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Уводник

АКТ

Почитувани пријатели на аКТ,
зад нас се тринаесет години постоење и издадени 60 броја на Списанието за книжевност и култура аКТ . овој број
на нашето списание не треба да го доживуваме како јубилеј бидејќи секој број на аКТ, во суштина, за нас претставува
прослава . Да, со секое издание на нашето списание, подвижниот празник продолжува да се движи како доказ дека во
овие сегашни „чудни“ времиња и во оние претходните, кои исто така изобилуваа со „чудесија“, сепак успеваме да оставиме цврста трага дека постои едно списание кое се обидува да остане „недопрено“ од силните вонкнижевни влијанија .
Така било секогаш, така, се надевам, ќе остане и натаму . затоа ова шеесетто издание на аКТ го разбираме како уште една
работна истрајност посветена на македонската книжевност . во тоа е нашиот успех .
Кога го издадовме првиот број на аКТ бевме малку поширока редакција и се разбира, верувавме дека ќе опстоиме .
Таа верба и денеска постои, но постои и нашиот фанатичен ентузијазам . Многупати досега ми го поставувале прашањето:
зошто го издавате аКТ? Потконтекстот на ова прашање е јасен – каква корист имате од него и што добивате? одговорот е
едноставен – огромна, бидејќи објавуваме нешто што во печатена форма ќе остане во историјата на македонската книжевна
периодика . во тој контекст некој некогаш ќе може да ги проследува состојбите во македонската книжевност онакви какви
што навистина биле . Без авторски предрасуди и заклучоци, базирани исклучително врз вредносните и естетските правила .
Скептиците и натаму ќе се „изначудуваат“ како успеваме во тоа и ќе се обидуваат да нё минимизираат од некои
наменски побуди . Без лажна скромност одговараме: ако, нека прават што сакаат, аКТ продолжува и натаму да плови низ
немирните македонски книжевни води . во уводникот на првиот број на аКТ напишав дека „македонската книжевност
е брод на немирно море и сосем е неважно кој на тој брод весла, а кој е зад кормилото. Важно е дека нашиот книжевен
брод плови...“
Таа „пловидба“ секогаш ќе биде во тек, исто како што секогаш ќе има писатели кои ќе мислат дека се над сё и дека
ништо пред нив не постоело . ова постоело и ќе постои, но жално е кога тоа ќе биде актуализирано, оркестрирано и
наведувано од политички навигатори . Тука веќе престанува сё и нема никаква естетика . Има само дисквалификации .
за жал, нашата татковина минува низ еден таков вонестетски и вонкнижевен пасаж . И гледаме поделени писатели
кои како сеирџии очекуваат некоја црна катарза . а најлош во тој „поглед“ е молкот на „големите европски вредности“
на нашата книжевнст . не знам што мислат за сопствените ловорики, но знам дека сё што можеле добиле од својата татковина . Таа штедрост сега е заборавена, но тој „заборав“ никогаш нема да исчезне од нашето постоење . едноставно – во
времето кога некој лицитира со нашето постоење, во најмала рака е непристојно пред себе да ја обвинуваш татковината
која ти дала сё .
но толку со овие наменски асоцијации кои на крајот ќе допрат таму каде што треба . Можеби некој овој текст ќе го
прочита по десет или дваесет години и ќе се праша: што сакал да каже авторот? Се разбира, ако дотогаш постојат македонската книжевност и јазик .
за крај на ова мало врамување на реалноста, треба да кажеме и неколку зборови благодарност за оние кои на кој
било начин учествувале во создавањето на сите 60 броја на аКТ . Благодарност до авторите, членовите на редакцијата и
соработниците кои секогаш имале разбирање на аКТ . Благодарност и до Министерството за култура и до малобројните
спонзори . И секако, до оние кои и ден-денес не сакаат аКТ да излегува . Да не беа тие, ќе имаше празнина во нашата
решителност да излегуваме и покрај сё!
Со почит,
Братислав Ташковски
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ПоЕЗиЈА
Славе Ѓорѓо Димоски
Од: Извештаи на рисот

II
Три канони на рисот
ПРВ КАНОН ЗА ПОТЕКЛОТО
Најпрвин се јави времето кое не се мери. Од највисоката
точка на небото падна огнена топка и ја оплоди Планинската Девица. Така се роди Рисот и ја доби особината на огнот. Подоцна
мудреците ја обележаа неговата форма и така Рисот ја доби својата
моќ: да е видлив и невидлив, отсутен и присутен, да определува
и да мери, да е ветар и вода истовремено. Да се вселува во моќната ведрина на небото и да ги вдишува и издишува просторите.
Секоја негова постапка зависи од моќта на светлината. Потоа се
напишаа апокрифите, дамнината се претвораше во саѓи, саѓите ги
развеваше ветрот и наместо букви на страниците се сипаа капки
крв кои при сончевиот залез се претвораа во жар. Жарот беше
огнениот јазик. Потоа дојдоа лажните пророци, по нив гасеничавите легии, па измамите, по нив заговорите, лажните пијателства
и празнината со уста на змеј. На крајот осознаеноста запишана
во заветната книга на Рисот.

ВТОР КАНОН ЗА ЗЕМЈАТА
Потомците на грешките нека се учат. Во исчезнувањето
препознатлива е највозвишената цел. Мирис на древна историја
ќе запознаат нејаките, понижените, плашливите, виновниците и
поданиците кои направија закон вон законот: на вагата светска
колку да тежи мојата земја? Ветрот го менува текот на небото,
ѕверот е учител на душата која си ти, о мој осамен жителу, видливото е небесен дах што трае миг или цел живот. Земјата ја
придвижуваат цветовите со нивните внатрешни молњи, а тебе ти
исчезнува низ прстите, ти се рони, се топи од твоето лице. Ноќно
светло ја осветлува ноќната штама во изненаден трпнеж: ветрот
го разлистува заветниот свиток, о мој последен жителу распнат
на лихварскиот крст на историјата. Кој те уцени?
Мртвите ќе оживеат и повторно ќе ја населат морната земја.
Запишано е во заветната книга.

ТРЕТ КАНОН ЗА СЛОБОДАТА
Од каде доаѓа слободата?
Од огнените крилја на ангелите.
Од каде доаѓаат ангелите?
Од синото и од ништото.

Славе Ѓорѓо Димоски

Што е синото а што ништото?
Првото е невиното и чистото.
Второто е она што оплодува сё.
Второто е она што уништува сё.
Од каде доаѓа слободата?
Од влезот во внатрешното.
Кој го создал внатрешното?
Не знам, небото знае сё.

III
Извештаи на рисот
Прв извештај:
Мене ми ја обележаа територијата
Мене ми ја обележаа територијата.
Кој ги забрани сказните за границите?
Во нив постоеја и други ѕверки накострешени
со шарени крзна, спротивни на природата
кои излегуваа и влегуваа во соништа
кои се нафаќаа во самите мугри – време
во кое со еден напад се освојува сё.
Територијата ми ја обележуваа ноќе
се качуваа по спиралите, не баш светливи
го избираа најгрозниот миг да се доближат
дрча од која ноктите се корнат, магла,
сите со исти лица, лисести, тмурни
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се котеа ко глувци, се дуеја ко стаорци
се јазеа по некои не баш светливи спирали
А горе е врвот истенчен како од игла.
Врвот кој треба да се пресече на две
и низ тој пресек да помине врвулица
да минува низ мрежи и низ ѕидови
со едноличен ритам: одиме! одиме!
Одиме. Пееме: одиме, одиме. Одиме.
А територијата ми ја обележаа ноќе.

и опсесијата на моќниот дух
кој ги скрстил рацете и гледа над
филџанот кафе. И тој е немушт.
Пристрасноста добива облик, парадира.
Едностраноста добива облик, парадира.
Времето вљубено во крајности, парадира.
Немушти се зборовите. Овде се делат удари.
Од кого ќе побараме сметка?
Од твоите ковчести прсти
о историјо, демонска ќерко!

Извештај на рисот:

Извештај на рисот:

И ние одиме ноќе. О златно сонце,
мое досие за подбив!

Очекувајте вести.
Другите објавуваат поинаку.

Втор извештај: Немушто

Трет извештај: Пораз

Немушт е овој извештај немушт.
Меѓу избирачите владее тишина.
Снегот престана да вее: избираме
во ова наше време во нашиов
импровизиран живот во нашава
сложена стварност избираме
помеѓу нашава скитничка носталгија
и алхемичарските халуцинации
помеѓу тргањето раце од сите лаги
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Галичица, 1916 г.
Околу линијата на фронтот расфрлени трупови гнијат. Еве го
поразот. Јас сум сигнал кој го нарушува ноќниот ритуал на беспомошните гласови на мртвите. Во студениот воздух свири оловото:
ја прeчекува коњицата во галоп. Коњите цвилат и се зариваат во
длабокиот снег да ги оладат раните на градите. Копнеат по крилја
за да го прелетаат времето. Но еве го поразот сеопфатен. Ранетите
војници во претсмртен грч ги гушкаат вжештените камења. Го
нема денот на страста и на сонот. Си ги мешаат здивовите; некој

ОД: ИзвештаИ на рИСОт

вика јуриш! Таков ден нема да дојде. Нё има уште малку, но доволно за да го пополниме овој празен простор низ кој се симнува
некaде долу. Во некои кругови долу. И она пространство што беше
свест на мојот сјај се смалува: се повлекува тенката линија по
која се цеди крвта на војниците и се слева во сеопштиот тек. Се
огласува по клисурите.
Извештај на рисот:
Човекот војува.
Војува и против себе.

Четврти извештај: Мртва стража
Останувам затворен во себеси како на мртва стража.
Ми се стеснува окото станува точка
погледот како да се гаси: од каде ова искушение?
Мојата капка е мртва капка, мојот поток е мртов поток.
Мојата река е мртва река. Моето езеро е мртво езеро.
Се гаси последниот рефлектор на небото.
Моето море е мртво море. Мртво засекогаш мртво море.
Ѓаволот или бог го затвора својот круг. Мрак.
Среде легендите се напластува мрак.
Се протега над високите сртови на планините
како народ изгубен, згрбавен, заборавен, како народ
кој постојано се губи, се брише од старите камени печати
кои некогаш беа бранови што надојдуваа во пламен.
Пламени бранови кои ја отвораа свеченоста на планините.
Звукот кој се претвораше во божествено ехо,
кој беше посредник меѓу небото и земјата.
Но по нашите траги никој не ќе појде, никој не ќе воскресне.
Празни ќе бидат утробите на идните бледи мајки.
Ќе се вее правта на пурпурниот залез на сонцето.
И по името и по гласот и по плотта во ридание ништото
ќе ја влече линијата во замаен здив. И во очај.
Извештај на рисот:
Јас сум Рис. Стојам на мртва стража.
И јас сум мртов.

Петти извештај: Конечно, исчезнуваме
Конечно, исчезнуваме
Поминуваме по мост
а по нас се губи неговиот лак
Збогумте темни домови
со влажни подруми

со оковани мигови на спокој
Отсега ќе нё нема
На големиот глобус
ќе остане една црна дупка
од која директно се влегува
во Inferno
Во кругот на старите историчари
мапите од мојата земја
им согоруваат в раце
се ронат во ситни саѓи
кои ќе ги оддува ветрот
незнајно каде
Ќе има друг наследник
на нашите темни домови
Извештај на рисот:
Веќе нё нема.
Наследниците се други.
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нЕБЕСкА – ПоЕЗиЈА
и ПРоЗА
(Беседа за Петре М. Андреевски
– десет години по неговото заминување)

Кристина
николовска

Десет години без Петрета
Како да се започне беседа за омилениот и славен писател?
Како да се прозбори за генијалниот ни автор на ремек-делата
како „Пиреј“ и „Дениција“?
Како да се проговори за авторот на најчитаниот и најомилениот роман на македонскиот XX век?
Како ли денес да беседиме за великанот на современата македонска литература – Петре М. Андреевски?...
Како да се соочиме со фактот дека, ете, веќе десет години
го нема?
Но сепак – толку ли толку – го има, во пораките му и мислите
кои неуморно „патуваат“ до нас.
l

l

l

Ништо не е повидливо
и ништо не е поприсутно од твоето отсуство:1
– ќе крикне Петре по својата љубена поетска Дениција.
Така и ние денес, низ болка си признаваме дека – најприсутно
е неговото отсуство...
Но оној што е неприсутен, тој воедно е – и бескрајно сеприсутен.
Го има во сё и сешто.
И како што згуснати сме сега, така и тој – е згуснато сеприсутен.

Татковината
Поинаков. Свој. Најсвој.
Атипичен. Недофатлив.
Така ја сакаше и татковината.
Татковината... Култна тема за Андреевски.
Татковината кај Андреевски е на висок пиедестал. Но неговото татковинство е непатетично, искрено и чисто. Нималку
декларативно.
Но, како поетот Петре ја виде Македонија си?
Поетот ја сака и доживува татковината однатре. Од маките
на својот најголем јунак – народот, преку галерија потресни и
сугестивни ликови како Велика, Уља, Јон или Небеска.
Петре болно и потресно ја доживува – распарчена Македонија, онаа меѓу двете војни, меѓу двете војски – а само еден народ.
Македонија, во која и на двете страни се наши луѓе. А времето? – „Војно време, – невреме.“2
l

Кога ја прашав баба ми
како да го запаметам
лицето на зборовите,
таа како да се врати
некаде оддалеку,
ме гушна и ми рече:
Нивното лице не е едно,
како и нашата мака
што не е само за еден ден!

И од каде да започне „лепезата“ на ракошниот полиграфски
опус на Андреевски? Романи, раскази, поезија, драма, детска литература, препеви...
И во сё – врвен. Во сё – првен.
И каде сё не нё одведе премудриот ни Петре, каде ли не нё
вивна со своите мудрословија? Што ли сё не нё поучи, како свои,
како намачени содуши, како браќа и сестри по семе?...
И од каде да почне овој спомен за Петрета?
Петре, нашиот „рудник“, Петре нашето бескрајно „небо“.

Така во скутот на баба ми,
на нејзината шарена скутина
ја запознав мојата татковина.
2

6

Петре М. Андреевски: Тоа тогаш. – Скопје, Табернакул, 2007, 52.
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А како поетот ја осознава својата најмила си – татковина?
– Ја запознава од скутот на својата баба во незаборавната песна
„Лицето на зборовите“3:

Раскошен полиграф

1

l

3

Петре М. Андреевски: Пиреј. – Скопје, „Наша книга“, 1986, 143.
Петре М. Андреевски: Тоа тогаш. – Скопје, „Табернакул“, 2007, 205.

неБеСКа – ПОезИЈа И ПрОза

И само тој посака да им го види – лицето на зборовите. Само
тој сакаше да се соочи – со нив.
Велика е таа идеја, историски е тој подвиг, величествена е
таа мисија.
И на маестрален начин, со толку, навидум едноставни зборови, всушност го допира и го опишува поимот – повеќезначност,
термин од теоријата на литература.
И нам ни помага, на своите му, да ја сфатиме природата на
знакот, но и на зборот, на пораките – кои имаат повеќе лица, а
сето тоа преку вонсериска споредба – „нашата мака / што не е
само за еден ден!“
Маката ни е долга, историската и страдалничка. Тоа ли поетот сака да каже? – Да. А сето тоа се скротува во „гнездото“ на
традицијата, која за него е мајка-хранителка или премила и претопла – баба.
Во скутот нејзин, во везот на шарената скутина – се раѓа
идејата за осознавање на татковината си.
Прекрасни и незаборавни слики. Маестрални пораки – од
сосем куси, ударни, но брилијантни песни.
l

l

l

Како поетот ја сака татковината? – Преку „Галичките чардаци“ кои самите велат „Без нас ќе немаше ѕвезди на небото“.
Замислете ја само храбрата хипербола над хиперболите: ѕвездите
на небото – немаше да постојат – без познатите галички чардаци.
Но и персонификацијата во која чардаците сами говорат.
Вака расте песната:
Без нас ќе немаше ѕвезди на небото,
ни кој да ја преземе нивната светлина,
без нас не ќе знаевте што е високо,
ни каде се делат денот и ноќта.
Од кај почнува и времето
и затоа се гледа најдалеку,
од кај нас нема што не се гледа
на небото и на земјата...
Качете се и ќе видите
кај отишле нашите мајстори
и кога мислат да се вратат дома.

Љубовта – хипербола
Раскошен е поетот со своите хиперболи, кои „царуваат“ и во
најљубовната поетска Дениција:
Таа се појавуваше од секаде
и ги соединуваше
бродовите со морето, морето со копното. (30)

Или:
Ти беше мојот Исток и мојот Величетврток,
ти беше сё што му недостасуваше на светот,
или во поентата на славната та преславна песна „Кога ја љубев
Дениција“:
Кога ја љубев Дениција,
како да учествував во содавањето
на првата Македонска Држава. (37)
Сте размислувале ли која стилска фигура е најблиска до –
љубовта? – Токму таа. Нејзиното величество – хиперболата.
Хиперболата е еднаква на – љубовта.
Љубовта е хипербола и хиперболата – е љубов.
Хипербола, како стилска фигура, значи претерано зголемено
својство на некој предмет или појава. Ама ајде сега и ние да си ја
„допреведеме“. На наш начин.„Хипер“ – значи преголемо, а „бола“
е сосем блиску до – „бол“.
Преголем бол...? – Може ли така, во наш, слободен превод?
Слободно толкување.
Петре и сакаше – повеќе и слободни толкувања. Повеќе и
повеќе значења.
Океан значења имаат неговите зборови, на кои страсно сакаше да им го види – лицето им.
Непроценлива вредност има љубовната поезија на Петре
М. Андреевски. Најтоплото, најстрасното, најљубовното поетско
писмо – ни го остави – токму тој.

Тоа таму
И вонсериски е поетот кога морничаво пее за задгробниот
живот и кога ја опева „Вечната куќа“ и кога низ очај и мака и
страдание, преку стих, прашува:
Што бараше да одиш таму,
кога знаеше дека тоа не е таму
и дека оттаму ништо не се гледа.
Како да бил „таму“ пее поетот, дури и онаму каде: „(...) тоа
таму нема за потаму.“
И пак прашува поетот низ тага:
Што бараше тогаш таму:
кај што никој не те чека,
кај што никој ништо не кажува,
кај што никој никого не познава.
Брилијантно го опева поетот „тоа таму“, како апсолутно
ништо, она ништо кое за сите нас е вечна енигма, вечна непознаница во јамата во која пропаѓаат покојниците. „Тоа таму“, за
кое поетот вели:
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(...) и оттаму веќе немаше каде
и оттаму веќе немаше како.
Петре М. Андреевски на дијамантски начин ги преточи во
поезија – металогизмите кои се „царство“ на алогизмите, фигурите како: парадокс, хипербола, логичка инверзија, сарказам и
иронија. Парадоксот е „царот“ на оваа поезија за задгробниот
живот. Овој рафиниран и софистициран фигуративен репертоар
има длабинска филозофија од чии корени расте фигуративиот
„мозаик“ на Андреевски.
Но стилскиот репертоар на поетот и раскажувач Андреевски
е шарен како скутината на баба му. За стилистичарите, поетот е
недофатлив, во постојана динамика е неговиот разигран фигуративен живот. А за филозофите и херменевтичарите – е непресушен
оригинален „извор“.

Поетизирана проза и наративна поезија
И зошто кога говориме за стилистика, еднакво говориме и
за поезија, но и за проза?
Затоа што прозата на Андреевски е поетизирана проза, а
поезијата е наративна. Цели „езера“ раскази има и може да се
откријат „зад“ поезијата на Петре. Но и вистинска сочна и убава
поезија – може да се сети – „зад“ прозата му. Сета проза на Андреевски – е натопена со поезија.
Зошто?
Затоа што прекрасно е кога поетот не може да му избега на
романсиерот и раскажувач – во Петрета ни, исто како што прозаистот е една душа со – поетот.
Едниот вдишува, другиот издишува. Поетот вдишува, прозаистот издишува.

Страданија
Андреевски е авторот кој најсугестивно раскажуваше и страдаше и се соживуваше со егзодусот на своите ликови-маченици...
Монументални ликови за една култура.
Мажот кој најдлабоко и најсугестивно ги доживеа и најтрогателно и потресно ги раскажа страданијата на македонската ни
жена, но и на македонскиот ни маж! Мажот кој потресно влезе во
душичките на кутрите дечиња!... Мажот кој ги разбра и – живите
и мртвите! Мажот кој ни го „преведуваше“ ехото на мртвите кои
тагуваа – по нас, а ние – по нив!
И дискурсите на ликовите се така маестрално градени, што
имаат највисока можна сугестивност. Потресно уверливи се неговите маченици оти од нив оддишува човечка душа, нешто што
е најтешко досегливо, нешто што е недоловливо.
А ние? – Ние ги сеќаваме сите треперења на Петрета низ
душата ни, ние ги делиме болот и страдањето и маката ни – со
авторот, ние имаме исти солзи со намачената Велика и со стамената Небеска Тимјановна и со кутрата Најденица и со многу
други ликови.
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Ние наполно се соживуваме со љубовта над сите љубови на
светот – хиперболата Дениција, оти до срце боли кога:
ти си одиш а јас останувам без никој никаде
оти ти си мртва, а смртта во мене ти продолжува
откако те нема.
(65)
и оти бескрајно е тажно „На гробот од Дениција“:
Ти ме приѕираш и од небото и од земјата,
а мене никако не ми успева да ти кажам
дека и мојата смрт започна по твојата
и дека блажено е да се живее, а поблажено да се умира,
мислејќи само на тебе, Дениција.
(67)

Аксиолошки вредности
Неговите романи се „оаза“ на т.н. аксиолошки вредности,
ставови или мисли на ликовите кои се однесуваат на човекот и на
вредностите околу него. Честопати тоа беа ликови-деиктици, кои
се носители на колективната меморија и кои од име на колективното паметење, кажуваат народни мудрости.
Но тие изреки, всушност, се чиста есенција од авторовата
мудрост. А звучат како прадревни мисли од народот.

Јазик
На сосем пристапен, јасен, дури народски начин, но со високо
стилизиран јазик – ни се доближува Петре. Најголемите мисли – ги
кажа навидум наједноставно.
„Колку повеќе знаеш, толку повеќе страдаш!“ – кусо, јасно
и ударно ќе нё поучи во романот „Тунел“.
Така и ги паметиме неговите мудрости, така и нё водат кон
напред неговите аманети.
Брилијантен, фасцинантен е Петре во својата величествена
полифонија од јазична, изразна, дискурсивна, стилска – раскошија...! „Гозба“, духовна гозба дадена од Бога – за нас!

Поетички распон
Поезијата на Андреевски има широк тематски, имагинативен и жанровски распон, таа се внурнува длабоко кон архетипските
„корени“, кон митолошките праизвори, продира и до паганските
обичаи, но и се буди во сосем реални и современи светови за да
полета заумно кон необјаснивото.
Величествен е кога својата филозофија во поезијата така
вешто ја преплетува со прасимболите, или ја гради на митолошките извори, или пак ја хармонизира со паганските ритуали. Или
пак расте над жанрот тажачка или елегија. Или кога ги праќа
најнежните поетски писма. По тоа, неговата поезија е единствена,
поинаква, нетипична за сите тогашни тенденции или моди.
Таков и беше. Поинаков. Свој. Најсвој.

неБеСКа – ПОезИЈа И ПрОза

И на небо и на земја
„И на небо и на земја“ – наслов на поетска збирка, но и одлична метафора за многу суштини на неговото творештво.
И неговите ликови, и нивните драми и премрежија, но и неговата поезија се гради на некој свет кој е: „И – и“. „И таму – и ваму“.
А она што е „и – и“, тоа е „ни – ни“.
„Ни ваму – ни таму“.
И тоа таму е – „ни ваму – ни таму“.
А сепак – секаде. Како и Петре сега – го има во сё и сешто...
Автор кој ни отвори раскошен „трезор“ на раскази со драматични фабули и незаборавни ликови како вампирот Најден кој е
„ни таму – ни ваму“... Најден кој, ете, ни смртта не сака да го дозеде.
Или Дениција, која по смртта, го приѕирка поетот „и од небото и од земјата“.
Величествен е тој заумен свет на привиди, полупривиди, сеништа, сенки, но и сенки во кои ние „живееме“ – сенките на саканите ни или веќе привидните ни...
Тој имагинативен свет на полуприсутни или полуотсутни
нешта ни сведочи колку, всушност, ние живите ја живееме смртта
на саканите ни и колку ли колку и при живе – сме мртви или пак
колку мртвите, всушност, се живи – околу нас.
Таа „колебливост“ е знак за високо изграден усет за фантастика, која кај Петре е „воздушен пат“ кон суштините на неговата
повеќеслојна филозофија.
Така и пораките, низ векови и милениуми, преку некој „невидлив“ небесен пат патуваат – кон нас.

Мудроносна „река“
Петре ни ги остави и најпотресните мисли за стравот и за
бестрашноста. Мудроносните ликови ги дожуваат вака:
„Стравот е страшен само за оние што му се плашат“.4
И навистина, стравот станува наполно празен, ако, и само
ако решиме – да не му се плашиме. И замислете сега, колку ли
колку години, децении размисла, па и страдание – нам ни ускратува
Петре. Од колку ли колку грешки можеме да бидеме поштедени и
спасени – само ако го слушаме неговиот преумен и лечебен глас.
Таа мудроносна „река“ и тие „водопади“ од мудрости, потоа
длабоко растат и од нас, од оние кои го „впиваме“ Петре и го
„пиеме“ како „сончевина“:
„Дали несреќата е само за да се разбере среќата, мајката, дали
доброто е несфатливо без злото?“5
„Сега дури сфаќам дека и среќата и несреќата ги разбираме
откако ќе нема со кого да ги делиме“ – ги делеше Петре со нас,
како леб, и маката и радоста преку навидум едноставни, но генијални мисли.
И за навек нё подзамисли и ни разјасни Петре, за векови и
векови ни остави „рудници на мудроста“, пред вистината и пред
правината – нё исправи и ни помогна – како на свои.
4
5

Пиреј, 114.
Пиреј, 143.

Петре М . андреевски

Има ли некој што не знае мудрост или стих или реплика од
овој грандиозен творец?... Има ли некој што знае што е Македонија, а не знае што е Петре М. Андреевски?... Има ли некој што
не ја запознал суштината македонска – без да го знае и осознае
Петрета?
– Нема и ќе нема.
l

l

l

Мудроносен е Петре и лечебен, а воедно крајно едноставен.
Мудар речиси во секоја реченица, размисла или дијалог на ликовите. Мудар во поезијата, романите, расказите и драмите. Од него
како медовина „тече“ мудроста. Неговото поучение до нас е топло,
сетно писмо кое секогаш патува кон нас.
„Животот е една голема угорница, а уште поголема удолница
по која трчаме“ – ќе нё поучи Петре. Но, запамете:
„Ова е само една вистина, зашто вистини има стопати по
толку, којзнае колкупати по толку. Вистини има колку што има
и луѓе. И живи и мртви“, вели Петре М. Андреевски во култната
„Небеска Тимјановна“...
И навистина, колку што сме, толку има и вистини. Но и –
колку што сме биле, но и ќе бидеме.
Небеска – ја нарече тој Тимјановна.
Небеска – е неговата поезија и проза...
l

l

l

И да знаете, ако некој го бара Петрета и се мачи, не може да го
најде, нека го побара Петре во мудростите „посеани“ и „всадени“
во секој што растел со неговите дела, оти тој е вграден во речта
на идните ни писатели, но и во секоја идна љубов која крикнува
како онаа за Дениција...
И побарајте го Петре – во својот бол, во својот крик, но и во
својата радост – таму ќе го најдете.
Денес Петре е – воздухот што го вдишуваме, оти тој со нас
дишеше – како едно...
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ЕСЕЈ
Данило Коцевски

оРГииТЕ нА БодРиЈАР
и инвоЛУЦиЈА
нА вРЕдноСТиТЕ
(Од книгата во подготовка
„Нулти степен на книжевната критика“)
Како станавме постлуѓе најдобро знае Кетрин Хајлс во истоимената книга, но дека живееме во знакот на „пост“ е повеќе
од очигледно. Постфилозофија, посткултура, посттеорија, постмодернизам, постхуманизам, постисторија, постколективизам,
постструктурализам, постиндивидуализам, па дури и постутопија
и постцивилизација. Еден од влијателните американски теоретичари, анализирајќи ги тенденциите кои се јавија по структуралистичката парадигма, својата книга ја поднасловува како „Крај
на метафизиката и новото мислење“. Тој антиметафизички агенс
придонесе за разоткривање на новите постметафизички простори
кои се актуелни и денес.
Ако на почетокот беше Ниче, тогаш таа линија од антиметафизиката до постструктурализмот, која е искршена и неправолиниска, треба да се следи преку Хајдегер, подоцнежниот Барт, потоа
Мерло-Понти, Левинас, Морис Бланшо, Лакан, Лиотар, Дерида,
Делез, Фуко, Пол де Ман, Бодријар, Слотердијк, американските
неопрагматичари, Стенли Фиш и Ричард Рорти, како и најголемите
поддржувачи на „френч теори“ и деконструкцијата во Америка,
Барабара Џонсон, Хартман, Хилис-Милер и др. Сето ова го нагласувам затоа што постметафизиката имаше влијание врз повеќе
домени, а посебно врз книжевната теорија и критика. Тие не се
исти како што беа до 70-тите и 80-тите години, и доживеја повеќе
трансформации. Сметам дека и молкот на критиката во некои
свои аспекти се должи токму на тие трансформации кои наметнаа
поинакви, нови пристапи и мислења, но и многу недоразбирања
и отпори. Затоа, ќе се задржам само на неколку автори и ставови
карактеристични за тој анти, односно постметафизички простор,
а зборувајќи за нив, ќе ги допреме, директно или индиректно, и
нашите ситуации и состојби. Времињата се изменија, и во условите
на глобализацијата, и нашиот критичко-теориски дискурс денес е
апсолутно во дослух со светските трендови и истражувања, што
е позитивно. Било да станува збор за академските или другите
истражувачки кругови кои се занимаваат со тие трендови.
Настанаа нови трансформации, а глобалниот свет полека ги
разнебитува, обесмислува и ги голта нештата. Дали во тој глобален
и виртуелeн свет нештата се празнат од својата смисла, и само
навидум, формално сё уште постојат? Дали тоа не е она „тело без
органи“ за кое зборуваа Делез и Гатари? Дали е тоа специфика на
постцивилизациското време и интеррегнум состојбите во кои
живееме? Дали сето тоа е последица од детронизираниот Ум, што
доведе до посткритичките и постмодерните ситуации?
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Жан Бодријар

Тешко е да се одговори на овие прашања, како што од друга
страна се оправдани барањата за обновување на некои вредности
и критериуми во критиката, доколку сето тоа сё уште е возможно.
А кој друг би можел да даде подобра дијагноза на ваквата сложена
ситуација од неодминливиот Жан Бодријар! Според него, сегашниот свет и сегашните состојби се времето по завршената гозба,
по пирувањето и оргиите. „Беше тоа тототално пирување“, вели
тој, „оргии на стварното, рационалното, сексуалното, критичкото
и антикритичкото... Оргии на знаците, пораките, идеологијата и
задоволствата. Денес сё е ослободено, игрите се одиграни и ние
колективно повторно се наоѓаме пред клучното прашање: што
да се прави по гозбата и по пирувањето?“
Да, нештата функционираат, но тие ја изгубиле својата
суштина. „Нештата и понатаму функционираат, но идејата за нив
одамна е исчезната. Тие и понатаму дејствуваат во потполна рамнодушност кон сопствената содржина... Нема повеќе револуции,
туку само кружно движење, инволуција на вредностите... Секоја
честица го следи своето сопствено движење, секоја вредност или
фрагмент од вредноста, ќе блесне за миг на небото на симулацијата, потоа ќе исчезне во празнината, по испрекината линија
која само исклучително се сече со другите линии. Тоа е шемата
на фракталното, и тоа е сегашниот нацрт на нашата култура...
Кога предметите, знаците, настаните ќе се ослободат од својата
идеја, од поимот, суштината, вредноста, референцијата, од своето
потекло и цел, тогаш тие влегуваат во саморепродуцирање без
крај“. (Žan Bodrijar „Prozirnost zla“, „Svetovi“, 1994, Jean Baudrillard
LA TRANSPARENCE DU MAL, ed. Galilee, Paris 1990)
А за ова зарем најмногу не придонесе токму постметафизиката? Во таа Бодријарова симулација, а јас би рекол и „новата
метафизичка ситуација“, секој би требало одново да се побара
себе си и загубената идеја, макар и во кружниот тек: треба да се
пронајдат многубројните загубени општествени, социјални и културни кодови, а во тој контекст бездруго и книжевно-теорискиот
и критичкиот дискурс денес!

нови ПЕСни
Цане Ризески
долго те будат по играта
долго те будат по играта
млади танчaри во бело
неми богови на убоста
послани пред твоето уморно тело
кое бавно го креваш
на дневната светлина
за повторни движења
кажи ми дали можеш
нежно да струниш
по голи облици
искапена во потта
на телото што го подаваш
за нега и оброци
кажи ми дали можеш
да смогнеш сили
и да ги отфрлиш
со дрско гадење
сите овие бројни дворци
раскошни сали
меки постели
блудни допири
послушај ме
време е да се смириш
од вековните подавања
како жртва
на голиот камен
кој осамено го чека
твоето постојано враќање
за нежно да се спружиш
на стракчиња од трева
и загледана во небото
радосно да заплачеш

и замини
пред да ја почувствуваш
уште еднаш
вечната потреба
за блуд и игра

тажна е приказната
тажна е приказната
за ова дете
денес што се раѓа
и на мојот пријател
денес што заминува
во неврат
обајцата што нема
никогаш да се видат
на овој ангел
кој невино пред светот
како порти отвора очи
и на овој светец
кој на замин ги затвора
тажна е помислата
што нема никогаш
да се видат
ххх
не му го дадовте на човекот
она што му е најпотребно
не го зедовте
најдоброто од него
ете затоа
нема да го добиете
најубавото од мене

излези на улица
на дождот што ромори
и заиграј за последен пат
пред вичните танчари
кои утринава те будат
со нежниот такт
на вечната раздвиженост
и откако ќе се наиграш
спушти ја завесата
пред твојата нагост
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АнАЛиЗА
Наташа Петроска

АнАЛоГниТЕ АПоТЕГМАТСки ФРАЗЕМи во РоМАниТЕ
„ПАПокоТ нА СвЕТоТ“ и „БАЈАЗиТ и оЛивЕРА“

Честопати, во делата на современите автори се вткаени мудри
мисли со полисемички слоевитости на значења коишто имаат за
цел да истакнат одредена гномска порака. Притоа, авторите се
користат со постапката на цитатност од изворници, какви што
се: Библијата, житијата, Куранот или мисли од познати писатели.
Преку цитатноста се исполнува и металингвистичката функција во текстот, така што авторите преку дедуктивната нарација
на читателите транспарентно им пренесуваат универзални рефлексивни вредности за животот, човечката природа или значењето
на Бог.
Авторите Андоновски и Михајловски во романите „Папокот
на светот“ и „Бајазит и Оливера“ како носители на семантичкото
значење во текстот вградиле експресивни мудри мисли во форма
на апотегматски фраземи (понатаму во текстот: АФ). Терминот
„апотегматски“ потекнува од старогрчкиот збор apophthegma и
означува реченица која содржи предупредувања или морални содржини. „Фраземите се едни од најизразните средства во јазикот...
и се користат како готови, експресивни, емоционални сликовити
средства“.1
Потеклото на изворниците за АФ прецизно е одредено од
авторите, во форма на метапоетичен (програмски) текст на самиот
почеток на романите. Имено, Андоновски и Михајловски ни ги
наведуваат изворниците, така што исказот добива аргументирана
убедливост, а цитатот ја остварува функцијата на веродостојност.
Aпотегматските фраземи во „Папокот на светот“ и „Бајазит
и Оливера“ кои во однос на нуклеусната лексема имаат аналогна
поврзаност, можат да се поделат од гледна точка на: експресивно-стилските особености и според степенот на архаичност.
Според стилските разновидности, фразеостилемите се разграничуваат на книжни, лексички и разговорни.

Книжни апотегматски фраземи
Во двата романа, фреквентните книжни АФ се карактеризираат со умерена стилска обележаност. Дел од АФ се целосно
парафразирани од изворниците, додека во поголемиот број АФ
мисловната основа е содржана во изворниците, но соопштувањето
има доза на авторска рефлексија. Препознатлива лексема во книжните АФ со која се означуваат сознанија за апстрактни ентитети
е токму сврзникот оти.
1

К. Велјановска „Фразеолошките изрази во македонскиот јазик
со осврт на соматската фразеологија, „Македонска ризница“,
Куманово; 2006: 49.
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Во книжните АФ, како аналогни нагласени ентитети со коишто е нагласена гномската порака во сентенциите, ги регистриравме: Бог, праведник/верник; душа; љубов; знаење (ука), книги/
ум; мудрост.
За Бог – во АФ се потенција сезнајноста, моќта и милоста
Божја спрема грешните.
ПС2: ...оти Бог е милосрден дури и кон властољубивите, па
им го брише името откако идолите ќе им се престорат во накази
(72); Само Бог ги прифаќа оние што паѓаат, оти некогаш биле
исправени (192); ...и оти Господ ги постава работите на свое место,
и од рибари апостоли постава, и од горди црви престорува, а од
смерни мудри (179).
БО: Од Бога доаѓаме, кај него се враќаме! (214); Бог е кој може
да направи секакви чуда: „Но, кога те сака господ“, рече тогаш Бајазит... „чудата се сосема можни“ (41).
Во врска со праведникот/верникот, Андоновски го велича
праведниот човек, додека Михајловски предимството за почит му
го дава на религиозниот човек.
ПС: за праведникот нема потешко бреме од ласкава пофалба
(100); И ете што прави дружбата со еден праведен: ти го враќа
јазикот. Оти иако полесно е да прифатиш порок, одошто доблест,
како што полесно е да заразиш некого со болест одошто своето
здравје да му го пренесеш на друг, сепак дружбата со еден праведен,
посилна е од сојузот со дванаесет лоши (132).
БО: ...дека религиозниот човек е над мудриот, над поетот,
над победникот, над најценетиот говорник. Само тој што знае да
се моли ќе победи (166).
Андоновски и Михајловски употребиле и АФ со антрополошки семантизми – што ги опфаќаат мотивите на еросот, смртта,
етичкиот (чистата душа) или естетскиот идеал.
За душата – Андоновски смета дека и најлошиот човек ја
има, само треба да се допре до неа, и бидејќи е променлива, душата треба постојано да престојува во „оган“. Михајловски на
метафоричен начин душата ја врзува во контрастната релација:
„сува“/„мокра“ душа асоцирајќи на човечкиот порок – пиењето.
ПС: И душата на најлошиот човек има клучалница своја,
само треба да се најде клучот (124); душата наша променлива
е и на железо личи, кое ако остане без грижа, го напаѓа ’рѓа и го
нагризува; но ако се загрее во оган, од ’рѓата се чисти, и додека во
2

ПС – „Папокот на светот“; БО – „Бајазит и Оливера“.

анаЛОГнИте аПОтеГМатСКИ ФразеМИ вО рОМанИте „ПаПОКОт на СветОт“ И „БаЈазИт И ОЛИвера“

огнот престојува на оган личи, така што никој не смее да ја гибне,
оти огнено е железото на душата (81); ...оти писмото се расипува
кога душите на луѓето се расипуваат; (111).
БО: ...„душата треба секогаш да биде сува. Само сувата душа
му прилега на маж и водач. Во состојба на опијанетост и поматена
свест, душата себеси се смалува со влага, губи од својата душевна
суштина. Колку повеќе душата се врзува за телото, толку е повлажна и понеморална, а за колку е поогновна и посува, односно
помалку општи со телото, за толку е поумна и подобра и за толку
е поголем нејзиниот удел во вселенскиот ум како вселенски оган...!
(63); „...а влажната душа многу полесно ги пропушта незнаењето,
похотата и страста... Сувата душа, Оливера, е најмудра и најдобра, а очите и ушите се лоши сведоци за луѓето, ако душата им
е варварска!...“(64).
За љубовта – авторите истакнале дека е есенцијална, семоќна, за неа нема правила ниту ограничувања; таа е клуч со кој се
отклучува секоја душа.
ПС: Како и љубовта што е клуч за секоја душа (124); само
љубовта е најсигурната разлика меѓу ѓаволот и Бога: оти и ѓаволот
пости, оти ништо не јаде; и ѓаволот врши бденија, како и духовникот, оти никогаш не спие; само единствено љубовта и смерноста
на духовникот тој не ги подражава (52); ...љубовта е силна како
смрт, љубомората – лута како пекол (178); „Освен тоа, срцето води
подеднакво кон Бога колку и книгите...“ (32).
БО: Само љубовта има моќ да ги пречекори границите на
сите ограничувања, расни, народносни, верски (101); И тешко е да
се бориш со срцето, зашто што и да посака, го купува по цена на
својата душа (64); ...за да паметиш нешто толку ситно треба некаква крупна емоција да те врзе за него, некаков наврапит престап,

ненадејна радост, неочекувана тага, нешто длабоко што ќе допре
до собраното срце и ќе го бележи (17).
За знаењето – авторите сметале дела тоа е и своевиден квалификатив за личноста којашто го спознава и само сеопфатното
знаење може на човекот да му донесе среќа
ПС: оти, ако читал без љубов, а само со знаење, тогаш од
буквите се добиле бројки (134); „Знаењето слично на светлината
природна е, а сесрдната вера е слична на топлината природна (131);
оти знаењето не се мери во чекори; ако беше така, оној кој везден
чекори и си нема друга работа освен да нё става во искушение, ќе
беше најумен, асикрит на сите асикрити! (32).
БО: Само совршениот ум знае што му носи среќа (9).
За мудроста како особина и за тоа што е мудроста во вид на
гномско спознание, авторите ги создале следниве АФ:
ПС: да ја докажуваш мудроста е како да докажуваш дека
сонцето свети! (31); ...како закон според кој мудроста слабее и
гасне, од премногу страсти во чашата на животот (172); Сите работи во животот на човека се случуваат како непознато писмо,
како пораки што дури подоцна ја откриваат својата смисла (198);
...нашиот живот е една беспрекорна уредена нарација, расказ кој
однапред е напишан, а клопчето се расплетува, кога ќе му дојде
времето (198); оти кажано е: оној кој не се грижи за своите мани,
се занимава со усовршување на маните кај ближниот свој (36);
...оти вистината често и со молчење се открива (60).
БО: „Не е само да дојдеш и да си одиш од светот, важно е да
останеш!“... (117); ...свесна сум дека токму убавината и умноста
се идеални за да бидеш несреќна... (26); ...тажна, многу тажна и
болна е промената од најдобро кон најлошо... (161); ...Сите победи
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ќе се заборават, сите порази ќе се надживеат, ако не на овој тогаш
на оној свет. И сите религии ќе поминат... (88).

Лексички апотегматски фраземи
„Кај лексичките фразеологизми, еквивалентот може да биде
еден збор или синтагма“.3 Регистриравме аналогни лексички АФ,
со нуклеусна лексема којашто има негативна ознака: зло, грев, непријател, „силници“, гордост, мрзливост.
За злото и злобата авторите сметаат дека се резултат на слабата вера и на рамнодушноста на човекот и дека доброто и злото
се едно до друго поставени во животот.
ПС: „Луѓето всушност и не се зли; тие се само слаби. Сите зла
доаѓаат од тоа што душата човечка без Бога е слаба, неспособна
за силни дела“ (124); ...а злобата е недостиг на виделина, и нема
злобниот да прогледа додека му завидува на оној што гледа... (47);
Оти речено е: оној кој рамнодушно гледа на злото, набргу ќе почне
да му се радува! (265).
БО: Лошо почнатите зла можат да се подобрат само со нови
зла, Оливера! Само со нови дела! (61); ...дека сторените зла бараат нови зла да се покријат (97); Тешко можат да се разграничат
доброто и злото, Оливера. Тие се толку блиски едно до друго.
Небаре лежат заедно, едно погоре, друго подолу. Малку гребни го
доброто и ќе излезе зло. И обратно. Малку гребни го злото и ќе
излезе добро (101).
За гревот – Андоновски ни посочува што е грев и кога човекот прави грев, додека Михајловски верува дека покајувањето
може да ги избрише сите гревови.
ПС: Оти глупав е оној човек кој смета дека не чини грев кога
убива... (52); Двојно ќе биде казнет оној што наведува на грев: така
вели Писмото (51); оти нема грев поголем од тоа да украдеш туѓо
слово, со букви да се китиш пред светот (135).
БО: ...дека дури и како морски песок да се нашите гревови,
нема ниеден грев од кој страда милоста Божја, нема ниеден грев
што не се поправа со каење (65).
– За непријателот – Андоновски смета дека „отворениот“
непријател е почесен од лицемерниот пријател, додека пораката на
Михајловски е насочена кон човекот кој треба сам да се заштити
и да не остави простор на другите да го поразат.
ПС: оти непријателот обично е оној кој завидува јавно, а
пријателот лицемерен завидува тајно, и почесен е непријателот
од пријателот таков! (103).
БО: Но, ниеден пораз, без оглед на бројноста на непријателот, не доаѓа од другите, ако самиот не подготвиш терен за тоа
(190); ...ако непријателот се воздржи од борба или се повлече,
тогаш од борбата да се повлечат и тие зашто Алах не сака крво3

С. Велковска, Македонска фразеологија со мал фразеолошки
речник, Скопје, 2008: 14.
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пролевање и вистински простува и многу е милозлив и ги сака
оние кои прават добри дела и знаат да простуваат (95).
За силниците – во апотегматски фраземи авторите укажуваат
на „суровиот закон на силниците“, кои ги угнетуваат послабите,
ги протеруваат и понижуваат.
ПС: суштината на прогонот е во тоа да те натераат сам да
се повлечеш, да им отстапиш место. Сите прогони се такви, оти
прогонува секогаш посилниот, а се повлекува послабиот; теророт
се состои во понижувањето, во свеста дека си отстапил, дека си се
повлекол, дека ти зеле нешто твое, простор (192).
БО: Зашто сё вредно на светов ја губи вредноста пред силниците! И достоинството и гордоста и тајните надежи и мечти и
сонот за пуста среќа, поединечна и колективна (150).

Разговорни апотегматски фраземи
Андоновски и Михајловски употребиле поголем број разговорни апотегматски фраземи со цел да внесат декларативна
мудрост во поблага, поразговорна варијанта.
Разговорните апотегматски фраземи претставуваат синтаксички неделиви конструкции, фреквентни клиширани разговорни
изрази.
ПС: Оти рече Филозофот, а од реченото не се бега: (140);
...така што сите мораат да прифатат, оти за нас тој беше власт,
а кога власта пее, ти и ќе пееш и ќе играш. И ќе маршираш на
љубовна песна (240).
БО: од мерата надвор и сиромашно ко бедниот купи ден –
продај живот! (17); ...а народот вели кај што има чад има и оган...
(29); Кога мачорот спие, како што се вели, глувците играат оро
(62); ...мајката се радува на своите чеда! (141).
Според степенот на архаичност, аналогни се АФ со архаична
лексика. Фраземите со архаизирани јазични елементи се карактеризираат со постоење на макар една архаична (застарена јазична)
компонента во фразеолошкиот израз. Аналогни се метафоричните синтаксички АФ со калки и лексеми (со потекло од турскиот
јазик) – азно, нафака.
ПС: ...тенките нишки, оние на границата од видливоста се
азното на словата, оти само тие сведочат за невидливото (128).
БО: „умереноста е сё, барем мене така ме учеа и дека во секој налет, нафака или порој на страста треба да се има и да се
покаже мера која сите овие неконтролираности ќе ги смекне или
ублажи“ (63).
Забележуваме дека Андоновски и Михајловски во уметничкиот текст вградиле мудри мисли како еден вид метафорични
текстуални ткаенини коишто успеале да ги преобликуваат и пресоздадат во форма на апотегматски фраземи. Во цитираните дела,
авторите пројавуваат идентични спознанија за човекот и неговата
природа; филозофски гледишта за душата, љубовта, срцето, гревот,
злото; како и декларативни апотегматски фраземи со истакнат
ентитет за Бог и неговото влијание врз човечката судбина.

ПРЕПЕви
Бојан Ангелов
Добри Чинтулов
Длабоко сме заспани. Не сонуваме.
Нема кој знамето да го сошие.
Нема ни кој да го развее.
Кој не спие –
во Капали чаршија
купува гаќи, комбинезони,
тепа празни муабети
и со боза резлива се налева...
Потчукнува со бастунчето
по калдрмата
слепиот мудрец Добри Чинтулов.
Не гледа како бугарските јунаци
од Алјаска до Сиднеј
се подмилкуваат и подмиваат, ближните ги предаваат,
себеси како месо топовско се продаваат...
На дедо Добри му е задушливо.
Не гледа, но слуша како стенка Балканот.
Пипајќи бара низ мрачното паметење.
Си кажува нешто, на нешто се сеќава.
Невешто сабја френгија си опашува,
знамето потоа го крева, го развева
и тргнува во мракот –
каде ли заминува?...

Новела
Добрината друго име нема,
не живее во приказните.
Колку насмевката е голема
и се извишува над ореолите.
Доверливоста нејзина не бара
никогаш за себе награда.
Таа е
на ризикот другата лика,
мост меѓу гревот и светлината.

Бојан Ангелов (27 .08 .1955, Панаѓуриште) е бугарски поет, писател, критичар, есеистичар, антологичар, претседател на Друштвото на
писателите на Бугарија . Дипломирал на Софискиот универзитет
„Св . Климент охридски“, на Катедрата по филозофија и бугарска
филологија . работел како уредник и главен уредник во повеќе
софиски изданија, во Министерството за култура на република
Бугарија, во Комитетот за радио и телевизија, во Бугарската академија на науките . во 1994 г . ја основа издавачката куќа „Богианна“,
која од 2002 г . е дел од Бугарско-швајцарската академија за уметнички науки . од 1998 до 2005 г . живее и работи во швајцарија (во
Базел и Лозана), каде што ја завршува академијата за педагошки
науки и докторира, специјализира и предава во областите на
валдорфската педагогија, социјалната педагогија и историјата
на филозофските системи .
ангелов има објавено 21 стихозбирка, книги со историско-филозофска и критичка насоченост, како и монографии, филмски
сценарија, студии, статии, рецензии, раскази и есеи . Како самостојни изданија или како дел од зборници и периодични изданија, неговите дела се преведени на неколку јазици . Самиот преведува од
германски, руски, француски и грчки јазик . носител е на престижни литературни награди во својата земја и во странство . од 2013
г . работи како директор на издавачката куќа „Бугарски писател“ .

Ако доцна пристигне,
ќе го бакне синџирот студен,
но нема да ги отфрли мечтите.

Всушност
Што е всушност
што е
круната без главата
и сабјата без раката
Што е всушност
што е
надежта без крилото
и коренот без дрвото

Добрината секогаш застанува
таму каде што луѓето умеат
да поверуваат
во својата замисла
дека злодејот има лика човечка.

Што е всушност
што е
една планина без извор
и иднината без избор

Добрината секогаш до целта
втасува...

Препев од бугарски јазик и белешка:
Виолета Танчева-Златева
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РАСкАЗ
Виолета Танчева-Златева

ЛЕТоПиС ЗА ЉУБовТА
и ЗАкРвЕноСТА
(Едно поинакво читање на историјата)

Девојкатаа
Растеше во голема куќа, со многу луѓе, со многу деца и послуга, ама во постојан страв од напади од зад границите, од зад планината, од зад езерото. Стравот ў беше најдобриот другар. А таа
други другари и немаше. Сите ў беа несериозни за да ги смести
во својот свет на длабокоумност и загриженост. Девојчињата се
плеткаа со парталите од кои правеа кукли додека не им се зацврстеа прстите и рацете за да им помагаат на мајките, а момчињата
изигруваа воини – учеа да војуваат, се јуначеа врз запенетите коњи.
Поблиски ў беа грижите на татко ў, големиот цар. Не ги сакаше женските сплетки, заговорничките шепотења што се ромонеа
во одаите меѓу ѕидиштата. Не ја сакаше теснотијата. Дури и родот
и племето не ў беа граница. Слободата таа ја сакаше, широчината
на светот што не го беше видела отаде видливите граници. Срцето
ў копнееше по невидливото, зашто знаеше дека има свет и отаде
планината, и отаде езерото, и отаде умот. И знаеше, некој глас
длабоко во неа уште од малечка ў кажуваше, дека не ў е пишано
да го изживее својот мал земен живот во тие тесни граници на
родот и племето.
Откако знаеше за себе беше сама. Осамена. Само кон Бога
свртена, кон богоугодноста и правењето добрина.
Се викаше Теодора Косара.
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виолета Танчева-златева

Младичот
Кралот Петрослав му даде убаво име на својот еднороден
син – Владимир. За да владее во мир и достоинствено.
Момчето растеше надарено со секое знаење и со голема богоугодност. А во она време кога стана младич и завладеа на местото
на својот татко, му се исполни душата со болка оти сакаа да му
го одземат кнежеството. Границите да му ги преминат, да му ги
прекројат. Земјата да му ја осквернат. Крвта на племето негово
да ја пролеат.
Севишниот ли им го дал тоа право?
Не знаеше од која страна попрво да се одбрани. Немаше
пријатели, но непријатели колку сакаш. Од сите страни ги слушаше
како ги острат забите. Најмногу се плашеше од борбениот крал од
исток кој се беше осилил, па го прифати предлогот на Византиецот,
та склучи со него сојуз против Самуил. Но се озлоби Самуил и
нагрна на него со голема сила.
Гледајќи го тоа, а не сакајќи никој од неговите да пострада во
војната, младиот кнез остави еден дел од војската во подножјето
и се повлече со народот свој и се искачи на ридот Облик. И му се
помоли Владимир на Господ бог да го спаси неговиот народ од
змиите отровници што таму многумина усмртија. И ја послуша
бог неговата молитва и им го одзеде отровот на змиите.

ЛетОПИС за ЉУБОвта И заКрвенОСта

Но остана отровот во срцето на луѓето.
Жупанот од тоа место го таеше Јуда во себе. Се полакоми за
пари и моќ и намисли да го предаде богоугодниот кнез во царските раце. Но како што вели Евангелието, добриот овчар ја дава
сопствената душа за своите овци. И така Владимир слезе сам од
ридот жртвувајќи се за својот народ. И штом царот го виде како
слегува, го зароби и го прати во својот престолен град Преспа.
И ја опустоши земјата негова враќајќи се дома.
Видувањето
Прво слушна за него – за неговата миловидна лика и за очите
од кои светат и сонцето, и месечината, и ѕвездите. Најблиската меѓу
слугинките нејзини ў раскажуваше оти го видела кога го донеле
заробен. Но иако врзан и влечкан со денови, иако со парталава
облека и раскрвавени нозе, на челото му греела ѕвезда.
Потоа се обиде од татка си да дознае нешто. Но се врати тој
премален и морен од тешки грижи за земјата своја врз која, не
дај боже, може да нагрне Византиецот оти го нападна и порази
неговиот сојузник, па не ў кажа многу работи. Само гордо ў рече
дека Дукља е сега под власта негова и дека нејзиниот млад владетел,
кнезот Владимир, е опточен во занданите.
Но наслушна таа нешто и од воините што се вратија. Дека
тој, не сакајќи да изгине многу народ, не се борел со срце лавовско
желно за крв, и дека се жртвувал за својот народ самиот предавајќи
се во македонски раце. И како уште помил да ў стана поради тоа.
Сакајќи и да го види и добрина богоугодна да направи во
светот закрвен, поттикната од Божја промисла, еден ден го замоли
Косара својот татко за дозвола – да слезе со помошничките свои
во занданите, да им ги измијат косите и нозете на оние што лежеа
во темницата заробени во пранги. И штом слезе долу, го насети
присуството на нешто свето меѓу студените ѕидови. Додека заробениците ја благословуваа водата што течеше меѓу нејзините
бели раце измивајќи им ја закоравената нечистотија, таа смерно
ја веднеше главата и одеше понатаму. Понатаму...
Додека не стигна до занданата на заробениот кнез дукљански.
И уште пред да му ја види благоста на лицето, сфати дека од него
се шири светоста. Гледајќи го толку благ и скромен, полн со знаење
и Божја мудрост, таа долго со него разговараше. И ў се стори
неговиот говор посладок од мед. И веднаш го засака и се сожали
над неговата младост и убавина, за која знаеше дека потекнува од
кралски род. И се фрли потоа пред нозете таткови и го замоли да
ја омажи за кралот што е заточен долу во занданите. Оти животот
ќе си го одземе ако за друг да појде ја натера.
Закрвеноста
И откако се повлече да размисли за предлогот што толку
ненадејно го слушна од устата на ќерка си своја љубена, царот
промисли дека тоа ќе да е мудра одлука.
И нареди да го изведат кнезот од занданите, да го измијат и
по кралски да го уредат, та да го изведат пред него. И кога се најдоа
лице в лице борбениот маж со стемнет поглед и младичот со бела
лика, му го изложи тој својот царски план. И му ја даде ќерка си

Косара за жена, му го врати кнежеството Дукља и го прати пак во
него да владее како вазал со земјата своја.
Но по поразот голем, кога му препукна срцето на големиот
цар и падна круната што од светиот папа му беше дадена, дојде на
неговиот престол син му Гаврил Радомир. Ама роднината негов
Владислав беше желен за власт и слава голема, како што и името
негово кажува, па откако го уби на лов и му го презеде престолот,
го повика со подли намери и зетот царски Владимир да му дојде на
гости од Дукља. Кога го слушна тоа, Косара почна да го моли мажа
си никако да не ја прифаќа таа подла покана за да не биде убиен
како брат ў нејзин Гаврил, па така отиде самата на довчерашниот
двор на татка си. А Владислав, тој волк во руно јагнешко, му прати
нови гласници на дукљанскиот кнез и скапоцен крст над кој се
заколна дека нема ништо лошо да му се случи.
И ете што му одврати младиот кнез: „Знаеме дека нашиот
господ Исус Христос, кој пострада заради нас, не беше распнат на
златен или сребрен крст. Затоа, ако ти е искрена верата и вистинити
твоите зборови, прати ми по свештени лица дрвен крст, па ќе дојдам надевајќи се во помошта Господова на нашиот Исус Христос
и полагајќи надеж во животворниот крст и скапоценото дрво“.
И му беше пратен тој дрвен крст, таа мала жртва за властољубивиот Владислав. Па се излажа младиот кнез и тргна, тргна
на средба со својата судбина. И не можеа ангелите да го довардат од
ненависта и злобата човечка, та му ја отсекоа главата пред малиот
Господов храм во кој влезе да се помоли пред да излезе на средба
со имењакот свој.
И се расплака жената негова љубена, безброј солзи жешки
пролеа. И сфати дека стравот не е нужно поврзан со непознатото.
Дека најлошото најчесто од најблиските доаѓа.
И ги предаде душата и телото свое во рацете на Севишниот. Таа – принцезата македонска, кнегинката дукљанска – стана
слугинка Господова. И по многу години, ја раскажа приказната
за богоугодниот кнез Владимир и за девојката Теодора Косара.
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УМЕТноСТ во вРЕМЕ нА СУША
(Кон изложбата на четворица млади струмички уметници:
Љупка Галазка-Василев, Никола Пијанманов, Ване Костуранов и Маријан Ѕин)
Уметничкото дело е најголемиот сведок на безвременоста,
само тоа немо раскажува за нас, за тоа од каде тргнавме и до каде
сме стигнале. Создадено од раката на уметникот, секое дело има
своја мисија, да просветлува и освестува, да гради храмови за
причесна и спокој на човечката душа. Така некако се обидувам да
ги разберам уметниците, особено сликарите кои се посебен сој,
воодушевуваат со својата вдахновеност како мислата и емоцијата
да ги материјализираат и врамат. Моментот на сетилно восприемање на формата и содржината на уметничкото дело е момент на
осознавање дека уметникот со своето вдахновение ги пресоздава
праформите, давајќи им живот во современ контекст. Уметноста
со својата вистинска сушност како да тежнее да го оживее гнилото
распаднато тело на духовно мртвиот човек. Кога го осакативме
духот, кога му ги умртвивме сетилата, кога од него направивме слеп
патник низ времето, кој чека милост на намерникот да го пренесе
од едниот до другиот брег? За Мартин Хајдегер „уметноста е само
еден збор на којшто не му соодветствува ништо стварно“, така е
бидејќи изворот од кој таа се храни е некаде високо, таму каде што
умира стварноста, а започнува сонот. Токму таму, како на граничен
хронотоп, творечкиот порив на авторот создава дело, алегорија
на стварноста, дело со длабока симболика и порака. Уметничкото
дело е иднивидуален чин кој својот зародиш го има во колективната меморија, таму е никулецот кој пробивајќи се низ времето
се стреми кон светлината, за да ја оплоди и да даде дело. Чинот
на создавање ликовно дело, својот зародиш го има во осамата
и тишината, од нивната симбиоза се раѓа дело кое, низ бојата и
платното, раскажува своја приказна. И тоа е магијата на ликовната
уметност како и на литературата, да се хранат од тишината, а да
создаваат дела кои гласно зборуваат и ја парат таа тишина.
Тишината како висока уметничка категорија, како аура во
која егзистираат уметниците, во првите децении од новиот век
како да се претвори во молк, и тоа толку длабоко вкоренет, до
бездните на нашата опстојба. Обидот на четворицата млади ликовни уметници од Струмица: Љупка Галазка-Василев, Никола
Пијанманов, Ване Костуранов и Маријан Ѕин да го прекршат
молкот е најава за бура, која доаѓа по десетгодишната уметничка
суша во градот. Ликовните дела на овие уметници, како пркос
на долгогодишната апатија во која западнавме сите ние заедно,
како молња го осветлува затемнетото небесно платно и навестува
плодоносни ликовни сезони. Секој од овие четворица наши струмички ликовни творци создава на својот оригинален уметнички
јазик, кој започнува да жари таму некаде во заумноста на мислата,
а пламнува на сликарското платно.
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Љупка Галазка-Василев
Сликите на Љупка Галазка-Василев егзистираат во еден засебен свет, свет ограден со бршлен и скриен од сета врева и бркотница на надворешниот свет. Нејзините слики се антитеза на
материјалниот свет, свет кој се гуши во сивило и безживотност.
Таа е уметница чии дела се одраз на една лирска импресија, која
целосно се претопува со нејзината совршено смирена природа.
Меките линии, кои се претопуваат и прелеваат една со друга, создаваат една смирена хармонија на бои, која суптилно ги дразни
сетилата на реципиентот. Нежните тонови кои кокетираат со
светлината, облагородени го прелеваат хоризонтот, кој како да се

Љупка Галазка Василев – ПрозореЦ

УМетнОСт вО вреМе на СУша

истура врз тлото, спуштајќи се и сплотувајќи се со него. Старите
ткаенини кои уметницата ги „пришива“ за платното, како да излегуваат од него, како природно да ў припаѓаат на сликата и да
се создадени истовремено со мотивот. Расткајувајќи ги старите
етномотиви, уметницата ги пресоздава во форми кои совршено
се вклопуваат во современиот екстериер, така вдахнувајќи им
нов живот. Нивната слеаност со боите и формите на сликата се
надоврзува на тенката срмена романтичарска нишка, која емитува
необјаснива топлина. Топлата панорама на пределот, со нагласена
лирска интонација, создава привид на ненаметлива градација на
бои, кои раѓаат чувство на спокој. Вжарениот пејзаж на средлетна
омарнина создава привид на хармонија меѓу земното и небесното.
Набљудувањето на нејзините дела значи смирен и зауздан интензитет на доживување, состојба која е во целосна спротивност од
забревтаноста на светот во кој живееме.

Никола Пијанманов
Сликарската лексика на Пијанманов како да се обидува да го
облагороди амбиенталниот простор, да го одухотвори екстериерот
и преку симболот на дрвото да му даде смисла. Дрвото како оска
на светот (axsis mundi) е посредник меѓу светото и световното,
а на платното на овој млад автор егзистира во меѓупросторот и
суштествува заедно со духовната природа на уметникот. Антропоморфизмот на дрвото е во функција на отелотворување на
симбол, кој му е премногу близок на човекот. Од претставите на
дрвото како да врескаат сите човечки слабости, стравови и несреќи
и секоја слика претставува насликан крик на малата човечка душа
која, фатена во мигот, како да се скаменува. Пијанманов слика
мигови од реалноста кои се чинат толку совршени, небаре доаѓаат
од некои космички височини, видливи само за продорното око на
сликарот, око кое гледа отаде оностраното. Авторот преку бојата

Ване Костуранов – ноЌТа И ГраДоТ

како да ја преобразува материјата, вградувајќи ў космичка честичка. На платното се одигрува силна бура од бои, како небото да
ја истура сета своја синевина врз своите рожби, како да се стреми
да ги дооформи до перфекција. Таквата полифонија од бои ги
прави сликите како да се откинати сегменти од некој надреален
свет. Иконописот како негова актуелна инспирација е потрага по
суштината на духовноста, која некаде длабоко во гените ја носиме и
има лечебна моќ врз духот на реципиентот. Алузиите кои наѕираат
низ магливите прозорци расплакани од бојата, се само начин како
да се предизвика љубопитниот набљудувач, да го открие светот
од другата страна.

Ване Костуранов

Никола Пијанманов – еСен

Ване Костуранов во своите оригинални ликовни дела тежнее
на материјалниот симбол да му даде антропоморфни особини и
на платното да го наслика како единка со своја емоција и карактер.
Отфрлајќи го рационалното поимање на светот, авторот создава
дела чиј извор е некаде длабоко во инфантилните сфери на нашето
битие. Неговите слики, налик на мали секвенции од недосонуван
детски сон, го навраќаат набљудувачот во светот на малите нешта,
кои го чинат светот огромен. Малите куќарки насред ливада, ќерамиди наросени со снег, куќички прегрнати на лулка под месечина или облак, се само една уметничка експресија за љубовта во
сите нејзини форми. Формите на сликите на Костуранов одат во
пар, секоја форма има свој придружник со кој општи, а таквото
двојство само ја потврдува потребата на човекот за пронаоѓање
на нему сличниот. Преку куќата, како синоним на домот, Косту-
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ранов ја слика човековата потреба од љубов и топлина, љубов
која има смисла и на сред осамено море, во врнежливо утро или
расплакана есен. Неговите подвижни куќички обоени во љубов ја
носат топлината со себе, попатно оставајќи дел од неа, раздавајќи
ја на смрзнатите крајпатни осаменици. Куќата како симбол на
внатрешното битие на човекот, во делата на Костуранов добива
човечки атрибути. Лицата на сликите се живи и многузборливи,
со изразени контури и јасни погледи, секоја за себе рефлектира
емоција. Но има и такви кои, покриени од небесната синевина,
сонуваат љубов. Урбаните закони на градското сивило овде на
важат, фасцинантните мали куќички го обојуваат животот во
боите на љубовта и надежта.

Марјан Ѕин
За ликовниот уметник Марјан Ѕин платното е неговиот
освоен простор на кој, како антитети, се судруваат рационалниот и емотивен елемент, секој тежнеејќи кон својата вистина. Во
неговиот сликарски фокус се наоѓаат форми кои за неопитното
око на набљудувачот, во реалноста, се сосема незабележителни
и маргинални. Трнот како
творечки мотив на сликите
на Ѕин има двојна функција,
да упатува и да симболизира. Длабоката симболика
на трнот која го означува отпорот и обраната од
надворешниот свет е во
функција да упатува на човековата потреба да остане
недопрен од немилосрдноста на тој ист свет. Бодликавите гранки се единствената
одбрана за душата и телото
да останат неповредени.
Трнот во ликовните дела
на Ѕин личи на осамената
човекова анима која, иако

заробена во внатрешноста, сепак се стреми кон височините. Од
друга страна, пак, трнот е алузија на светлината која извира од
човекот, онаа животворна светлина без која нашето опстојување
не би имало смисла. Лапидарен, кус и збиен, таков е стилот на овој
автор кој преку техника на екстериоризација на духот, ја слика
својата ликовна поетика. Најновата ликовна инспирација на авторот оди во насока на сликање форми кои симболизираат премин
од една состојба во друга. Дрвените порти и металната алка на нив,
чиј тропот е најава за влегување во светот од другата страна, се
доволно силен мотив да се заокружи еден цел циклус, кој ќе чека
да биде врамен и изложен пред очите на ликовните вљубеници.
Овие млади уметници во своите дела го втиснуваат сопствениот авторски печат, по кој во некое идно време ќе бидат
препознаени и автентични. Изложувањето на делата на нашите
млади современи уметници треба биде императив, бидејќи тие се
оние кои го пробиваат патот низ коријата, густо насадена со кич и
уметнички невкус. За нив уметноста е повеќе од страст, таа за нив
е смислата на нивното постоење, таа е нивниот живот. Уметноста
како да не може да се избори за заслуженото место, како последен
питач моли за милостина и со тоа малку дадено, таа е среќна. Но
нештата мора да се променат, а младите ликовни уметници од
Струмица се на добар пат
да го направат тоа. Нашиот
гладен дух ќе се нахрани, па
макар и еднаш годишно да
се насладува од убавината
на делата кои овие млади
луѓе ги создаваат. Само толку бара. Чинот на создавање
е еден вид индивидуален
протест на секој од овие
четворица млади ликовни
уметници, кои како да сакаат да докажат дека љубовта
и уметноста се единствено
моќни да ја фрлат на колена
разузданата ентропија која
владее со светот.

Марјан Ѕин – ПорТа во Црвено
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нА ПЕТРовдЕн
Беше пролет, лето Господово 1968.
Насекаде буеше зеленило. Каде и да погледнеше човек, насекаде очите се наситуваа од убавина. Се чинеше дека рајот се
беше спуштил на земјата. Полето те канеше надвор, нозете ти
капнуваа од умора и пак не се чувствуваше замор во тој миг. Дури
кога си легнувавме во чергата, си ги чувствувавме нозете дека ни
беа отрпнати од трчање, од прошетки низ полето, по работа, по
гнезда од чавки и свраки. Полето по цел ден беше преполно луѓе;
како оси во осило се чинеа луѓето кои одеа ваму-таму, горе-долу.
Каква радост владееше на земјата! Сите живинки се беа
пробудиле. Само во нашата куќа таа пролет и тие денови немаше
радост. Очите на мајка ми и татко ми се насолзуваа; солзи кои за
миг се сушеа, оти се криеја од мене, од Јорга, малото внуче наше, и
од бате. Очите им плачеа секогаш кога снаата наша си ја оставаше
мотиката во постата и одеше понадвор. Остануваше таму, кутрата,
и по половина час. Со секое одење понадвор, како да ў се кинеше
моќта, ў се губеше силата во рацете; после тоа мотиката сё послабо
удираше и се зариваше во земјата, површно.
Таа пролет нашата снаа беше многу болна. Се беше фатила
за неа една лоша болест која ў го испиваше здравјето, ў го топеше месото на неа. Нас нё обземаше жал гледајќи ја таква нашата

снаа, на која во претходните лета не можевме да ў се доближиме
во копањето и во другите полски работи. А сега толку многу се
мачеше. Секој ден мајка ми и татко ми ја молеа да седи дома, да не
оди на работа на поле, меѓутоа таа не кандисуваше. Не сакаше да се
дели од сите свои другарки, не сакаше целата работа да падне само
врз нас. Арно ама, болеста веќе ја совладуваше и таа секојдневно
пропаѓаше и никако да тргне на арно. Веќе и таа се чувствуваше,
кутрата, дека болеста не беше лесна работа.
Една вечер намерно си дојдовме порано дома од полската
работа, затоа што требаше да засадиме неколку редици пиперки
во старото гумно, кое веќе неколку години го бевме претвориле во
некој вид бавча. Јас и бате носевме вода, на ред, а таа, лека– полека,
божем ги расадуваше пиперките кои ги корнеше од расадот кој
беше на другиот крај на гумното.
Во еден миг, кога бате беше по вода – од реката која течеше
сосема под гумното – а јас ў помагав при садењето, ја слушнав
дека промрмори:
– Пиперки, пусти биле, само се мачам, не оти ќе дочекам да
јадам од вас...!
Мене змија како да ме касна; не се воздржав и ја прашав:
– Зошто, мори снао, така велиш?
Таа, не очекувајќи дека јас ќе ја слушнам, не знаеше што да
ми рече, целата се скамени.
– Како одат работите... така и ќе биде... – и повеќе не продолжи, затоа што стаса бате со ѓумовите полни вода.
Нашиот разговор таму остана. Потоа и јас не се осмелив
повеќе нешто да ја прашам, и таа ништо повеќе не додаде кога
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повторно останавме ние двајцата. Јас не им кажав ништо на мајка
ми и татко ми. Од тој миг еден камен ми натежна на срце, навечер
не можев да заспијам.
По којзнае колку молби, нашата снаа се кандиса да отиде на
лекар. Отидоа со бате. Сега како да ја гледам пред очи. Утрото се
променија, го спремија коњот со кој требаше да одат во град. Ох,
тогаш, тоа утро ножот како да беше допрел до коска, снаата за
првпат се предаде, кажа дека навистина е болна. Тргнаа од дворот
и кога завртеа зад куќа за да го фатат патот, снаата застана и рече:
– Пуст бил риде, кој ќе те искачи!
Во тој миг татко ми ў рече:
– Мори снао, гледаш дека не можеш, не гледај срам туку качи
се на коњот и не мачи си ја душата...
Снаа ми, сакала-нејќела, се кандиса и јавна на коњот.
Јас, мајка ми, татко ми и Јорга останавме простум зад куќата
и ги гледавме дури зајдоа зад куќите брат ми и снаа ми. Патот
водеше низ сред село и вртеше кај Коритото, па над селото, горе,
за на пазар. Тогаш, за да го утеши Јорга, татко ми го зеде на раце
и му рече:
– Дедино, мама е болна. Ја боли стомакот и сега отиде на
лекар. Ти да не плачеш, дедино!
Јорга, малечок и убавичок како грутка снег, рече со својот
милозлив глас:
– Болна е мама, дедо Унчи, ја боли стомакот... Ќе ў помине,
дедо... – и ншто повеќе не додаде.
Татко ми ништо не додаде. Јорга немаше полни две и пол
години, меѓутоа тој миг му остана запечатен во умот и потоа, во
повеќе наврати, истото ни го кажуваше, кога седевме на истото
место зад куќата.
Сите ние тој ден се подготвивме и заминавме на работа, на
копање. Беше екот на полските работи и работата не дозволуваше
одлагање ниту ден. Бериќетот беше добар оти и пролетта беа паднале добри дождови. Кога влеговме во нивата, нё фати еден мерак

за работа, една невидлива сила како да работеше во нас. А сега, од
тој ден, требаше да работиме и повеќе, оти и делот на снаата требаше да се одработи. Целиот тој ден ни помина во размислување
што ќе откриеше лекарот кај снаата. Сите си мислевме само едно:
нека ў е на помин болеста!
Јорга, како и секој ден, си играше покрај нас, во постата каде
што копавме. Како што си играше и се занимаваше самиот, еднипати седнуваше на земја, офкаше и самиот си велеше:
– Мама е болна, ја боли стомакот и отиде на лекар, Кога ќе
ў помине, ќе си дојде!
Пак офкаше и си продолжуваше да си игра. Штом ќе го
слушневме, очите ни се насолзуваа, низички-низички, солзите
ни се слеваа по испотените лица, како што си бевме наведнати над
нивата. Никој не му кажувавме ништо, никој од нас не знаевме
што да му речеме повеќе од тоа што му беше кажано.
Бате и снаата втасаа рано во градот. Лекарот едно што ја
виде и ја прегледа снаата, веднаш ја прати во болницата. Тогаш и
снаата се почувствува дека многу доцна се јави на лекар, доцна се
одаде по лекарства. Си помисли дека не ќе е на арно работата. Во
тој миг, како што кажа бате, умот ў летна кај Јорга кого го роди
по цели четири години, мајчинската љубов како да ў беше кажала
нешто дека нема да излезе на арно работата. Долго, долго плакала,
таму во болницата. Си го проколна лошиот табиет да издржува и
да не оди порано на лекар, од срам што ќе рече народот. Ајде сега,
со што ќе ў помогнеше народот?
Бате не се задржа многу и околу пладне стаса кај нивата.
Долго седевме на сенка и ги слушавме кажувањата како беа поминале. Еден ужас се гледаше и во неговите очи. И тој се беше
исплашил, кутриот. Како што седеше, очите му шетаа само кај
Јорга кој рипкаше како пеперутка низ нивата посеана со памук.
Од тој ден па натаму, ние си продолживме да си ја тераме
работата. Јорга си го водевме со нас. Наместо во лулка, како што
си беше навикнат да спие, ние сега го свртувавме самарот наопаку
и го лулавме. Секој втор ден татко ми или бате одеа во град за да ја
видат снаата во болницата. Во два наврати, бате и други луѓе, наши
роднини и од страната на мајка ў на снаата, дадоа крв. На секое
одење во град, на враќање, никогаш не донесоа добра вест – дека
снаата се чувствува подобро – туку сё полошо и полошо. Кај сите
нас беше навлегол еден ужас и секогаш кога ќе го погледневме
Јорга како си велеше: „Мама е болна, ја боли стомакот...“, очите
ни се насолзуваа, рацете ни се пресекуваа.
Ох, колку се тешки таквите мигови, колку лошо е таквото
едно очекување кога надежта лека-полека се губи, па сепак не сакаш
да си го помислиш најлошото...
Дојде летото.
Целото поле беше изгорено од сонцето кое печеше како
фурна. Не се излегуваше надвор напладне, меѓутоа работата не
прашуваше и, како за инает, сё повеќе луѓе како да се гледаа по
нивите. Целото поле ечеше од песни и човечки гласови. Беше во
екот на жетвата. И нас работата нё туркаше, меѓутоа и грижата
за снаата нё толчеше и нё печеше во душата. Речиси секојдневно
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татко ми или бате одеа во болницата. Со секој поминат ден снаата
сё повеќе пропаѓаше. Со секој поминат ден и нам по еден камен
воденички ни паѓаше на душа.
Со жетвата и со копањето, некако добро ја теравме работата;
ја наваксавме работата. Дојде и Петровден. Таа година, како сега
се сеќавам, се падна во петок. Ние ја копавме нивата со памук
кај нашите трла, на страната. Тој ден никој од нашите не отиде
на пазар затоа што требаше да завршиме со копањето и ќе одморевме следниот ден, во сабота, оти беше и потежок празник,
Павловден. На тој ден никој ништо не работеше в село. Татко ми
беше во Слатино за да ја ожнее нивата во Ѓерман. Беше посеана
со јачмен и со жнеењето се доцнеше оти се чекаше, од целото
село, да стаса комбајнот за жнеење. Тој ден ја ожнеа нивата и со
воловската кола житото го пренесе дома. Одвечер сите се подготвивме оти утредента, сабота, ќе одевме семејно да ја видиме
снаата во болницата.
Утрото мајка ми беше станала уште во мугрите и беше зготвила за раздавање за Павловден – млечна пита. Рано утрото отиде
по куќите и раздаде. Кога веќе сите бевме готови за тргнување за
во град, стаса Мита, братот на снаата, со велосипедот. Беше станал
жива вода од што возел брзо по целиот пат. Само што го видовме,
сите нё пресече во стомакот. Мита, оти беше изморен и дека требаше да ја соопшти лошата вест, стоеше простум како скаменет не
знаејќи како да почне. Го зеде на раце Јорга, го погали по главчето и
почна да плаче. Стегна заби и со плачлив глас смогна само да рече:
– Дада... умре...
– Кога, бе Мита, кога...? Полека, за да не слушне Јорга – изусти татко ми.
– Сношти... – протепка Мита и повеќе не прозборе ништо
друго.
Мајка ми, татко ми и сите ние почнавме да плачеме. Татко
ми веднаш ми рече:
– Дина, ајде ти одведи го Јорга подалеку и задржувај го за да
не нё види, за да не ја насети работата. Ние треба да одиме, оти
гледаш дека работата со снаата не излезе на арно...
Потоа му се обрати на Мита, вујкото на Јорга:
– Мита, ние веќе знаеме каква е работата, туку ти оди оти си
со велосипедот што побрзо за да се најдеш таму, ќе треба да помогнеш за нешто. Пренеси им дека и ние ќе стасаме по извесно време.
Мита си го поведе велосипедот и замина. Јас го поведов Јорга
и отидовме накај бунарот, да биде што подалеку од дома и да не ги
види другите кога ќе заминат за Штип. Мајка ми и татко ми почнаа
да ги спремаат алиштата кои требаше да ў ги ставаат на снаата во
гробот. Потоа татко ми отиде до кај чичко Тегу Кола Миту да му
рече да ги префрли со тракторот до Штип, за да стигнат побрзо во
болницата. Чичко Тегу со еден збор кандиса. Го запали тракторот и
дури до дома дојде за да ги собере нашите, оти знаеше дека имаат
многу работи за носење.
Јас го залажав уште извесно време Јорга, а потоа двајцата
си дојдовме дома. Нё затекнавме никого, затоа што и дедо ми не
можеше да седи дома сам во тој час кога Господ ни ја беше изгорел
и спекол душата. Не можев да плачам за да не ме види Јорга, но

солзите ме задушуваа во срцето. Само го гледав Јорга и целиот
треперев како прачка.
Нашите стасаа бргу во градот. Кај болницата беа надошле
луѓе и од страната на мајка ў на снаата, татко ў, браќата, братучеди
и други кои се беа затекнале во градот во тоа време. Повеќето од
нив беа разбрале оти снаата беше починала во петок вечерта, пред
зајдисонце. Ја преоблекоа, ја спремија и од Штип ја однесоа во
Мустафино за да ја погребаат. Така си сакаа родителите на снаата.
Така сакаше мајка ў и така постапија. Во тој огин, нашите не се
спротивставија, не фатија за кусур.
Сонцето веќе паѓаше надолу над ридот Тиса, се подготвуваше за заоѓање, а нашите ги немаше да си дојдат. Дедо ми, јас и
Јорга се прибравме дома. Некако се снајдовме, го поминавме редот
на вечерата и Јорга, оти беше изморен, веднаш заспа. Боже, да
имаше некој да нё види од некаде како седевме дома ние тројцата,
додека јас и дедо ми не смеевме да испуштиме ниту едно ах! оти
се плашевме да не насети Јорга! Колкава болка, колку јад бевме
насобрале цел ден во себе! Немаше кому да му кажеме, немаше
кому да се пожалиме. Никој не дојде да нё види во таа болка, никој
не дојде да ни каже еден збор колку за утеха.
Неколку часа по заоѓањето на сонцето се вратија и татко ми,
мајка ми и бате. Дојдоа, кутрите, како биени од град, со огорчени
души. Уште долго, многу време, татко ми и мајка ми плачеа без да
кажат збор. Плачеа, кутрите, за самите себеси оти двајцата не си ги
помнеа родителите, оти пораснаа во туѓи раце; сожалени дури и од
дождовните капки; плачеа оти снаата, за која многу се радуваа кога
ја доведовме дома, си ја закопа младоста – како и нивните мили
родители – во цутот на младите години; ја оплакуваа и црната како
катран судбина на Јорга кој од тој ден па натаму ќе требаше да си
ја оплакува судбината исто како и самите тие. Уште еднаш видоа,
кутрите, дека злата судбина немаше намера да ги остави раат...
Скопје, февруари 1988 г.
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ХиЕРоС ГАМоС
Ветрот ми ја плетка косата додека гледам во полињата со
жито. Глетката на зајдисонцето е волшебна! Празник за душата.
Јас сум Аманда. Археолог. Сама стојам на врвот на ридот и го
испраќам старото сонце.
Аманда притисна стоп на диктафонот и стана од камениот
трон на кој бил изведуван праисторискиот свет ритуал.1 Погледот го насочи кон еден од карпестите нишани. Пред илјадници
години, низ внимателно изделканите отвори во карпите, старите
претставници на сё уште непозната цивилизација го набљудувале
движењето на небесните тела. Во точно определен ден од годината,
зраците на сонцето поминувале токму низ овој нишан, осветлувајќи го оној кој седел на камениот престол.
Повторно го притисна црвеното копче на уредот за снимање:
„Во кружните јами пронајдов керамички фрагменти од човечки
фигурини! Претставите на делови од човечко тело се закопани
на исто растојание!“
Наодите успешно ја потврдуваа нејзината теорија – фигурините биле кршени, а нивните остатоци расфрлани при некој
религиозен обред.2 Додека ги држеше скршените керамички
претстави, за миг, тие ў заличија на луѓето од нејзиниот живот.
„Можеби некогаш биле живи?“ си помисли додека гледаше во една
од фигурините, „можеби повторно ќе се обединат и ќе оживеат
под зраците кои паѓаат низ пукнатините во мегалитските карпи!“
„Недостига главната нишка која ја одгатнува смислата на
ритуалот. Ах, само да изгрее сонцето!“ велеше додека стоеше на
врвот опколена од древниот пејзаж на локалитетот.
Следниот ден од Аманда се изгуби секаква трага и глас. Остана само нејзиниот црн диктафон, и нејзините сведоштва во
форма на аудиозаписи:
„Овде доктор Аманда Еванс. Не знам дали некој ќе го чуе
ова... Сите исчезнаа... Јас сум единствената која остана...“
- Зборував со сестрата. Вели дека имало некои нерегуларности со морфиумот што сте ў го дале на Нада!
- Господе боже, Винка! Нада беше болна долго време и мило
ми е што нејзиниот живот така заврши. Нејзиниот сопруг е сега
во очајна состојба! Му требаш, Винка. Оди утеши го малку!
1

2

Во североисточниот дел на Македонија, во близина на врвот Татиќев
Камен и селото Кокино, во 2001 година е откриен археолошки локалитет
со огромно количество на артефакти, датиран од бронзеното време.
Сеопфатната научна анализа утврди дека станува збор за митска света
планина од каде било вршено долготрајно набљудување на ѕвезденото
небо, а биле изведувани и свети обреди.
Станува збор за обредот „хиерос гамос“ поврзан со култот на плодноста
и цикличната обнова на природата. Хиерос гамос значи „свет брак“ или
спојување на небото-Богот Сонце како машки принцип и земјата-Големата Богинка Мајка. На осветленото камено седиште седел племенскиот
старешина, како врховен свештеник кој управувал со светиот обред на
спојувањето.
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Отец Никола беше човек со проблематично минато. Луѓето
кои доаѓаа во неговата црква му се потсмеваа откако дознаа за
смртоносната доза морфиум што ў ја даде на Нада за да ў ги олесни
смртните болки. Тој, божјиот претставник на земјата, не смееше
да си дозволи такво нешто. Особено што Нада не го заслужуваше
тоа, бидејќи беше голем верник.
- Бог нека ви суди, оче. Тој гледа и тој знае сё. Сигурна сум
дека ќе ў прости на Нада, но тешко вам!
- Прости ги гревовите на другите, за да може Бог да ги прости
твоите.3
- Не ми е потребна вашата прошка, оче. Вие сте срам за црквата!
Знаеше дека скромноста е доблест и дека не треба да ја докажува својата праведност пред другите луѓе. Уште помалку да
им наметнува некакво верување. Како главен епископ во месната
епархија, негова задача беше да се грижи за своите верници. Да
ги сослуша и да им го олесни страдањето. На луѓето им требаше
некој соговорник за да се чувствуваат посигурно. Понекогаш му
беше лут на Бога, и покрај љубовта кон својата света должност,
и покрај вината што ја носеше во себе и осудата од другите која
не му дозволуваше да живее понатаму. Се чувствуваше дека го
изневерува Оној во кој веруваше безрезервно.
Во селото сё повеќе луѓе беа пријавувани за исчезнати. Во
општината Старо Нагоричане имаше секојдневни пријави на
исчезнати фамилии чии куќи останаа празни.4 На почетокот,
болниците беа полни со пациенти со главоболки и крвавења. А
веќе следниот ден од нив се губеше секаква трага и глас. Главниот
проблем настана откако Аманда Еванс замина во опсерваторијата. Постоеше верување кај жителите дека секој кој предлого се
задржува на врвот на планината, ќе биде казнет. Го нарекуваа
Проклетиот Рид.
Отец Никола реши да помогне така што прати глас до сите
преостанати фамилии да се соберат во главниот влез пред црквата.
Зашто најдобро беше во време на невола сите да бидат заедно. Го
договори времето на состанокот, шест часот изутрина. Рече дека
ќе обезбеди храна за сите, додека не се расчитат нејаснотиите околу
настанатата ситуација.
Токму верниците се тие на кои треба да им се помогне, си
велеше во себе. Каков е тој пастир кој ќе остане без својата паства? Апсолутен господар на самиот себе? Кому ќе му служи ако ги
изгуби своите верници? А можеби дури тогаш ќе може да се соочи
со себе. Со својот Бог и неговите морални заповеди.
3
4

Нов завет, Матеј 6:14–15.
Според народните преданија, на местото на Кокино се наоѓала стара
населба која во еден период целосно исчезнала. Денес, доколку се
сретнете со некој од мештаните во Кокино, ќе ви ја раскаже случката
од пред половина век. Имено во тој период, на неколку денови и само во
определени делови од денот, камења со големина на човечка тупаница
паѓале по покривите на куќите кои биле најблиски до локалитетот.
Камењата паѓале како од небо, во налети како некој да ги истура со
кофа од високо. Ако почнете да се качувате на Кокино, од десната
страна ќе ги видите тие неколку напуштени куќи, како да се случила
некаква катастрофа – Ј. Станковски.

ХИерОС ГаМОС

Следното утро дворот на црквата осамна празен.
- Има ли некој? – ечеше гласот на отец Никола. – Исусе Христе, дај ми сила! Зар ги собра сите луѓе? Зар ме остави сам?
Тишина.
- Аха, значи тука си уште! Требаше да те очекувам. Ајде,
тогаш, да завршиме побрзо со сето ова.
Откако влезе во црквата и ја кажа молитвата Оченаш, лицето му се осветли. Во екстатична благост, се претопи во чудна
светлина и исчезна. Отец Никола конечно си го најде својот мир
и се обедини со Бога.
Фрањо се разбуди тоа утро пронаоѓајќи ги сите крави мртви
во своето бачило. Нивата беше полна со мртви птици. Во далечината, преку мостот, под врвот Татиќев Камен, осамено се издигаше Проклетиот Рид. Му пркосеше на небото со своите карпести
масиви. Аманда сё уште не беше вратена. Сотир, нејзиниот маж,
вознемирено трчаше наоколу.
- Сотир, што се случува во селово? Прво птиците изумреа, а
сега и стоката! – рече Фрањо загрижено.
- Работиме на случајот, вујко Фрањо. Се чини дека проблемот
потекнува од некакво зрачење што доаѓа од опсерваторијата –
одговори Сотир.
- Мислиш дека Аманда е виновна? Те молам, престани да ја
обвинуваш жена ти за сё и сешто. Остави ја да си ја врши работата!
Откако Аманда започна со своите архео-астрономски истражувања, Сотир почувствува поголема слобода. Тој ја запозна
за време на својот престој во Америка, каде за прв пат го презентираше Кокино како една од најголемите и најстарите археолошки
опсерватории во светот. Таа се согласи да дојде во Македонија и
животот да го поминат заедно. Но уште на почетокот се чувствуваше отфрлена од сите во селото.
Фрањо секако ја разбираше нејзина отуѓеност и поради тоа
негуваше посебен однос кон неа. Како извонреден истражувач и
археолог, знаеше да испита
сё до темел, да ги разбере
сите, но самата од никого не
беше разбрана. Фрањо можеше да се пронајде во нејзината приказна. Човекот
кој во селото беше најсилен
и најхрабар, се претвори во
најголем плашливец. Нада
беше најдобрата сопруга
што кога и да е постоела
на земјата. Пред да почине од смртоносната доза
на морфиум што ў ја даде
отец Никола, го молеше да
бидат заедно. Но тој избега.
Не можеше да се соочи со
неа во нејзините последни
мигови. Не беше доволно

храбар да го поднесе нејзиното умирање, и наместо тоа, замина
во град да пие оставајќи ја да умре сама. Да, Фрањо навистина
знаеше што значи да се биде отфрлен.
А Сотир беше како ветерот. Без Аманда, оставен сам на себе,
правеше сё за да го спречи понатамошното ширење на неразбирливиот феномен. Спремен да жртвува сё, вклучувајќи го и
сопствениот живот, само за да може другите да се спасат. Се јави
во општинскиот центар за итни случаи и им ја објасни целата
ситуација.
- Ало? 988? Служба за итни случаи? Ве молам помогнете,
нешто чудно се случува во селото, луѓето исчезнуваат еден по еден,
не знаеме зошто... Како да ги коси сите некој смртоносен вирус!
- Знаеме. Ќе мораме да ве ставиме сите под карантин. Ве
молиме, не излегувајте од вашите домови и не контактирајте со
други заради ваша сигурност!
Карантинот значеше авионски гасни бомби кои како карпи
требаше да паѓаат во селото. Селаните беа преплашени.
- Идиоти – забележа Фрањо – ќе нё уништат сите до еден – ќе
останат само лебарките и оној проклет рид!
- Зарем не разбираш? – нервозно одговори Сотир. – Помина
времето кога имавме избор. Мора некако да се спасиме. Што ако
вирусот е во нас самите? Што ако ние сме тие кои го предизвикуваат овој феномен?
- Проклет да бидеш, Сотире! – возврати Фрањо. – Зарем
мислиш дека не сум свесен за тоа? Те молам немој да ми држиш
лекции за пожртвуваност!
- Фрањо, те молам, разбери! Ако не го направиме ова, вирусот
ќе се рашири и нема да исчезне само селото, туку ќе пропадне сё!
Фрањо тргна да ги предупреди сите во селото дека се подготвува уништување. И тоа во име на „добронамерниот“ карантин. Некој мораше да го запре тоа лудило. Ја украде сирената и се
искачи на највисоката точка, каде што се наоѓаше старата селска
воденица. Ги наполни градите со воздух и силно го испушти во
нејзиниот отвор.
Одеднаш, од другата страна каде што беше
проклетиот рид се појави
светлина. Неговиот поглед
се замрзна. За миг, лицето
му се вкочани. Се соочи со
болниот факт дека ја изневери Нада. Можеби Сотир имаше право. Можеби
општинската интервенција
ќе го спречеше понатамошното ширење на злото, надвор од соседството, надвор
од ридот, надвор од земјата. Откако сите ќе исчезнат,
тој ќе биде слободен. Толку
беше исплашен кога требаше да биде со Нада на нејзи-
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ната смртна постела. „Што и да биде, нека биде“, му рече таа, „само
сакам и ти да бидеш со мене додека умирам!“
Во последните мигови, гледајќи ја светлината пред себе, тој
се почувствува доволно силен да биде со својата сопруга. Повеќе
не беше лут на никого.
Беше прекрасно утро. Откако ги слушна првите звуци на
авионите кои се подготвуваа да ги испуштат бомбите, Фрањо – во
мир со себе и со Нада – исчезна во чудната светлина.
Марија првпат ја запозна сопругата на Сотир веднаш по
неговото враќање од Америка. Американката покажуваше крутост во однесувањето, додека таа се трудеше да биде што е можно
покултурна. Уште од самиот почеток го сакаше Сотир. Марија му
беше прва сопруга пред да се запознае со Аманда. Иако сега имаше
друг маж, таа отсекогаш копнееше по него.
Веднаш штом се врати од Америка, љубовниот оган помеѓу
нив повторно се разгори. На средбата во кафулето ў кажа дека
многу му е жал што мораше да замине. Работеше во домот за
старци и имаше задача да ги развеселува старците, да им приредува
забави, да им чита книги за да им го пренасочи вниманието од
сретението со смртта – неминовноста на животот.
- Ми недостигаш, Марија! Те молам, врати ми се. Остави
ги старите! Не можеш да бидеш нивниот спасител. Ако умираат,
нека умрат со добро.
Беше спремна да остави сё. Работата, мажот, кој беше алкохоличар, својот беден живот, и да замине со Сотир. Светот пропаѓаше, а и таа сакаше да пропадне заедно со него. Не сакаше
да побегне само за да биде со човекот кој го сакаше, туку и да се
ослободи од своите тешките обвинувања. Кога само би можела да
започне сё одново! Повторно да се роди некаде на друго место!
Општата состојба почнуваше да излегува од контрола. Од
Центарот за итни случаи соопштија дека планираат сите во селото
да ги стават под карантин. Требаше да го спречат понатамошното
ширење на вирусот кој веројатно беше причината за исчезнувањето, и никој не смееше да излегува од својот дом. Веднаш му
телефонираше на Сотир. Се вклучи неговата говорна секретарка.
Ја остави следната порака:
„Драг мој Сотире, јас заминувам. Сред забавата што им ја
приредив на старите, сред светлата што живот значат... Трпев
колку што можам. Ако си уште таму, да ме пречекаш, добро, ако
не... пак добро! Јас заминувам секако. Те сакам. Те молам биди на
станицата да ме пречекаш!“
А Сотир за тоа време беше во подрумот на својата куќа.
Не можеше да добие никого на својот мобилен, авионите кои
требаше во секој момент да дојдат веќе ги имаа прекинато сите
мрежи. Додека чекореше во темниот ходник, се сети на времето кога беше мал, кога дедо му во нивната барака пронајде еден
зајак. Баба му полуде, се разбира, па мораа зајакот да ги чуваат
во подрумот. Толку беше сладок, а никој не го сакаше, само тој!
Еден ден, се прикраде од дома за да го нахрани. Тогаш тој силно
го касна. Баба му веднаш свика налутено: „Неразбрана дијанијо,
може да умреш!“ Дедо му не можеше да се воздржи и го уби на
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самото место. Солзи му потекоа по образите. „Не плачи“, велеше
дедо му, „мораше така да биде“. Сиротото, мало суштество! Како
може едно такво слатко суштество да знае дека некому нанесува
болка? Дека некого повредува?
Така беше и со исчезнувањата. Зарем светлината знаеше дека
некого повредува? Зарем бројките знаеја дека некој се уништува?
Теориите занемуваа пред човечките животи. Веќе го слушаше
звукот на авионите.
Во меѓувреме, Марија пристигна на станицата. Не затекна
никого. Му телефонираше на Сотир, но повторно се вклучи неговата говорна секретарка: „Драги, каде си? Можеби одлучи да ў
се вратиш на Аманда. Секако не те обвинувам за тоа. Но јас не
можам повеќе да те чекам. Носам твое бебе, Сотире, каде си? – ў
се тресеше раката додека зборуваше. – „Требаше да ти кажам, но
сега повеќе немам никакви оправдувања. Те сакам, Сотире и се
надевам ќе најдеш мир каде и да си. Збогум.“
Небото над Кокино се стемни. Загрмеа авионите. Во гасот
измешан со бела прав Марија и Сотир ги предадоа своите животи. Сега беа заедно. Среќни и насмеани, тоа утро исчезнаа во
светлината.
Аманда ги собра пронајдените човечки фигурини и ги стави
во својата кошница. Додека го чекаше изгревањето на сонцето,
си мислеше: „Бев жедна за љубов, за наука, да го променам светот. Копнеев по разбирање, а дојдов во ова проклето село на овој
проклет рид каде сите ме отфрлија!“
Ја крена кошницата високо кон небото и првите зраци низ
еден од камените нишани ги осветлија вотивните фигури. „Ти ја
предавам оваа кошница. Ова се првите плодови од Твоето поле.
Овие се твоето дело“. Тогаш, муграта торжествено го осветли камениот трон. На него се појави силуета на човек во свечена облека.
Човекот ја зеде кошницата од нејзините раце и ў рече:
„Сите ја пронајдоа својата половина. Фрањо е заедно со Нада,
Сотир е со Марија, Отец Никола е со Бога. Никој не исчезна. Сите
се вратија во почетокот, а во почетокот постоеше само светлина.
Единство и целина“.
„Секој ја пронајде својата половина, Боже, а јас? Зошто останав сама?“ рече Аманда. „Ако сега е сё како на почетокот, зошто
останав последна?“
„Крајот е близу. Не плаши се. Сега сме заедно. Ти и јас. Предај
ми се! Повеќе нема место за сожалување, ни за вина.“
Аманда воздивна длабоко, помирувајќи се со својата судбина.
„Повеќе не е важно – рече. – Секој ја пронајде својата среќа. Ќе им
се придружам. Во ова величествено утро, во зракот на изгрејсонцето, го најдов она што ми недостига и ме прави исполнета. Твоето
присуство ме прави целосна! Ти се предавам како прва овошка!“
Свештеникот ја благослови. Во сјајот на сонцето кое се чинеше како да лежи во пукнатината, Аманда се разнесе со секој свој
атом. Осамнаа величествените камења на кои одекнуваше ехото
на древниот ритуал и светлината како нем сведок на постоењето.
Тукушто започна летната рамноденица, која го означи почетокот на новата жетва.

ПРЕПЕви
СовРЕМЕнА СЛовЕнЕЧкА ПоЕЗиЈА
Избор и препев од словенечки: Лидија Димковска

БРАНЕ МОЗЕТИЧ (1958)

***

На 28.11.1973 во кино унион го гледав филмот кабаре.
го прераскажав и го оценив:
„Не знам во што е магијата на филмот па доби осум оскари“.
неколку месеци подоцна вресоци и шепнежи.
И последното танго во париз. Тогаш гледав многу филмови,
одев на недела на светскиот филм,
на манифест што следеше по белградскиот.
А пред сё со години составував музички топ-листи.
Сите мои музички идоли беа бунтовници.
ги преведував текстовите на дилан,
од стоп сечев слики на пејачи и ги лепев во тетратки.
понекогаш и фотка од некое згодно момче во гаќички за капење
што заталкала низ страниците. тогаш сите бевме бунтовници.
презиравме бракови, ни се блуеше од слика на семејство
што во недела со фичото оди на излет,
ги омаловажувавме парите, сё што беше поврзано со нив.
Чекоревме во износени партали врз работ на нештата,
барајќи помеѓу себе мали енергии.

сё до револуцијата. или контрареволуцијата.
потоа енергиите се испоразгубија,
рабовите се урнаа, сите околу мене почнаа да се борат
за бракови, семејства, неделни излети со децата,
момчињата доаѓаа само за пари,
не се допираа благо со прстите,
не чувствуваа морници, не знаеја за што би се бореле.

***

чичко славко на крајот на август 1941-та шета
на конгресниот плоштад. полнолетен студент.
со него уште двајца. како да зборуваат за судбината
на земјата. февруари, две години подоцна, мониго пишува
дописница на италијански: Cara mamma! дека сё е во ред,
да му пратат пари, пакет со храна, двопек, цигари.
месец март во гонарс. со него е синот на уредникот на јутро
кој добива повеќе пакети. и му помага.
трошни листови на словенечки што дошле по неофицијален пат.
го фали испратеното брашно од грав.
и крушите. дали ги скинале од крушата зад бунарот
врз којшто седам 1965-та?
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во пазуви го стискам белото зајаче, крај мене постаро момче
ме фатило преку рамо и пази зајакот да не ми падне наземи.
Ве молам, пишувајте повеќе и попрецизно. Тука е исто како кај Вас.
Повеќепати гледаме оган во Брда.
годините ми се прелеваат во утробата, историјо, ми седиш
врз градите.
синкавиот одраз на телевизорот те осветлува
кога го напнуваш телото над мене,
мокар си, од носот ти се лизгаат капки пот врз моето лице,
врз устата.
За летоска ќе ми требаат куси панталони и паста за заби.
Не заборавете и цигари. Драва! каде ли е летото.
зад бунарот буричкаат кокошки.
ти ги бришам капките пот. изгледа како да плачеш.
како никогаш да нема да свршиш.
како да ќе пукне нешто страшно надвор во ноќта.
ќе експлодира. полека, полека.
Molti studenti partirano a casa, io non so si vengo.
кога војските се распаѓаат, кога се раѓаат нови, секогаш нови.
а јас? овде сум, во темнината,
без јуначка среќа.
што ли да напишам на дописницата. да јавам ли по курирот:
падна во ноември 1943-та некаде во приморските шуми,
по војната отаде границата.
залудно отиде дедо му да го закопа
кога не можеше преку границата,
па мораа да се вратат и одново да го погребаат.
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Кога бев мал нё носеа со знаменца да му мавтаме
на претседателот. училиштето беше крај целовшка улица,
на стратешкиот пат од аеродромот брник. понекогаш мавтавме
и со туѓи знaменца. кога имаше гостин.
сега нё носат на избори за да изгледа сето тоа чесно.
новата влада позира пред фотоапарати. од кај ли им е надежта
дека останало уште нешто за крадење. од ридовите
надоаѓаат силни ветришта, студено е, а одвај малку снег.
ги гледам низ прозорецот луѓето кои полека сфаќаат
дека биле изиграни, а не им е јасно како тоа се случило.
а траело со години.
БАРБАРА КОРУН (1963)

Чекалница на аеродромот во Белград
На аеродромот во Белград во еден редок миг кога можам
да ја надминам отрпнатата омраза кон себеси,
а со тоа и кон светот,
почнувам да зборувам за својот бел мек мев
како за некаква необична истуткана брчка
со дупка во средината, небаре млитаво тесто зад кое можам
да го насетам вриењето на отровните сокови,
она што го загледав во огледалото со подзатворени очи
и со невиден отпор. Потем овде е кожата што неподносливо
пече и чеша,

СОвреМена СЛОвенеЧКа ПОезИЈа

толку сува што од рацете и нозете ми се кинат долги парталчиња,
боли при допир, а под неа ситни венички, темноцрвени
и виолетови,
распукнатини дури и однатре.
Чудно љубовно-гнасен е тој однос, а сепак погледот
врз надворешната страна на моите раце
од кои стрчат сини вени, речиси ме фрла во екстаза.
Како да проверувам неспокојно дали одам по вистинскиот пат,
и сакам да сум сигурна дали мојата кожа наскоро ќе биде
исто толку пергаментна како пред тоа кожата на баба ми
и сега на татко ми.

Пристигнување во Ратковце
Ветрот дува среде шесте смреки извишени
околу подземниот резервоар за вода
разнесувајќи ги мувите ко аероплани во оклопи од ѕуници,
а јас ги пуштам корените длабоко во земјата
и шмукам вода од зафатот што се надевам дека е толку длабок
да можеме сите да ја згаснеме жедта.
Воздухот е топол, седам зад плеќите на човекот со нозе
како месечеви релјефи, избраздени од преплетени проширени
вени,
обележани со непозната индиска болест што зад себе оставила
полуизедени глуждови и потемнета кожа.
Очите му се подзатворени дури слуша музика
што надоаѓа од сребрениот епл,
поставен врз палета обрасната со мов.

Чекалница во здравствен дом
Не е ни разденето, а просторот осветлен со вештачка светлина
е полн со стари, свенати луѓе. Ужасот не се состои
во нивните занемарени тела без свест,
туку во душата – празен, тап поглед закован во некоја точка
на подот
или во бесплатниот каталог на евтин супермаркет.
Се сеќавам на глетката во кафезот со горили
во зоолошката градина во Вупертал –
колку беа поживи, иако поочајни и полудени
од злосторот на којшто се изложени,
затворени во мал празен простор без сончева светлина.
Длабочината во нивните очи. Целосното присуство
иако во суровост. А овде – материја што се распаѓа без дух,
телесна удобност без зрнце вистина.
Потоа низ просторот се разбранува од на високи потпетици:
дојде лекарката, млада и убава како богинка –
погледите на сите се полни со верба во спасението.

Пристигнување на аеродромот во Мајами
Сё е во бројки и знаци.
Ја напнувам мојата мозочна половина за знаци,
душата си ја носам истегната преку раката како капут.
Бесконечни маси луѓе наредени во долги редици пред бројките.
Обрасци, формулари, распределници. Личен документ.
Уште повеќе бројки, уште повеќе букви.
На големи екрани над редиците со луѓе,
петмина бели дебели мажи во униформа
со пендреци кутнуваат на подот еден црн човек
седнувајќи му врз рацете, нозете и телото.
Потоа во лисици го изнесуваат од екранот. Миг подоцна
нацртано маже се соблекува, ги откопчува часовникот и ременот,
го става лаптопот во гајбичката,
потоа се покажуваат прецртани шишенца со течности,
прецртани пинцети и ножички за нокти,
прецртан револвер, прецртано месо, прецртано сирење.
Повторно долги редици букви и бројки.
Повторно глетката со црнецот – не му го гледаме лицето.
Белите лица на униформираните се испотени.
Никој никого не гледа во очи.
ЕСАД БАБАЧИЧ (1965)

Коверт
адресата
пратете ја
во друг коверт
за да не се израдуваме
премногу
кога ќе дознаеме
која песна
е ваша

Зелена земја
Постои манична
депресија на економијата,
психоза на земањето
без срце,
манична депресија
на градежништвото,
депресија на гробовите
на кои им нема крај.
Дозволите растат,
се издаваат како книги,
одиме по дијагнози,
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ги подигаме како да се
непрочитани облакодери,
железни визури
на нашите искачувања
и паѓања.
Одиме по статистики,
не по улици,
не на дожд
туку на облаци чекориме,
на облаци
кои патуваат побрзо
зашто дошле од многу далеку.
Ги туркаат
кинески подлуѓе
со ниски глави,
мижат, се лигават, бројат,
проектанти на стабилни пазари
во вакуум од непрекинати
одлуки.
Секој фикс што ќе го одглумиш
е осуден или на победа
или на пораз,
но тоа не е наш избор,
не постои повеќе наш избор,
само раце,
гумените раце
на есенската депресија
ослободени од челикот
што сака
да нё вовлече во себе,
во психозата на желбата
и заповедта.
Твоето срце
е зелен релјеф
казнет
со убавина.
ПЕТАР СЕМОЛИЧ (1967)

Јосиф
Работилницата е топла и мириса на тукушто истругано дрво.
Го лизга погледот преку полиците, запира на старата
птичја куќичка, одвај се гледа дека некогаш имала црвен покрив
и сини ѕидови. „Кога ќе пораснам ќе бидам столар...“
Со раката повлекува врз ближната штица да ги почувствува
под дланката
годините на дрвото. „Сё е во законите. Ѕидовите мора да се рамни
и да стојат исправено, покривот не смее да биде
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ни премалку ни премногу накривен за да не го исуши сонцето
или да го скрши снегот.“ Потпрен на работната маса
не сакајќи погледнува на часовникот што наближува кон пладне
кога во судската сала, оддалечена на час и половина со автомобил,
ударот со чеканот ќе ја запечати приказната на неговиот син-убиец.
Лесно ў е на мајката. „Тоа е крв од мојата крв, месо од моето месо!“
Лесно ў е на сестрата: „Кој ќе ми даде друг брат при стари родители?“
Наредниот ден весниците ќе го распнат синот на крст,
поставувајќи прашања крај објавените фотографии,
зошто ли не бил таму... зошто го немало под крстот...
„Секогаш мора да ги почитуваш законите,
дури и при мала градба како што е птичја куќарка.“
Пак повлекува со дланката врз ближната штица
и се сепнува кога под нокотот на показалецот му се забива иверка...
кога се појавува крв...

Светлина на дното од кањонот
Идејата на Битакер е едноставна: за секоја
тинејџерска година да се убие по една тинејџерка.
Во Калифорнија сме кон крајот на седумдесеттите
од минатиот век: култура на автостоп,
на топ-листата на Билборд царува Дона Самер,
плажите се преполни со прекрасни тинејџерки во бикини.
Битакер и Норис купуваат комбе со лизгави врати
и нагалено го нарекуваат „The Murder Mac”.
На 24 јуни Норис ја забележува Синди и му свртува внимание
на Битакер: „There’s a cute little blond”.
Сосила ја влечат во комбето, вресоците ў ги задушуваат
врзувајќи ја околу устата и пуштајќи го радиото до крај.
Битакер во своето признавање на вината зборува
за нејзината исклучителна самоконтрола, вели дека
не се отимала, како да знаела што ја очекува.
На ридот Св. Габриел наизменично ја силуваат
и кога ги замолува да ў дозволат да се помоли
пред да ја убијат, ако им е тоа целта,
не ў дозволуваат. По повеќе безуспешни обиди
на давење конечно задавена ја фрлаат од една стрмна карпа
во еден кањон: “The animals would eat her up
so there wouldn’t be any evidence left.” Џон Даглас,
агент на ФБИ, подоцна изјавува дека Битакер
бил најрастроената личност за која во животот изработил
психолошки профил: на судењето кога на касетофонот
ја давале снимката на мачење на нивната последна жртва
и луѓето масовно ја напуштале салата, тој се смеел
самодопадливо. Синди, Ен, Џеки и Џаклин и на крајот Ширли,
од една до друга биле сё побрутални, сё подиво следејќи ги
своите луди сништа што ги претворија во ноќни кошмари
животите на другите: тужителот Стив Ки уште две години
по судењето, во сонот трчал по нивното комбе
за да ги спаси девојките – но секогаш предоцна;
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главниот истражител Пол Бинум пред да си застрела
куршум во главата, напишал во прошталното писмо
дека сё уште го прогонуваат сеќавањата на случајот
“Tool Box Killers”
и стравот дека ќе ги испуштат од затворот.
Туку да се вратиме во летото 1979 и кај Синди:
никогаш не го пронајдоа нејзиното тело. Можеби
никогаш не го достигнала дното на кањонот
и сё уште паѓа и се моли: за себе, за останатите девојки,
за своите блиски, за нив и за сите останати монструми
меѓу нас и во нас.
АЛЕШ МУСТАР (1968)

За што или за кого?
По речиси педесет
не баш подносливи години на престој
на овој свет,
во Темишвар по посетата на музејот
на поновата историја,
одново се прашувам:
за што и за кого
се бориме?
Ако во младоста
во умот ми беше втиснат барем реторички одговор,
денес повеќе не е така.
Во името на нашиот Бог
од крстоносните војни наваму
се пролеаја хектолитри крв.
Сега на потег се
исламските радикалисти.
Не сум богохулник,
само не знам кај коj бог да пребегнам.
Кај Богородица не смеам по утеха
поради кусите панталони,
налепницата на црковната порта
е непремостлива препрека.
Кога би било од помош
би ја жртвувал козата на Ема
со која токму сега си игра
и која заради милоста на роднините
не заврши на менито.
Под мојот прозорец
пет риби во фонтаната секојдневно прскаат вода,
но ниту една од нив не исполнува желби.
А самиот имам само една.
Како секоја учесничка на натпревар за мис
единствено што посакувам е во светот да завладее мир.
И тоа буквално.
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Творештво

ПРИМОЖ ЧУЧНИК (1971)

Кога би се хранеле со метафори
сигурно би ги замесиле од остро брашно.
Колкупати пробав со интегрално,
ама тестото при месењето
постојано
ми се распаѓаше.
Со години е така.
Толку сум гладен, буквално прегладнет...
Ема денес се врати смуртена од училиште,
зашто мора да напише бајка според зададени правила.
Толку рецепти имаме дома
што оправдано очекува родителска помош,
ама рецептот на Проп не можеме да го најдеме.
Пробувам да замесам нешто онака по мое,
но не ми оди.
Иако за оваа прилика зедов бело брашно,
морфолошките елементи на волшебната бајка
ми се лепат врз прстите.
Не можам да ў помогнам.
Толку е мала, а веќе пред прва творечка криза.
Утехата дека и мене слично ми се случува
би била бесмислена.
Дури молкум месам, размесувам...
одеднаш под прстите
сеќавам волшебна моќ.
Во квасецот била маката, а не во брашното!

Пролет, продолжение
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За тоа би вредело уште еднаш да се умре.
За идејата – време што би требало да ja преболат
уште кога завршилe в шума, двајца млади, со нарамени пушки,
во мигови на непријатност, со другари рамо до рамо,
и со таа вест – трпкава, лоша – насобрана ко сите тешкотии,
и потем отстранета, кревање на рамената,
и одложена – за утре – соништа за слободата, празни,
и грижливо стокмена, развиорена – дури потоа
злоупотребена – понижена, дискредитирана, болна.
Идеја на пролетта, за сите иста, со акцент „на среќата“.
Воодушевеност од бајраците кои се виорат ко сребрени надежи.
Во тоа би вредело уште еднаш да се верува –
ко некогаш. Беше праведна борба. Затоа. Не е невозможна.
(Иако веќе испловивме за да ја истресеме пепелта во морето,
ветрот ја расфрла наназад кон нажалените.)

Доцната пролет
е најважна. Сё останато е изговор за неа.
На пр. времето во прв план што го сфаќаш
крајно сериозно. Облакот над германскиот град, бел,
прекривајќи го синилото, растворајќи се во безобличност,
копринен и исчезнувачки ко дамнешна вредност.
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Зиме е депресивно, бев осамен повеќе од вообичаено,
ме нападна она модерно чувство среде сите оние грешници
под сивиот капак, сега тоа ти изгледа незамисливо.
Не. Сё е само изговор: храната, сексот, пијалакот, моќта,
кариерата. Ми беа потребни години за да го составам повторно
облакот што сега плива во мојата глава – делумно облачна,
бел, исчезнувачки облак и – речиси нема.
Можеби си бремена. Или јас сум сам. Немам сили,
имам само облици. Што и да се случи, тебе ти е редот.

Опис, прашина, Мандељштам
Ловците на коњски лепешки не можат да ја уловат реата.
Јакиот мирис што се сконцентрирал во воздухот
на овие костенливи очи, моја Надежда.
Веројатно Ти пишувам за последен пат, студено е,
ми штракаат забите, мошне сум ослабен,
лежам болен на некоја постела ни таму ни овде,
пред да заминам во чисти, бојазливи метрополи.
Гигантот го опседна страв дека моите екстремитети
можат да станат зборовни јажиња, (а толку бледи)
што би ја заврзале моќта. Бледнеам за да ја спуштам насамо
клепката на векот замислено прегрнувајќи те.
Може ќе ми пратиш панталони, џемпер, рубља
или барем копејка. Прашината небаре снег паѓа
од дрвјата и сите се надвор, а јас не верувам.

Множина

На Е. Т. Дик

3
ГОЛЕМИТЕ градови имаат свои вистини
купишта ли купишта крадци
и вини кои питаат
за да си го уредат сообраќајот
големите градови имаат свои питачи
кои од чувство на вина си ги нарамуваат
на своите плеќи, а без вина ги редат
едни врз други во тишината на споредните улици
големите градови имаат издувни гасови
купишта ли купишта вистини
ги слушаш само затоа што
не можеш да ги чуеш како останатите

ЈАНА ПУТРЛЕ СРДИЧ (1975)

Риба
Дури и највнимателно што можеш
да ў го пресечеш мевот на оваа чудесна сребрена риба
и да ў ја извлечеш утробата,
да ја избришеш правта од полицата
и острите предмети да ги ставиш на највисокото место,
безбедноста нема да те спаси од стравовите.
Бедата не гарантира добри песни.
Близината на смртта само те прави
уште поосамен. Исполнети со радост
како аквариум со риