можат да го признаат. Но сега
сме тука и нема каде да бегаме. Мислиш мене ми е лесно кога
те гледам таков? Со толкав воденички камен на вратот. Ми
вам одамна. Да беше поинаку, да беше навистина така како се кине душата, сине, но веднаш ја закрпувам со некоја добра
што велиш сега, немаше да дозволиш ова да ни се случува. мисла за да издржам. За да те видам весел, за да се израдувам
АКТЕРОТ: (Станува од креветот. Срипува. Нервозно на син ти, за да ти ја видам насмевката... Те молам, сопри,
ў одговара:) А што ни се случува, Ангелу мој неблагодарен? немој да правиш нови пукнатини на мојата душа.
ЖЕНАТА: (Му се спротивставува. Удира со албумот
АКТЕРОТ: Го одбрав тој пат. Или тој ме одбра мене?
по креветот.) Ни се распаѓа бракот! Ни бледее семејството, Не знам, мале, а сега неважно е. Сега се борам со стиите,
љубовта ни се претвора во ветер. Исчезнуват нештата, а ти со црнините, а знам дека се силни, дека се секаде. Многу
и натаму мислиш дека си во театар.
те сакам и сакам да ми бидеш вечна. Ти си ѕидот на кој се
АКТЕРОТ: (Самоуверено.) Па да, да, јас сум тој! Јас сум потпирам и кој ме штити, за да не ме однесат ветриштата.
роден за театар. Зар не гледаш дека не можам без тоа? Зар
МАЈКАТА: Ги има многу, синко. Ветриштата ми влегоа
не гледаш што ми прават? Јас живеам за тоа, а тие сакаат да и во очите и оттаму сакаат да ми го земат и среќното мало
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човече. Сакаат да немам повеќе светлина. Но со тебе ќе бидам до мојата последна издишка. Чувај се, синко.
(Актерот легнува на креветот. Плаче. Мајката полека
ја напушта сцената. Во фонот оди музика за песната „Дотекла вода студена, роди се Јана убава“. Актерот започнува
да ја пее песната.)
6.
На почетокот на оваа сцена, во заднината актерите
играат делови од Кенгурскиот скок. Актерот таму е Никодин алијас Чали. По неколку реплики, актерите застануваат
како скаменети, се слуша стравотен крик, а потоа Актерот
излегува од драмата и влегува во оваа приказна. Се врти
наоколу и го гледа просторот. Секаде наоколу висат празните рамки и, се разбира, скршената слика на Маршалот.
Актерот се шета по сцената како невидлив. Околу него се
Директниот, Револтираниот, Шушкало и Темната. Вртат
кругови околу Актерот, двајца по двајца, секоја двојка во спротивен правец. Сите се возбудени и се преправаат дека не
го забележуваат Актерот. Темната ја подигнува раката и
сите застануваат. Повторно се скаменети. Само Актерот
продолжува да врти околу нив. Кога Темната ја спушта раката, сите се раздвижуваат. Актерот продолжува да врти
со пошироки кругови и полека го снемува во длабочината на
сцената. Темната започнува да вика:
ТЕМНАТА: Стој! Стој, стоко една социјалистички недефинирана! Стој, марво една потенцијално опасна! Стој!
(Директниот, Револтираниот и Шушкало полека забавуваат. Се удираат еден во друг и, по неколку мигови нагласена возбуда, се погледнуваат. Директниот ја гледа Темната
и ги прашува:)
ДИРЕКТНИОТ: Што е ова? Што се мајтапи ова женско
суштество со нас?
(Револтираниот внимателно го погледнува Шушкало.
Му ја подместува малку насмевката на лицето и потоа му
вели:)
РЕВОЛТИРАНИОТ: Ајде, Шушкало, жити сё, прашај
ја зошто го прави тоа.
(Шушкало се стресува. Излегува од патеката на кругот и се оддалечува. Застанува пред сликата на Маршалот,
малку ја подместува, а потоа оди настрана и застанува зад
една празна рамка. Оттаму одговара:)
ШУШКАЛО: Полека, другарке непозната, зошто така,
сите нё направи гоеда? Што сме ти сториле? (Пауза. Шушкало
се врти кон Директниот и Револтираниот. Тие му даваат
знак дека е добро, да продолжи. Тој радосно продолжува:)
ШУШКАЛО: Да, што сме ти сториле и која си ти?
(Шушкало молчи. Останува зад рамката и ја гледа состојбата на сцената. Темната од под палтото вади камшик. Го
раширува и врснува со него во воздухот. Директниот и Револтираниот стојат мирно. Се менува светлината на сцената.

Најпрвин сина, потоа црвена. По црвената следува затемнување. По неколку мигови, со силна светлина е осветлена само
Темната. На сцената се спушта белото филмско платно и
започнуваат да одат инсерти од филмовите на Актерот. Се
пуштаат инсерти од Црно семе. Актерот го ставаат во вреќа,
во вреќата ставаат маче, ја заврзуваат вреќата и ја фрлаат
во морето. Темната се поклонува и му одговара на Шушкало:)
ТЕМНАТА: Благородна! Едноставно, вампирката Благородна Маренкова, ако тоа нешто ви значи.
(По овие зборови Директниот му се обраќа на Револтираниот. Сё уште стојат мирно, но зборуваат во темнина.
Светлината и понатаму ја осветлува Темната. Таа е загледана во далечина. Ги следи инсертите.)
ДИРЕКТНИОТ: Еј, оваа била вампирка! Сега навистина сме готови. Јас, пријателе, многу се плашам од такви
работи. Посебно од благородни вампирки. Ајде, те молам,
прашај ја каква вампирка е?
(Револтираниот превентивно се револтира, но по куса
пауза се смирува. Излегува од ставот мирно и му одговара на
Директниот. За тоа време сцените од Црно семе непрекинато одат. Темната гледа во платното, а Шушкало и натаму
е зад празната рамка.)
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Подвикнува.) Нее! Не и не! Зошто
секогаш јас да ги прашувам најопасните работи? Едноставно
не!
(Револтираниот започнува да се врти во круг. Во фон
оди тивка дервишка музика. Револтираниот прави обиди да
игра дервишки танц, но не му оди. Директниот стои мирно,
но изнервирано му одговара на Револтираниот:)
ДИРЕКТНИОТ: Ајде прекини со тие глупави сцени!
Прашај!
(Револтираниот, по неколкуте неуспешни дервишки
танцови, се смирува и му одговара:)
РЕВОЛТИРАНИОТ: Добро. (Потоа се врти кон Темната. Зазема храбра поза и ја прашува:) Се извинувам, а каков
вампир сте Вие? Добар или лош?
(Темната, без да го погледне, му одговара:)
ТЕМНАТА: Грешка, дибеку еден! Јас не сум вампир, јас
сум вампирка. (Вика.) Повтори го прашањето!
(Револтираниот збунето слуша, но сепак успева да го
разбере одговорот. Ја повторува коригираната реплика:)
РЕВОЛТИРАНИОТ: Се извинувам, а каква вампирка
сте Вие? Добра или лоша?
ТЕМНАТА: (Задоволна од поправената грешка.) Е, така
може. Така е подобро. Сега да одговорам на вашето глупаво
прашање: Јас сум совесна вампирка и тука сум да ја проверам вашата совест. (Кон Директниот, кој со нетрпение го
чека одговорот и стои во ставот мирно.) Слушна, дибек?
(Директниот изгледа зачудувачки храбро. Излегува од
ставот мирно и решително одговара:)
ДИРЕКТНИОТ: Ајде, ви се молам! А што ў недостига
на нашата совест, другарке добра Вампирке?
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ТЕМНАТА: (Изненадена.) Што? Како што? Многу
нешта, а најмногу решителност. Гледате ли што ви се случува
тука, во театарот? Имате реакционер и народен непријател во вашите редови. (Пауза. На платното оди сцената од
филмот кога ја вадат вреќата од морето и ја одврзуваат. Се
појавува Актерот со удавеното маче во устата. Сцената на
филмското платно се замрзнува. Темната пукнува со камшикот и продолжува:) Го гледате ли? (Покажува со раката
кон филмското платно.) Тој е тоа, народен непријател, а вие
тоа го дозволувате. Му давате улоги!
(Пауза. Темната врснува со камшикот и почнува да
врти околу Директниот и Револтираниот. Тие повторно
се враќаат во ставот мирно. Се случува светлосен премин.
Темната и двајцата несовесни социјалистички извршители
се губат на сцената, а полека се осветлува Шушкало. Тој и
натаму е зад празната рамка. На сцената се враќа Актерот.
Тој е облечен како Гоце Делчев од филмот Табакера. Му приоѓа
на Шушкало. Погледнува кон филмското платно. Таму сё
уште е замрзнатата сцена со задавеното маче. Актерот
одмавнува со рака. Го прашува Шушкало:)
АКТЕРОТ: Шушкало, шушко една, дали некој ме бараше?
ШУШКАЛО: Да, другар војводо. Повторно тие коцкастите од УДБА, но сега и добрата вампирка Благородна
Маренкова.
АКТЕРОТ: (Се движи спокојно низ празните рамки
и застанува пред скршената слика на Маршалот. Ја подместува и потоа ја занишува. Одговара незаинтересирано:)
Кој ме барал? Некоја вампирка? Ајде бре, шапшал еден,
кажи нешто друго. Остави ги сега вампирките. (Актерот
продолжува да се шета низ сцената. Приоѓа од страна на
филмското платно и се качува по скалите кои водат до височината на филмското платно. Тука застанува и седнува
под платното. Сцената со мачето е сё уште замрзната.
Му свикува на Шушкало:) Ајде, сега прашај нешто паметно!
ШУШКАЛО: Нешто паметно велите, Војводо? Па добро, нека ви биде. Јас навистина сакам да знам, а не само јас
туку и целиот театар е заинтересиран за тоа. А тоа е следното,
мој мил војводо... (Одеднаш, Шушкало станува сериозен. Излегува од задрамковната позиција и со строев чекор „пачји од“
се упатува кон публиката. Застанува. Потоа решително се
врти кон Актерот.) Се шушка дека сте можеле да ја онаквите Маршалката. Дали е тоа вистина, мој милостив Војводо?
(По прашањето на Шушкало, Актерот започнува да
се смее. Гласно и предизвикувачки. По неколку бранови громогласна смеа, Актерот одговара смирено:)
АКТЕРОТ: Значи, за тоа се шушка? Значи, за тоа е гладен мојот театар? Е, за тоа не одговарам, бидејќи онаквењето
во принцип е приватна работа. Ајде, глупав, сега кажи уште
нешто. Да знам до каде ми е чергата!
ШУШКАЛО: (Зачудувачки, но тој е задоволен од одговорот. Сцената е иста. Актерот е горе, во височина на
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филмското платно, Шушкало долу. На филмското платно
започнуваат да одат сцени од филмот Табакера. Шушкало
продолжува со елаборацијата на шушкањата:) Па, видете
вака, мој почитуван Војводо. Покрај тоа, се зборува дека
сте сакале да ни направите војна со една соседна земја. Сте
се бореле за некакви македонски права. А врв на тоа било
кога сте го колнеле земјотресот што удрил во Црна Гора
само затоа што не удрил педесетина километри погоре, во
Игало, за да го потрупа Маршалот, кој таму си ги лекувал
болните маршалски нозе. Ете, така. Но да знаете, има уште!
(По слушнатото, Актерот станува и се исправа пред
платното. Потоа започнува да слегува по скалите. За цело
време го следи црвена светлина. Доаѓа до Шушкало. Го грабнува за реверите и му свикува:)
АКТЕРОТ: Каде си ги слушнал ти овие антисоцијалистички работи, Шушкавец еден?
ШУШКАЛО: (Смирено.) Во „Букет“, во театарското
бифе, зад сцената, во ходниците, пред директорските канцеларии. Ете таму, Војводо!
АКТЕРОТ: (Го отфрла од себе Шушкало.) Ах, таму? Е
па, тогаш добро. Јас помислив дека си ги слушнал некаде
надвор, на некое друго место!
ШУШКАЛО: (Пауза. Се созема од отфрлањето.) А на
кое друго место?
АКТЕРОТ: Да речеме, во канцелариите на УБДА, кај
оние коцкастите. А?
ШУШКАЛО: Ах, Војводо, па зар не ми верувате? Па
јас ви ја кажувам вистината, а можеби и таму ми кажале
нешто, но тоа сум го заборавил. Навистина ве уверувам во
тоа. Но да ја оставиме сега недовербата. Зошто ни е таа? И
онака го арчиме животот на глупости, но сепак, внимавајте
што зборувате. Јас сё знам, пријателе, а луѓето мислат дека
не постојам.
(Шушкало тука го прекинува одговорот. Нежно се оддалечува од Актерот и повторно се враќа зад празната рамка.
Светлината полека се гасне и го затемнува Шушкало. На
сцената се осветлени само Актерот и скршената слика на
Маршалот.)
АКТЕРОТ: Што им е на луѓево, Маршале? Сакаат да
ми го земат театарот!
7.
Царството на темнината. Канцеларијата на УДБА.
Бисерчо спокојно е навален во голема кожена фотелја. Околу
него насекаде има документи и досиеја. На масата доминираат црниот телефон, металниот пепелник и пендрекот. На
ѕидот како икона, небаре Пантократот, виси Тито. Строго
насмеан и во војничка униформа. Од спротивната страна, зад
своето биро, е Темната. Повлечена е во својот бес и бскрајно
лута. Облечена е како некој административен злосторник,
во темен машки костум, двореден, со бела кошула и изразено
голема машка кравата. Црвена, секако. На реверот има црвен

ПРОЕКТОТ ШИШКОВ

трендафил. Тишината ја разбива Темната. Го затвора досието пред себе, погледнува кон Бисерчо и го прашува:

ЖЕНАТА: Не знам. Можеби малку.
ТЕМНАТА: Дали некогаш ве удрил?
ЖЕНАТА: Не. Но понекогаш, кога е пијан ми се заканувал со такви работи. Тоа да.
ТЕМНАТА: Ете, веќе пополека станувате самоуверена.
Ако е така, а така е, тогаш вие на тој агресивец треба да му
поднесете кривична пријава за обид за убиство. Ние знаеме
каков е тој, а знаеме дека и животот ви е во хаос. Не ви оди
во семејството? Нели?
ЖЕНАТА: (Тивко.) Не.
(Се јавува Бисерчо.)
БИСЕРЧО: Погласно, другарке, нема зошто да се плашите. Ова е народен дом. Бидете спокојна и кажете ни сё за
тој опасен човек. Кажете ни со кого зборува, каде оди, кои се
тие кои доаѓаат во вашиот дом? Што се зборува на тие состаноци. Ја навредуваат ли државата, војската, Претседателот?
Дали се подготвуваат за револуции, атентати, саботажи? Тоа
кажете ни го, самоуверена другарке.
ЖЕНАТА: Но тој ми е сопруг. Тој е татко на мојот син.
Како е можно тоа да го барате од мене?
БИСЕРЧО: Едноставно, вие ќе ни ги потврдите тие
работи, а ние ќе ви помогнеме. Ние знаеме да помагаме.
ЖЕНАТА: Но јас не можам да го потврдам тоа.
(Темната со висок тон го прекинува убедувањето:)
ТЕМНАТА: Зошто!? Тој човек може многу лесно да
стане бивш во вашиот живот. Ако поднесете бракоразводна парница, ние ќе им сугерираме на социјалните служби
детето да ви биде доделено вам. Едноставно, нели?
ЖЕНАТА: (Молчи. Започнува да плаче. Одговара со
страв:) Но тоа е предавство. Јас не можам да му го направам
тоа. А и не сакам, бидејќи сё уште го сакам. Не, не можам.
ТЕМНАТА: Можете, драга моја. Немојте да бидете
толку романтична. Љубовта одамна не постои. Тоа се само
непотребни обврски. Замислете дека со тоа се изборувате за
нова слобода во вашиот живот. Добивате пасош, добивате
виза за каде сакате. Добивате мир, драга моја. Размислете.
ЖЕНАТА: (Станува од столчето. Молчи. Ги крши прстите и ги гледа вознемирено. Свикува:) Зошто му го правите
тоа? Тоа е лага. Тоа е неверојатно!
ТЕМНАТА: За добро на државата и за ваша слобода.
Јас, како жена, најдобро знам какво е чувството да живееш
со некого кој тоа не го заслужува.
ЖЕНАТА: Но не е така! Тој не е таков. Јас го сакам...
(Темната удира со дланката по масата. Ја прекинува.)
ТЕМНАТА: Таков е! Пред тебе е нов живот, а ти имаш
право на тоа!

ТЕМНАТА: Кога ќе дојде другарката?
БИСЕРЧО: Веќе е дојдена. Но нека почека уште малку.
Тоа е добро за нејзиниот карактер.
ТЕМНАТА: Не чекај толку. Нека влезе.
(Бисерчо ја послушува Темната. Стиснува на црвеното
копче пред себе и по неколку мигови влегува жената. Жената
е во придружба на Директниот. Исплашена е и е во големо
очекување. Темната, незаинтересирано, со раката ў дава
знак да седне. Тоа е повеќе наредба отколку знак. Жената
седнува, гледа наоколу. Чека. Чекањето го прекинува Бисерчо.
Ў се обраќа:)
БИСЕРЧО: Добре дојдовте, другарке. Значи, конечно,
се решивте да ја кажете вашата мака пред правдата. Тоа е
прекрасно.
ЖЕНАТА: (Пауза.) Но јас дојдов затоа што вие ме повикавте. Еве (од чантата вади некакви ливче), еве ја поканата за службен разговор.
(Темната станува од столот и ў се доближува на Жената. Се обидува да биде смирена:)
ТЕМНАТА: Ах, мила моја. Тоа се само бирократски
процедури. Во суштина, сё е исто. Разговорот си е разговор.
Важно е дека вие сте тука и дека сакате да соработувате. Ме
разбравте?
ЖЕНАТА: Да, но не знам за каква соработка зборувате.
ТЕМНАТА: (Не ў одговара на прашањето.) Тогаш
добро. Ајде сега да разговараме. Што прави вашиот маж?
Подготвува револуција?
ЖЕНАТА: (Збунето.) Но... но јас не ве разбирам. Каква
револуција? Тој не е таков и никогаш не бил таков...
(Се вмешува Бисерчо.)
БИСЕРЧО: Не. Не е тоа така. Бил! Бил, другарке, но
можеби вие не сте го забележале тоа? Тоа обично така се
случува, најблиските последни дознаваат. Но затоа сме ние
тука, па дознаваме пред сите вас. Ние сё знаеме.
ЖЕНАТА: Но, не. Не е така. Тоа не е вистината. Тој
можеби само зборува многу, но не прави ништо лошо...
(Ја прекинува Темната.)
ТЕМНАТА: Прекинете веќе еднаш со тие морални
оправдувања. Нашиот разговор вака нема да ја добие вистинската димензија. (Подвикнува.) Така е! Сё е така како
што велиме ние, а наше е тоа да го докажеме. А во тоа, како
лојален граѓанин, мора да ни помогнете вие, другарке несамоуверена.
ЖЕНАТА: Како?
ТЕМНАТА: Ќе одговорите на некои прашања.
8.
ЖЕНАТА: На кои?
На сцената е спуштено филмското платно. Од двете
ТЕМНАТА: Полека. Полека, другарке. Сё во свое вре- страни на сцената има скали, а на нив се распоредени осум
ме. Да појдеме по ред: Дали тој, мислам вашиот сопруг, е статисти. Тие се облечени во бели долами и сериозно го следат развојот на настаните. Ја претставуваат изгубената
агресивен кон вас?
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социјалистичка совест. Силно се осветлени со црвена светлина. Одгоре, на нишалка, полека се спушта Бисерчо. Облечен
е во бела парадна униформа. Тој е возбуден од својата појава,
си се радува самиот себеси и грациозно мавта и ги поздравува
присутните. Неговото спуштање престанува во височина
на филмското платно. Тој го гледа платното и продолжува
да се ниша. Долу се Директниот и Револтираниот. Стојат
еден наспроти друг и нешто читаат. Спроти нив Шушкало
ги смирува разнишаните празни рамки, а Темната е пред скршената слика на Маршалот. Влегува Актерот. Тој е облечен
како Иванов. Спокојно се качува по скалите кон филмското
платно. Статистите му го ослободуваат патот и тој седнува на платото од страна од филмското платно. Во иста
височина се со Бисерчо. На филмското платно започнуваат
да одат сцени од телевизискиот филм Парадоксот на Диоген. (Сцената со судењето). Бисерчо го гледа избезумено
двојниот лик на Актерот. Крикнува:

БИСЕРЧО: (Импулсивно.) Затоа што во овој театар
постоиш ти!
(Се слуша силен тап удар и сите празни рамки паѓаат.
Останува да се ниша само таа со скршената слика на Маршалот. Сцената се затемнува, филмското платно е бело.
Актерот го нема. Статистите започнуваат да викаат:
„Уааа! Уааа!“ Нивното викање полека стивнува. Бисерчо
слегува долу и ги испрашува Револтираниот и Директниот.
Тие се во став мирно. Темната му приоѓа на Шушкало. Го
прашува:)
ТЕМНАТА: Ти, тапоглав, што знаеш за ова?
ШУШКАЛО: (Навредено.) Јас тапоглав? Не, сигурно сте
некоја грешка. Да не мислевте своеглав? Таков сум.
(Пауза. Разговорот помеѓу Темната и Шушкало го прекинува силно телефонско ѕвонење. Сите се штрекнуваат.
Телефонот ѕвони трипати. Се јавува Првиот глас:)
ПРВИОТ ГЛАС: (Гласот на Актерот:) Ало, милиција?
ВТОРИОТ ГЛАС: (Гласот на УДБА:) Изволите.
БИСЕРЧО: Ааах! Повторно Вие! (Со висок тон.) Но
ПРВИОТ ГЛАС: Имате резервни пендреци?
сега претеравте! Сега не сте еден. Сега пред мене сте двајца.
ВТОРИОТ ГЛАС: Молим?
Па добро, кој сте вие? Вие како Вие, или Вие од платното
ПРВИОТ ГЛАС: Резервни пендреци?
филмско?
ВТОРИОТ ГЛАС: Кој бара тоа?
АКТЕРОТ: (Крајно смирувачки.) Тој сум. Тој сум кој
ПРВИОТ ГЛАС: Ние бараме.
сум и кој сакам да сум. А вие како сакате.
ВТОРИОТ ГЛАС: Кој сте вие?
БИСЕРЧО: Ах, значи така? Значи, како сакам? Па доПРВИОТ ГЛАС: Ние, граѓани, а имате ли вие празни
бро, тогаш одговорете ми, зошто толку ја мразите власта? ќелии?
АКТЕРОТ: (Станува и се загледува во филмското
ВТОРИОТ ГЛАС: (Вика.) Што сакате, другар, кажете
платно. Се движи по скалите и зачудено ги гледа стати- што ви треба? Зошто ви требаат ќелии?
стите. Потоа реплицира:) Не ја мразам. Јас ја сакам нашата
ПРВИОТ ГЛАС: Да спиеме, душо.
народна власт. Не можам да бидам против желбата на наВТОРИОТ ГЛАС: А, да спиете? А што, вие доброволно
родот. Мислам дека ова е вистинскиот одговор на вашето се пријавувате?
глупаво прашање. (Му го свртува грбот на Бисерчо.)
ПРВИОТ ГЛАС: Да.
БИСЕРЧО: (Малку е навреден, но сепак продолжува со
ВТОРИОТ ГЛАС: Па дојдете тогаш.
провокациите.) А што сте зборувале за Егејците? А? Што
ПРВИОТ ГЛАС: Каде да се јавам? А имате ли пендреци?
сте ломотеле за нив на јавни места и во присуство на видни
ВТОРИОТ ГЛАС: Имаме и тоа.
патриоти, кои социјалистичката вистина ја рефлектираат на
ПРВИОТ ГЛАС: Пендреци?
многу поинаков начин од вашиот? Аха!
ВТОРИОТ ГЛАС: Да.
АКТЕРОТ: (Повторно се врти кон Бисерчо.) Ништо
ПРВИОТ ГЛАС: Ох, маму да ви ебам, пендреци?
лошо, само вистина сум зборувал, а тие „рефлекторите“ од
ВТОРИОТ ГЛАС: Да.
„Букет“ којзнае како ме слушнале и што сё не ви кажале.
ПРВИОТ ГЛАС: Фино.
(Пауза. Актерот се враќа на платото. Бисерчо мани(Разговорот на гласовите прекинува. За време на разфестира крајна нервоза. Започнува сё понесигурно да се ниша говорот на сцената се случува следното дејство: Бисерчо е
на нишалката. Успева некако да се смири. Крикнува:)
задоволен и со голем чешел си ја замазнува косата. Околу него
БИСЕРЧО: Предавствоооо!
се Директниот и Револтираниот. Му се додворуваат и му ја
(Сите се вртат кон Бисерчо. Следуваат неколку реак- чистат униформата. Темната на Шушкало му го покажува
ции на овој револуционерен повик на Бисерчо. Револтираниот камшикот и со рацете гестикулира. Сака да објасни некое
извикува: „Каде?“ Директниот додава: „Кога?“ Шушкало пис- давење или бесење. Шушкало е избезумен. Додека трае разгонува: „Какво?“ Темната го вади камшикот, пукнува со него во ворот, се менуваат светлосни ефекти. Поединечно се даваат
воздухот и свикува: „Нели ви реков!?“ Актерот станува од осветлени актерите. Статистите се на своето место. Сеплатото, ги погледнува другите на сцената и свикува:„Ајљá- дат на скалите по „турски“, со скрстени нозе. По разговорот
зи!“ Потоа спокојно го прашува Бисерчо:)
продолжуваат прашањата на Темната кон Шушкало:)
АКТЕРОТ: А зошто?
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ТЕМНАТА: Ајде, тапоглав, одговарај што знаеш ти
за ова!
ШУШКАЛО: (Повторно е навреден.) Па нели ви реков
да не ме викате така? И што ме прашувате постојано за тоа
кога вие знаете сё?
ТЕМНАТА: Точно. Ние знаеме сё, но секогаш сакаме да
дознаеме уште нешто. Во тоа е нашата сила. (Му приоѓа, го
стегнува за реверите и го отфрла од себе. Вика:) Ајде бегај!
Не бива од тебе патриот кодош. (Потоа се врти кон другите,
пукнува со камшикот во воздух и му се обраќа на Бисерчо.
Вика:) А ти? (Бисерчо се врти кон неа.) Да, ти, ти што си се
накитил како паун. Што правиш ти во овој театар? Како
дејствуваш за да прекинат овие антинародни активности? А?

БИСЕРЧО: (Стресен.) Ништо... односно многу, другарке Темна. Дејствувам... но некако не оди работата. Јас не
знам кој го чува него. Ние го кодошиме, а тие му ги даваат
најголемите улоги. Тоа е навистина чудно.
ТЕМНАТА: Нема тука ништо чудно. И не чуди се многу, туку поработи сериозно на случајот. Сакам акција, сакам
пријави, сакам кривично гонење. Сакам силна партиска активност. Да го исклучите од секаде! Јасно?
(По кажаното, Темната се повлекува. Бисерчо, незадоволен од слушнатото, врти кругови на сцената. Во вртењето
му се придружуваат Директниот и Револтираниот. Додека
се вртат, Бисерчо им се обраќа:)
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БИСЕРЧО: Слушнавте, билмези? Сакам пријави! Сакам прогон! Сакам затвор!
(Директниот и Револтираниот хорски одговараат:
„Да, другар Бисерчо!“ Потоа светлината се гасне и тие ја
напуштаат сцената. Остануваат осветлени статистите.
Тие сё уште се со скрстени нозе и започнуваат да викаат:
„Уааа, уаааа, уаааа...!“ Во тој миг на сцената се појавува Актерот. Светлината го осветлува. Тој е облечен како Стамат
од филмот Планината на гневот. Се спушта филмското
платно и започнуваат да одат сцени од филмот Планината
на гневот. Актерот му се обраќа на Шушкало.)
АКТЕРОТ: Шушкало, шушко една, ме бараше ли некој?
ШУШКАЛО: Аман, Војводо, зошто сё мене ме прашувате за такви работи?
АКТЕРОТ: Зашто нема никој друг тука. Затоа, ајде сега,
одговори.
ШУШКАЛО: (Со олеснување.) Па знаете дека ве бараат.
Како може вас да не ве бараат кога ве има секаде? И започнавте да им се појавувате и двојно.
АКТЕРОТ: (Се смее, му приоѓа и го погледнува одблизу.)
Ако, тоа е добро за нивниот вид. Но кажи, кој ме бараше?
ШУШКАЛО: Повторно оние истите, знаете, коцкастите, но сега дојде и една, многу вредна, од Комитетот.
АКТЕРОТ: (Продолжува да се смее.) Ајде море, од Комитетот, велиш? И што ти рече таа една ама вредна?
ШУШКАЛО: Дека од мене не бидува кодош патриот.
АКТЕРОТ: А ти што ў одговори?
ШУШКАЛО: Ништо, Војводо, но морам да ви кажам,
внимавајте на себе, вашите колеги ви подготвуваат страшна
драма.
АКТЕРОТ: Ми подготвуваат?! Па јас веќе со години ја
играм таа едночинка, Шушкало. Тоа не е опасно. Кажи нешто
друго, ако не – исчезнувај!
ШУШКАЛО: (Се чуди на одговорот, но премолчува.
Полека си го собира алатот и се подготвува да замине. Пред
тоа му одговара на Актерот:) Нема ништо друго, Војводо.
Самиот си знаете.
(Шушкало заминува од сцената. Сцената се затемнува и го осветлува Актерот. Статистите се во очекување.
Слушаат. Актерот се качува меѓу нив. Доаѓа до платото до
филмското платно. За цело време го следи црвена светлина.
Седнува на платото. Се обраќа кон публиката:)
АКТЕРОТ: Ги гледате ли ѕверлациве? Ги слушате ли
гадостите? Тие мене ме туркаат во црна драма. Зошто?
Затоа што се само такви, или затоа што не ги бива? Или
сакаат нешто поинаку? (Станува и слегува по скалите. Го
следи светлина. Доаѓа до скршената слика на Маршалот.
Ја гледа. Продолжува:) Тоа е опасна работа. Еј, сум им пречел само затоа што сум постоел во овој театар! Прости им,
Маршале! Или не. Не простувај им ним! Прости ми мене
што сум им верувал!
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(Пауза. Тишината ја прекинува грмотевица. Актерот
спокојно се повлекува, а статистите се исправаат и започнуваат вознемирено да тапкаат во место. Одеднаш сите
статисти едновремено силно извикуваат: „БРАВО!“)
9.
Дом за старци во Струмица. Се чувствува голема празнина и осаменост. На малото масиче се расфрлени семејните
фотографии. Мајката живее од спомени и очекувања. Повеќе молчи отколку што зборува, но сега е радосна, бидејќи
ў јавиле дека синот ќе дојде да ја посети. Прави гримаси на
незадоволство и се обидува да се приспастри малку, но на
нејзиното лице животните траги се преголеми за да може
и таков среќен миг да ги скрие. Во собата влегува Актерот.
Не е сам. Со него се Режисерот и Музичарот. Музичарот го
носи саксофонот. Кога ги здогледува, Мајката крикнува од
радост. Вика: „Еваа, ангелите дојдоа!“ Актерот ў приоѓа и
ја бакнува. Таа го погалува по косата. Ја бакнуваат и Режисерот и Музичарот. Актерот ў се смешка како мало дете.
Прв проговорува Режисерот:
РЕЖИСЕРОТ: И? Како е денес нашата Мама Хуанита?
МАЈКАТА: (Се лути.) Колку пати ти реков да не ме
викаш така? Па јас и не знам која била таа Хуанита!
АКТЕРОТ: Добра била, мале. Била храбра исто како
тебе. Но таа била на другиот крај на светот и не сте можеле
да се сретнете. Била во Мексико, мале.
МАЈКАТА: Каде? (Пауза. Одмавнува со раката.) Не е
важно. (Пауза.) Во Мексико, велиш? (Повторно одмавнува
со раката.) Како си ти, Ристе?
АКТЕРОТ: Уште малку, па многу добро. Не се жалам
(погледнува кон Режисерот и Музичарот), имам добри пријатели. Ги познаваш?
МАЈКАТА: Ги знам, но те познавам и тебе. Нешто те
мачи, сине. Не си ми добар, пак некои виранлци те јадат.
Кажи ми што е, болен си?
АКТЕРОТ: Ќе помине.
МАЈКАТА: Кога? Но ти си ми болен и од нешто друго.
Ти се јави ли? Дали е со тебе? Каде е?
АКТЕРОТ: (Пауза. Не сака да ў одговори на прашањето,
но по неколку мига одговара:) Си отиде. Замина, мале.
МАЈКАТА: Каде? Дали ќе се врати?
АКТЕРОТ: Таму... но ќе ја најдам, бидејќи јас секаде во
светот имам свои луѓе. Опасни сме ние Егејците. Мафија сме.
Ќе ја види некој и ќе ми каже.
(Мајката замолкнува. Зборовите на Актероит ја замислуваат. Го гледа Режисерот. Тој ў приоѓа. Се обидува да
ја смири.)
РЕЖИСЕРОТ: Не бери гајле, Мама Хуанита, тој е добар
и Господ ќе биде добар со него.
МАЈКАТА: Не е така, синче. Го гледам дека пропаѓа.
Јас тоа најдобро можам да го видам. Се скарал со власта.
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Тој постојано е во кавга со нив. И сабајлево беа тука, ме
прашуваа дали пристигнал...
(Актерот нервозно ја прекинува.)
АКТЕРОТ: Ѓубриња! Зошто те прашувале кога знаат
сё. Јок нека се чинат, мале. Сега е најважно што сме тука
заедно. Многу се радувам што е така.
МАЈКАТА: И јас. (Се прегрнуваат.)
(Малку подолга пауза. Актерот слуша некакво чекорење. Се обидува да го лоцира. Мајката го гледа Музичарот.
Многу ў е интересен саксофонот. Го прашува:)
МАЈКАТА: А таа труба, каква е?
МУЗИЧАРОТ: Модерна, мајче.
МАЈКАТА: Отсвири нешто за нас. За инает на оние кои
гребат како глувци по ѕидовите. Ајде, те молам.
(Ова го прифаќаат и другите. Музичарот го вади саксофонот од кутијата и започнува да ја свири „Со маки сум
се родил јас“. Сите молчат. Мајката почнува да плаче. Тоа
го забележува Актерот. Ў вели:)
АКТЕРОТ: Не, мајко. Не испуштај тажни солзи. Можеш да плачеш само за добро.
МАЈКАТА: Како? Па јас не знам како се прави тоа.
АКТЕРОТ: Пробај и ќе знаеш. Биди Мајката храброст!
(Тишина. Музиката прекинува. Се слушаат чекори. Се
отвора вратата и некој се искашлува. Дава знак дека е и тој
присутен. Сите погледнуваат натаму. Нема никој. По малку
Актерот и Мајката продолжуваат со разговорот:)
МАЈКАТА: Не можам.
АКТЕРОТ: Што не можеш, мале?
МАЈКАТА: Да плачам од радост.
АКТЕРОТ: Тогаш не плачи. Радувај се.
МАЈКАТА: На што?

ШУШКАЛО: Аман! Не мавајте толку силно! Па ова е
само игра. Јас не сум ви сторил ништо лошо.
(Револтираниот и другите цинички почнуваат да се
смеат. Се кикотат. Одговара Револтираниот:)
РЕВОЛТИРАНИОТ: Да. Токму така. Ова е игра. Но
каква? Опасна, пријателе. Затоа не зборувај многу, туку погодувај кој те удри. Јасно?
ШУШКАЛО: (Изненаден.) Како? Таква била работата?
Опасна! Па добро, штом вие велите така. Нека биде. Ме удривте вие, другар Револтиран.
(Повторно се слуша циничниот кикот. Со висок тон
му одговара Директниот:)
ДИРЕКТНИОТ: Другар Шушкало, вие сте непоправлив самобендисаник. Вака не може повеќе, бидејќи ние знаме дека вие нешто криете од народната власт. Да, вие знаете
нешто важно, но не сакате тоа да го пријавите. Тоа е голем
престап против нашиот социјалистички морал. Размислете!
(Пред да заврши со репликата, го удира силно по дланката.)
ШУШКАЛО: (Вика:) Лелеее! Ова боли. Аман, малку
пополека истерувајте го загадениот социјалистички морал
од мене. А... и од каде да знам што сакате вие да ви кажам?
Па јас не сум Ванѓа. Ви се молам!
(Шушкало се тргнува од групата и играта „Бззз“ прекинува. Шушкало се доближува до Темната. Таа пере нешто во
коритото. Шушкало ја гледа внимателно. По неколку мигови
Темната од коритото го вади испрано југословенското знаме.
Го затресува и задоволно го гледа. Го испружува на посебна
рамка, веднаш до сликата на Маршалот. Потоа се оддалечува од знамето, го вади морнарското луле од устата, силно
се искашлува и им се обраќа на сите присутни:)
ТЕМНАТА: Ете така, билмези низаедни! Ова е нашето вистинско знаме. Убаво. Чисто испрано. За мерак. Дури
може и да се иштирка. Затоа не сакам никаква гадотија да
10.
На сцената е истиот декор. Празните рамки се на падне врз него. (Го вади камшикот од појасот и хистерично
своето место. Исто така, скршената слика на Маршлот се вика и пука со него во воздухот. Се дере:) Смрт на народните
ниша на своето старо клинче. Пред сликата има масиче со непријатели!!!
(Темната продолжува со заканувачките гестикулаци,
препознатливи социјалистички орнаменти, срп и чекан, а на
него корито. По скалите се испоседнати статистите. Изгле- сцената се затемнува. Остануваат осветлени само сликата
даат резигнирано. Гледаат во празното место за филмското на Маршалот и испраното југословенско знаме. Се јавува
платно. Нешто очекуваат. Долу главните протогонисти на Вториот глас:)
оваа удбашка фарса се собрани на купче. Играат „Бззз“. Лежи
ВТОРИОТ ГЛАС: Другари и другарки, денес во посета
Шушкало, а околу него се Директниот, Револтираниот и на нашата татковина дојде нашиот најголем јунак, нашиот
малку понастрана Бисерчо. Темната е облечена како очајна најсакан и најхрабар син, Маршалот на Југославија, вечниот
домаќинка. Препашана е со скутало, а околу вратот има дугар Јосип Броз Тито. Не постојат зборови со кои, во овој
ѓердан од штипки. Напната е. На појасот ў е наденат кам- единствен миг, можеме да ја опишеме нашата радост од таа
шикот, а во устата има морнарско луле. Вознемирено пуши посета. Но сепак, и во овие среќни социјалистички времиња,
и гледа во коритото пред сликата на Маршалот. Силната нашата борба мора да продолжи. Против сите.
црвена светлина полека од неа се префрла кон групата околу
(Пауза. Вториот глас прекинува. Во фон се слушаат
Шушкало. Следува мала пауза. Потоа се слуша силно удирање тивки тактови од некоја песна посветена на Тито. На сцево дланката на Шушкало. Револтираниот силно го плеснува. ната сите се мобилизирани. Статистите во рацете држат
мали знамиња и мавтаат со нив. На сцената влегува АктеШушкало се занишува и извикува:
рот. Спокоен и облечен како војводата Александар Турунџе.
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Се спушта филмското платно и започнуваат да одат сцени
од телевизискиот филм Нели ти реков. Актерот му приоѓа
на Шушкало. Другите се во нагласен социјалистички транс.
Го поздравуваат знамето, салутираат и вртат победнички
кругови. Славењето го води Бисерчо. Актерот го прашува
Шушкало:)
АКТЕРОТ: Ме бараше некој?
ШУШКАЛО: Не знам, Војводо. Јас повеќе ништо не
смеам да знам. Така ми наредија. Но кога подобро ќе размислам, можеби некој индиректно прашуваше за вас. Но
добро, а каде бевте вие?
АКТЕРОТ: Јас? Каде бев јас? Па бев кај коцкастите. Ме
повикаа на разговор.
ШУШКАЛО: Ајде?! И за што разговаравте таму, Војводо?
АКТЕРОТ: (Крајно рамнодушно.) За Тито.
ШУШКАЛО: (Без да го скрие изненадувањето.) Ај, за
него? Леле, колку убаво! Сега сигурно сте многу радосен
за тоа?
АКТЕРОТ: (Започнува да ги гледа другите на сцената.
Тие се и натаму во социјалистичкиот транс. Им се доближува
и оди меѓу нив. Шушкало го следи. Актерот застанува. Се
врти и го прашува Шушкало:) А што им е на овие?
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ШУШКАЛО: Го поздравуваат Маршалот.
АКТЕРОТ: А, така? А каде е тој?
ШУШКАЛО: (Смирено, со показалецот од левата рака,
покажува кон сликата на Маршалот и испраното југословенско знаме.) Ене го.
АКТЕРОТ: (Приоѓа до знамето.) Види, мајката, ова ти
се вика испрано знаме! Алал нека им е! А и човеков е могу
симпатичен.
(Во мигот сё прекинува. На сцената настанува мешаница и одеднаш протогонистите се наоѓаат во некаква судница.
Актерот е во средината. Седнат на судска дрвена фотелја и
осветлен со црвена светлина. Пред него, во полукруг, стојат
сите. Судењето го води Бисерчо. Тој е строг и настојчив.)
БИСЕРЧО: Конечно! Конечно те фативме. На крајот
си во нашите раце. А погледни се само каков си! Кој те облекол така? Ти си историски анахронизам. Не одговараш на
принципите на нашето социјалистичко секојдневие. Разбра?
АКТЕРОТ: (Станува од дрвената фотелја.) Ништо
не ми е јасно. Јас сум сега Војводата Турунџе. Пред тоа бев
Делчев, па Питу Гули... но јас сум секогаш тој, Актерот Беломорски, ништо повеќе...
(Го прекинува врескањето на Темната. Таа му се сипува
како стија. Доаѓа до него и го стегнува за вратот. Го дави.

ПРОЕКТОТ ШИШКОВ

Актерот стои мирно. Не реагира. Темната, излудена од таа
смиреност, вика:)
ТЕМНАТА: Ти си нула! Ти си обичен реакционер! Многу ти се дало слобода. Така не може повеќе! А и не го сакаш
Тито. Признај! Признај, за да ни олесниш на сите. Признај,
Актеру Беломорски!
АКТЕРОТ: Но што да признаам и пред кого? (Се повлекува наназад.) Која сте вие? (Се фаќа за глава, нешто се присетува. Продолжува:) Ах, да! Извинете. Вие сте вампирката
Благородна Маренкова. Па добро, кажете што да признаам
јас пред вас, другарке благородна вампирке?
(Темната, односно вампирката Благородна Маренкова,
почнува да се смее. Смеењето го прифаќаат и другите. Само
Шушкало скришно се поднасмевнува. Актерот ги гледа со
неверување. Се врти кон платното и го гледа својот лик
во филмот. Статистите се исправени и полека, тивко започнуваат да викаат: „Уаааа...“ Темната не ги слуша. Му
одговара на Актерот, за октава посилно од викањето на
статистите:)
ТЕМНАТА: Признај сё!!!
АКТЕРОТ: (Ги поздравува статистите. Потоа се врти
кон публиката. Реплицира:) Не знам како се прави тоа.
(Пауза. Светлината се менува. Полукругот се затвора
околу Актерот. Се слушаат удари и пцости. Во фон одат тактови од југословенски воени маршеви. Статистите тропкаат
по нивниот такт. Одеднаш кругот се разбива. Се појавува
Актерот, разбушавен и гол до половина. Околу него, во улога
на затворски стражари, се Револтираниот и Директниот.
На филмското платно оди сцена од филмот Планината на
гневот. Оди сцената со вилите. Тишина. За прв пат во драмата се слуша оргиналниот глас на Ристо Шишков: „Народе!
Народе, мој народе!“ Актерот под стража на чуварите на
социјалистичкиот морал заминува во темнината. Темната,
во знак на победа, пукнува со камшикот, а статистите сё
посилно и посилно викаат „Уааа, уааа, уааааа...“)

авион за тоа. (Станува сериозен.) За тебе да те удри такво
нешто, треба многу голем авион. Треба да го зајмат од друга
земја. Кој може тебе да те удри, ти одамна си ги удрил нив.
(Актерот со чудење го гледа смешното лице на Режисерот. Му свикува:)
АКТЕРОТ: Стига! Не биди таков. Ти најдобро знаеш
дека тоа е така и дека до крајот ќе биде така. Но те молам,
кажи ми кои се тие и зошто тоа ми го прават?
(Режисерот малку се замислува, но веднаш му одговара:)
РЕЖИСЕРОТ: (Убедливо.) Првите, нашите колеги,
од завист, дека секогаш си бил најголем актер, агресивен и
успешен љубовник, предземјотресен кавалер,Егеец од висока класа и најголем професионалец. (Уште поубедливо.)
Вторите, оние од власта, го прават тоа што го прават. Тука
не можеме ништо. Со Шекспир не се победува УДБА. Ако
бидеш многу упорен во тоа, тие некогашните бабаити (кон
Актерот), се сеќаваш како ги викаше некогаш – и на Шекспир може да му отворат досие. Големи дибеци се тоа, Шиле.
(На лицето на Актерот се менуваат емоциите. Во
мигот станува студен и силен. Му одговара на Режисерот:)
АКТЕРОТ: Пријателе, првите се големи кодоши. Ако
некој некогаш ја пишува Историјата на кодошењето, нашите
колеги таму ќе бидат на врвот. А вторите се ситни души во големи костуми. Ние, кои го сакаме театарот и уметноста, за нив
сме незабележливи зрнца. Јас тоа го знам и затоа ти кажувам
дека е готово. Ја изгубив битката со нив. Ме поразија бабаитите.
(Пауза. Актерот повторно се повлекува во нагласена
тага. Молчи и гледа беспомошно. Режисерот се врти околу него.
Немоќен е. Очекува нешто. Актерот повторно го прашува:)
АКТЕРОТ: Но зошто ми ја одзедоа наградата? Па јас
ли не ја заслужувам? Зошто ми го прават тоа? Зошто ми го
одземаат театарот, пријателе?
РЕЖИСЕРОТ: (Резигнирано.) Ти ја одзедоа. Да. Тука не
можеме ништо. Тоа било наредба од (ја подигнува раката во
висина) горе! Од врвот. Случајно дознав од жирито дека тоа
било страшно. Бабаитите ги собрале и ги направиле лом. За
никаде. Велат дека претседателот на жирито почнал да плаче.
11.
Во една од гримиорните на Домот на културата се Не знам во што да верувам, но можеби е и така.
случува вистинска животна драма. Актерот Беломорски, по
АКТЕРОТ: Плачел?
добивањето на веста дека прво му е доделена, а потоа му е
РЕЖИСЕРОТ: Изгледа.
одземена наградата за најдобра машка улога на Фестивалот
АКТЕРОТ: Не, јас не верувам во тоа. Тој можеби се
на театрите во Прилеп, е комплетно дезориентиран. Не е радувал. Но на негова душа е.
пијан, но изгледа страшно пропаднато и изморено. Неговиот
РЕЖИСЕРОТ: Велат дека претходно лично му се јавил
пријател Режисерот е со него. И тој е беспомошен. Сака да му големиот вампир.
помогне на пријателот, но не знае како. Го гледа и размислува.
АКТЕРОТ: (Саркастично.) Види, види, лично тој. И
Актерот е во емотивна криза, започнува да плаче. Му вика што му рекол на плачкото?
на Режисерот:
РЕЖИСЕРОТ: Прво му се развикал. Го обвинил за конАКТЕРОТ: Сакам да се убијам. Подобро е да ме удреше трареволуција и го прашал зошто направиле така. Зошто те
наградиле? А тој, така ми кажаа, пријателе, храбро одговорил:
авион отколку ова што ми го направија. Ме уништија.
РЕЖИСЕРОТ: (На шега.) Ајде, Војводо, не возбудувај „Зашто заслужува, бидејќи беше најдобар. И критиката убасе толку многу. Какво убивање? Нашиве немаат толку голем во пишуваше за тоа“. Да, велат дека така рекол.
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АКТЕРОТ: Така рекол? Не ми се верува.
РЕЖИСЕРОТ: Којзнае? Но потоа Вампирот с’ржал и
му рекол: „Маестро, тој може да биде добар колку што сака.
Тоа можете да го посакувате и вие. Но ние не мислиме така.
Затоа веднаш тоа да се поништи!. Не ме интересира како
и не прашувајте зошто! Тоа е ваша грешка, но јас сум тука
таквите грешки да ги поправам. На народниот непријател
вие му доделувате народни награди. Срамете се!“
(По зборовите кои како шилци го погодиле Актерот,
Режисерот го прегрнува и се обидува да го смири. Но Актерот е смирен, вознемирен е Режиерот. Наместо коментар,
Актерот само одмавнува со раката. Го погледнува Режисерот
и спокојно му се обраќа:)
АКТЕРОТ: После сё, не ми преостанува ништо друго
освен да умрам. Јас морам да се убијам, но не знам како. И
каде? Но сепак, и покрај сё, не сум доволно сам за тоа. Којзнае
што ќе помислат тие за тоа? Тие кои ме сакаат.
РЕЖИСЕРОТ: Ајде, доста со тие глупости! Какво умирање, борбата дури сега започнува.
АКТЕРОТ: Која борба? Мојата или нивната? Јас веќе
ја изгубив таа борба. Но ќе чекам за да видам до каде ќе
отидат со ѕверлаците. Тивко ќе умирам, пријателе, но мојот
крик далеку ќе се чуе.
12.
На сцената се осветлени вознемирените статисти.
Тие се на скалите и секој статист во рацете има букет
цвеќе. Тажни се и повторно нешто очекуваат. Актерот е
на сцената. Облечен како затвореник. Лежи на платото пред
филмското платно. Долу се Директниот и Рволтираниот.
Глумат наивни затвореници, а во суштина се оперативна
позиција на УДБА во затворот. Другиот декор на сцената
е истиот од претходните сцени. Празните рамки и скршената слика на Маршалот. Отстрана, до искршената слика
на Маршалот, на посебна рамка, сё уште виси испраното
југословенско знаме. Шушкало стои понастрана од сликата.
Пред него на дрвената фотелја седи Темната. Расположена е.
Шушкало ја масира по вратот, а таа ужива. Револтираниот
се врти во круг на сцената и повторно несигурно започнува
да игра дервишки танц. Го следи тивка дервишка музика.
Прави неколку неуспешни обиди. Паѓа. Се обидува уште еднаш. Но безуспешно. Танцот на Револтираниот го прекинува
Директниот. Му свикува:
ДИРЕКТНИОТ: Ајде бре, магаре едно, доста со тие
изнасилени таламбаси! Од тебе дервиш не бидува. Туку направи нешто добро. (Ја подигнува раката кон Актерот.)
Оди таму, кај него горе, и прашај го нешто опасно.
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Збунето:) Опасно?! Велите опасно? А што би можело да биде тоа? (Му се втурува на Директниот.) Ах... а што мислите вие за тоа, другар Директен?
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ДИРЕКТНИОТ: (Ја прифаќа збунетоста на Револтираниот. Се чешка по главата. Врти околу него. По неколку
мига одговара:) Аха, ми текна. Оди горе и јасно и гласно
прашај го: За што е тој?
РЕВОЛТИРАНИОТ: Тоа да го прашам? Ви се молам.
Тоа е глупаво прашање, мој драг пријателе. А што би можело
да значи тоа?
ДИРЕКТНИОТ: (Изнервирано:) Ах, глупаку еден! Па
зар не знаеш? Тоа значи дали е со нас? Дали... (Пауза. Гледа
наоколу и потоа тивко, но да слушнат сите, продолжува:)
Дали е за Тито! Јасно?
РЕВОЛТИРАНИОТ: Јасно, но не до крај. (Одмавнува
со раката.) Но нема врска, јас сум само војник и морам да
слушам. (Се упатува кон скалите и започнува да се качува по
нив. Стигнува до Актерот. Додека се качува по скалите статистите, во знак на револт, ги фрлаат букетите цвеќе. Тие
паѓаат на сцената. Револтираниот собира храброст и му се
обраќа на Актерот:) А вие, Актеру Беломорски, за што сте?
АКТЕРОТ: (Го гледа незаинтересирано. Се протегнува.
Потоа станува, внимателно си ја поднаместува затвореничката облека. Потоа спокојно му одговара:) Ние сме за дупла
мастика со обична вода. (Разочарано:) Но овде не гледам
ниту еден келнер. Ете за што сме ние!
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Револтирано:) Не! Така не може.
Тој одговор не важи. Вие треба да ми одговорите дали сте
со нас и дали го сакате Маршалот! И, се разбира, ако сакате,
а ако сте патриот, тоа мора да го сакате, да кажете кој ја
искрши неговата слика?
АКТЕРОТ: (Незаинтересирано:) Може и без вода.
РЕВОЛТИРАНИОТ: (Крајно револтиран.) Како!? Каква
вода?
АКТЕРОТ: (Спокоен.) Обична. За мастиката.
(По оваа сцена загадочна за него, Револтираниот се
враќа долу. Приоѓа до Директниот. Му салутира и вели:)
РЕВОЛТИРАНИОТ: Тој е бескрајно луд. Тој е опасен
контрареволуционер. (Пауза.) Тој е голема театарска опасност! Тој... Војвода! Ви се молам. Да. Тој дефинитивно е луд.
Јас нему му поставувам клучни прашања, а тој мене ми порачува вода.
ДИРЕКТНИОТ: (Зачудено:) Вода? Каква вода?
РЕВОЛТИРАНИОТ: Обична...
(Во тој миг одново настанува бркотница на сцената.
Сите се раздвижуваат. Светлината се менува. Ѕвони телефон. Сите се вкочанети од страв. По две ѕвонења, се јавува
Вториот глас:)
ВТОРИОТ ГЛАС: Другари, треба да ги мобилизираме
сите наши сили. Сега, кога останавме сами, треба да бидеме
многу посилни. Не дозволувајте народните непријатели да
бидат посилни од нашата горда тага!
(Гласот прекинува. Сцената се затемнува и се слуша
тивка музика. Класична. Бетовен. Искршената слика на
Маршалот полека започнува да оди нагоре. Ја следи светли-
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на. Испраното југословенско знаме останува само. Сите со
чудење го гледаат вознесувањето на Маршалот. Актерот е
сё уште горе. Мавта и ја поздравува сликата на Маршалот.
Статистите се седнати на скалите и молчат. Кога сликата исчезнува во височината, на средината на сцената се
доближуваат Шушкало и Темната. Внимателно одат меѓу
букетите. Актерот слегува долу. Оди внимателно меѓу букетите цвеќе, по истите стапки на Шушкало и Темната.
Одеднаш се слуша милициска сирена и на сцената се вклучуваат ротирачки милициски светла. Другите ја напуштаат
сцената. Останува само Актерот. Светлината го осветлува
Актерот. Тој клекнува и во рацете зема еден букет од фрленото цвеќе. Потоа застанува пред публиката и започнува
да рецитира:)
АКТЕРОТ: Земјо, земи ги очиве, нанижи ги како златни синџири. Земјо, земи ја устава, од неа вода да се напиеш.
Земјо, ќе одам в планина, ќе бидам комита. Јас, Актерот Беломорски, од Грамос и Вичо Планина, војувам во опасно време.
Земјо, црвените глава кренаа и мене во зандани фрлија.
(По завршувањето на рециталот Актерот се повлекува од сцената. Се слушаат тактови на Лениновиот
посмртен марш.Сцената се осветлува и се појавува малата
процесија на збунетите тажачи. На чело е Темната. Облечена во црнина. Зад неа се Бисерчо и Шушкало. Бисерчо е
контрастен, облечен е во неговата бела парадна униформа.
Градите му се полни со ордени. Зад нив одат Револтираниот
и Директниот. Маршираат во тактот на Лениновиот
посмртен марш. Нивниот „пачји од“ изгледа комично. Во
рацете, Директниот со левата, Револтираниот со десната рака, ја држат скршената слика на Маршалот. Левиот
агол на сликата е прекриен со црн флор. Сите плачат и се
крајно нажалени. На скалите статистите мавтаат со бели
знаменца. Поворката застанува. Шушкало го зема испраното југословенско знаме, внимателно го здиплува и заедно со
Темната го положуваат врз скршената слика на Маршалот.
Кога знамето е положено, Револтираниот и Директниот се
повлекуваат назад. Музиката престанува. Тажните социјалисти се погледнуваат меѓу себе. Владее неизвесна тишина.
Шушкало е збунет. Прашува:)
ШУШКАЛО: Другари, дали сега е крајот?
(Пауза. Нема одговор. Статистите едногласно извикуваат: „Ураааа! Урааа!“ Шушкало посилно го повторува
прашањето:)
ШУШКАЛО: Другари! Дали сега е крајот!?
(Се слуша гласот на статистите. Тие викаат: „И по
него Тој!“ Пукнува камшикот на благородната вампирка
Темната. Потоа таа извикува:)
ТЕМНАТА: Каков крај? Сега дури започнуваме. Одиме
до крај!

13.
На сцената доминира црвена светлина. Во исто време,
одлево и оддесно, на сцената влегуваат Директниот и Револтираниот. Тивки се и не гледаат околу себе. Се упатуваат
кон местото каде што некогаш висеше скршената слика на
Маршалот. Застануваат до масичето со препознатливи
социјалистички орнаменти. На масичето има црн телефон.
Директниот седнува на дрвената фотелја, а Револтираниот
гледа во празното место. Полн е со емоции. Светлината го осветлува Шушкало. Тој е клекнат во длабочината на сцената.
Нешто чита. Темната, облечена во црнина, стои настрана
од сите. Го гледа камшикот и се подготвува во секој миг да
„експлодира“. Горе на скалите статистите се дезориентирани и секој прави што сака. Читаат весници, играат тенис, вежбаат утрински вежби. На платото под филмското
платно (платното е бело и нема никаква проекција) седнати
се Актерот и Бисерчо. Актерот е свечено облечен, а Бисерчо
е во белата униформа. Светлината полека ги издвојува. Бисерчо гледа во далечина. Резигнирано го прашува Актерот:
БИСЕРЧО: И, како ти беше таму? Разбра нешто?
АКТЕРОТ: Не знам што ме прашувате, другар Бисерчо.
Јас сум бил на многу места. А таму, таму можеби и сум бил.
И тоа „таму“ е за луѓе. Да, пријателе, ако вие можете тоа да
го разберете!
БИСЕРЧО: Ајде, не мудрувај многу, туку во таа твоја
глава, еднаш засекогаш, соземи се. (Вика:) Нам никој ништо
не ни може! (Пауза. Малку се зачудува. Како да е засрамен.
Продолжува:) Барем засега.
АКТЕРОТ: (Преку воздишка:) Којзнае? Можеби и порано. На тоа морам да се надевам. Ех, да бидам жив и тоа да
го видам! Барем додека не ме уништите и не ми го земете
театарот.
БИСЕРЧО: (Победнички:) Знаеш што, Актере, почнуваш да ми стануваш симпатичен. Но се разочарав од тебе.
Искрено се надевав дека ќе бидеш многу поголем револуционер. Терорист за пример. Но бадијала, од тебе не бидува
тоа. (Пауза. Актерот почнува да слегува по скалите. Ги гледа
статистите. Тие и натаму се демотивирани. Забавено играат одбојка. Сервираат. Бисерчо продолжува. Вика:) А за
чудо, сите те мразат! Сите! Овој театар, кој многу го сакаш,
набргу ќе те изеде.
АКТЕРОТ: (Веќе слезен на сцената. Оддолу му одговара
на Бисерчо:) Знам! Знам! Но тука ништо не можам да направам. Можеби не ме мразат сите? Или пак некој не ме мрази
доволно? Којзнае?
БИСЕРЧО: (Почнува да се смее. Хистерично. По неколку
мига извикува:) Зарем?
(Светлина го исклучува Бисерчо од сцената. Актерот
се упатува кон Шушкало. Шушкало станува и го поздравува
Актерот. Се прегрнуваат. Шушкало од страв бега како откорнат од прегратката. Актерот го прашува:)
25.10.2013

61

ДРАМА

Братислав Ташковски

АКТЕРОТ: Не ме бараше никој, нели?
ШУШКАЛО: (Исплашено:) Кој да ве бара кога сите
беа запознати со тоа каде сте и што правите во меѓувреме!
АКТЕРОТ: (Сака да го испровоцира.) И, што правев
јас таму?
ШУШКАЛО: (Вознемирено гледа кон Темната. Потоа
одмавнува со раката. Му одговара тивко:) Ајде ви се молам!
Немојте сега со такви прашања. Вие најдобро си знаете што
сте правеле. Еве, да ве прашам: Што правевте вие таму?
АКТЕРОТ: Бев цвеќар.
ШУШКАЛО: (Изненадено:) Вие сигурно се шегувате!
ТЕМНАТА: Го слушнавте ли? Го видовте ли? Тој и натаму е истиот. Па ова не е возможно! Во која држава живееме?
Ние затвораме народни непријатели, а тие ги ослободуваат.
(Директниот и Револтираниот во исто време прашуват: „А кои се тие?“ Темната продолжува:)
ТЕМНАТА: Тие се тие кои не ў мислат добро на нашата
татковина. Ете, тие! Ги викаат „Егејци од високата класа!“
Еј, во Прилеп и награда сакале да му дадат! И му ја дале, па
ние моравме потоа да ја враќаме македонската театарска
чест назад! Но смирено, тоа не треба да нё вознемирува
многу. (Иронично:) Против овој голем актер и понатаму да
се преземаат истите мерки, но сега и посилни да бидат. И
никако не смееме да дозволиме тој да се врати на театарската
сцена. Јасно?
ДИРЕКТНИОТ: Јасно.
РЕВОЛТИРАНИОТ: Појасно – здравје. (Ја прифаќа
иронијата.) Ја мајката, тој бил голем актер? А што сме ние?
Палјачовци!
(Пауза. Директниот и Револтираниот се даваат на
работа. Започнуваат да читаат. По неколку мига Директниот почнува нешто да му диктира на Револтираниот. Тој
слуша и пишува. Темната го вади морнарското луле од џебот,
мавта со него во знак на недоверба и се враќа на своето место.
Светлината повторно ги осветлува Актерот и Шушкало.
Тие се доближуваат до средината на сцената. Шушкало го
повикува Темната. Тој оди кај неа, прави гримаси дека се кае.
Актерот се приближува до телефонот. Ја подигнува слушалката. Го врти бројот и чека да се јават. Ѕвони. Се јавува
Гласот на Писателот:)
ГЛАСОТ НА ПИСАТЕЛОТ: Ало, кој се јавува во ова
време?
АКТЕРОТ: (Вика:) Писателе! Јас мислам дека ова е
доста! Тоа започнува да ме уништува. Ти мора да го спречиш
тоа. Ти сё знаеш, но не сакаш да ми помогнеш! Да, така е,
Писателе... и зошто ме оставаш да се сомневам дека и ти
си како нив?
ГЛАСОТ НА ПИСАТЕЛОТ: Што е, пријателе? Зошто
така ми се нафрлаш? Јас навистина не знам зошто ме обвинуваш. Ајде, објасни ми.
(Додека тече разговорот, на сцената Директниот и
Револтираниот внесуваат еден голем магнетофон ленташ.
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Го ставаат на дрвената фотелја на која пред малку седеше Темната. Директниот става слушалки. На лицето му
се забележува нескриено задоволство. Тој слуша. Разговорот
продолжува. Актерот му објаснува на Писателот:)
АКТЕРОТ: Писателе, ти добро знаеш дека ме следат,
ми го прислушуваат телефонот, ми ја читаат поштата, ми
ги контролираат сите средби. Ми прават биографија која не
е моја. Да, ти го знаеш тоа. Тебе досега сигурно те испрашувале за мене, а ти за тоа не си ми кажал. Но јас за тоа не
ти се лутам. Ти си на функција и можеби така треба да се
однесуваш. Но зошто не ми кажа дека ќе ме стават под некое
глупаво ембарго? Дека нема да можам да играм, да снимам,
да се појавувам пред јавноста. Зошто не ми кажа дека ќе ми
го земат театарот? Ете, за тоа ти се лутам, мој драг Писателе!
ГЛАСОТ НА ПИСАТЕЛОТ: (Пауза. Се слуша некакво
шушкање. По неколку мигови Писателот одговара:) Да. За тоа
знаев и не ти кажав. А и да ти кажев, мислиш дека нешто ќе
сменев со тоа? Не! Ќе направев само поголема глупост. Ти ќе
се начукаше и како Питу Гули ќе отидеше таму да се биеш.
И ќе беше поголема.
АКТЕРОТ: Но сепак, нашето пријателство е многу
поголемо од тоа. Затоа, те молам, направи нешто тоа да се
смени. Немојте да ми го одземате театарот!
ГЛАСОТ НА ПИСАТЕЛОТ: Не можам ништо да
направам. Тоа си останува!
(Врската се прекинува. Актерот и натаму вика: „Писателе, писателе...“, но никој не се јавува. Изнервиран, Актерот
го треснува телефонот. Се врти кон публиката и извикува:
„Народе! Народе, ќе ми го одземат театарот!“ По неколку
мигови светлината го затемнува Актерот. Директниот,
Револтираниот и Темната ги преслушуваат снимените
ленти. Бисерчо стои мирно и задоволно. Околу него се вртка
Шушкало. Му ја чисти униформата и му ги светка медалите
и ордените. Бисерчо е задоволен и гледа во далечина. Статистите стануваат сё поприсутни на сцената. Тропаат со
нозете и започнуваат да викаат: „Уаааа. Уааааа. Уаааааа...“)
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14.
На сцената се сите. Во улога на обвинители на платото под филмското платно се Бисерчо и Темната. Поротници се Директниот и Револтираниот. Шушкало е на своето
старо место. Клекнат под празните рамки. Статистите
стојат мирно и очекуваат нешто. Сцената се затемнува.
Се слуша страшен трескот. Нешто се крши. Истите чекори
од Првата сцена. Некој чекори по скршено стакло. Одеднаш
се случува тишина. Светлото го осветлува Актерот. Тој
влегува на сцената. Облечен е во бела туника. Опашан е со
широк колан. Актерот чекори и застанува на средината.
Чека. Тоа го забележуваат Бисерчо и Темната. Темната со
нагласена дикција на победник проговорува:
ТЕМНАТА: (Покажува со раката кон Актерот.) Оној
човек долу е непријател на нашата држава. Се бара казна!
АКТЕРОТ: (Смирено кон пубиката:) Македонија за
мене секогаш била една и единствена. И покрај тоа што
е делена и испазарена како добиче на ат-пазар. А мене и
тука, во Македонија, ме делеле. Погрдно ме нарекувале Егеец,
туѓинец. Тоа секогаш ме болело, бидејќи ме одделувало од
другите Македонци. Па кој им го дал тоа право? Тие, само
што се Југословени, да бидат поголеми Македонци од мене?
Никој освен Тито. Затоа, казнувајте!
(Актерот продолжува да се движи по сцената. Темната е незадоволна од одговорот. Гестикулира во напад на бес.
Бисерчо се исправа и извикува:)
БИСЕРЧО: Неее! Немојте да му верувате! Тој човек
добил премногу!
АКТЕРОТ: (Се враќа на средината од сцената. Ја зема
дрвената фотелја и седнува на неа. Светлината паѓа врз него.
Одговара:) Додека бев студент на Академијата во Белград,
сериозно сфатив, ако набрзина јас не го прифатам нивниот
начин на живот, ако не научам да го зборувам српскиот јазик
подобро од Србите, јас таму немам некоја иднина. Колку и да
бев добар актер, јас таму бев само Југословен од Македонија,
а во Македонија секогаш бев само дете бегалец од мојата
Мрсна. Но сепак, верував дека ќе бидам најдобриот актер
и дека никој од мене нема подобро да ги толкува ликовите
на Шекспир и на Чехов. Но тоа мое верување траеше многу
кратко. Веднаш увидов дека, за да успееш да го направиш
тоа, во Југославија треба да бидеш најпрвин Србин или Хрват, а потоа талентиран Македонец. И потоа што? Се вратив
во Македонија. (Станува од фотелјата. Се врти кон Бисерчо
и Темната. Вика:) Затоа, казнувајте!
(Настанува збрка на сцената. Статистите се раздвижени. Темната ги повикува Директниот и Револтираниот
да дојдат кај неа. Тие трчаат како избезумени. Потоа се
враќат повторно долу. Директниот се качува на масичето
на кое стоеше црниот телефон и од таа мала височина му
се обраќа на Актерот:)

ДИРЕКТНИОТ: Покај се, ти непоправлив антинароден
елементу!
АКТЕРОТ: (Не му обрнува внимание. Повторно седнува
и смирено почнува да рецитира:) Црвените ми дадоа руба
комитска, да се сторам Турунџе, да бидам Гули Војвода. Не!
Не сум ти јас Турунџе, ниту сум Гули Војвода. Јас сум самиот
комита – јас, Актерот Беломорски. Дајте ми шмајзер да одам
в планина, таму да најдам дружина. На Грамос Делчета, на
Пирин Сандански, на Бигла Јордан Пиперката...
(По рециталот следува малку подолга пауза. Сите се
во исчекување. Преку светлосен премин треба да се доближи
крајот. Паузата завршува. Актерот е седнат на дрвената
фотелја. Рацете му се врзани. Тој е тешко болен и исплашен.
Се врти околу себе. Го бара Шушкало. Шушкало доаѓа и го
прашува:)
ШУШКАЛО: Што е, пријателе? Повели.
АКТЕРОТ: (Тешко зборува.) Ме бараше ли некој?
ШУШКАЛО: Не, Војводо.
АКТЕРОТ: Никој?
ШУШКАЛО: Да. Никој.
АКТЕРОТ: Чудно.
ШУШКАЛО: Навистина, но така е. Но сепак, тука ви
се приајтелите.
АКТЕРОТ: Кои?
ШУШКАЛО: Режисерот и Музичарот. Да дојдат?
АКТЕРОТ: Да.
(На сцената се појавуваат Режисерот и Музичарот.
Актерот е сё уште врзан. Ги гледа со мака. Им се обраќа:)
АКТЕРОТ: Ах, пријатели мои. Добро дојдовте на мојата Черепница. Конечно е готово.
РЕЖИСЕРОТ: Не, војводо, ние дојдовме на твојот нов
почеток. Ти си на чекор од вечноста. Биди храбар.
(Музичарот се обидува да ги скрие солзите. Го прашува:)
МУЗИЧАРОТ: Другарче, се сеќаваш ли кога по земјотресот се враќавме од Белград?
АКТЕРОТ: Кога тресеше? Да. И што направивме?
МУЗИЧАРОТ: Направивме македонски тетар. Ти го
направи, другар мој.
АКТЕРОТ: (Со претсмртна саркастичност.) Јас? Не,
тоа го направил сигурно некој друг. Некој друг актер, другари мој. Јас направив само болка. Мене не ми дадоа докрај
да го направам тоа.
РЕЖИСЕРОТ: Го направи.
АКТЕРОТ: Да ти верувам?
РЕЖИСЕРОТ: Како и секогаш.
(Настапува последната тишина. Режисерот и Музичарот се повлекуваат. Актерот го повикува Шушкало. Со
голема мака го прашува:)
АКТЕРОТ: Дојдоа? Ме побараа?
ШУШКАЛО: Не, Војводо.
АКТЕРОТ: Ако, наскоро ќе ме побараат.
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ШУШКАЛО: А кој тоа, ако смеам да прашам?
АКТЕРОТ: Ангелите.
ШУШКАЛО: Ах, колку убаво! Не сум знаел дека и тие
ви се пријатели.
АКТЕРОТ: Ќе дојдат да ме однесат во Мрсна. Нели е
тоа убаво, пријателе?
ШУШКАЛО: Не би знаел да кажам, но ако велите
така... Но да ве прашам уште нешто: Знаете ли кој ви го
стори тоа?
АКТЕРОТ: Кое?
ШУШКАЛО: Па тоа... кој ви го уништи животот?
АКТЕРОТ: (Со крајна смиреност.) Знам.
ШУШКАЛО: Кој, Војводо?
(Актерот не му одговара на Шушкало. Се обидува да
ги одврзе рацете. Му се обраќа на Шушкало:)
АКТЕРОТ: Те молам, одврзи ме. Си го гледам Зајдисонцето. Сакам со одврзани раце да заминам таму.
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ШУШКАЛО: (Го одврзува.) Уште нешто, мој Војводо?
АКТЕРОТ: Подоцна, кога ќе порасне и кога ќе го видиш пораснат, кажи му да ми даде уште една шанса!
ШУШКАЛО: Кому да му го кажам тоа, Актере?
АКТЕРОТ: На мојот син.
(Тоа се последните зборови. Шушкало го погледнува студеното лице на Актерот и извикува: „Се сврши!“ Сцената
се затемнува и веднаш силно се осветлува. Сите на сцената
стојат мирно. Започнуват спонтано да аплаудираат. Статистите силно извикуваат: „Браво!“)
(Крај)

ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ОД
ВЛАДИМИР ПЛАВЕВСКИ И ОД КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА

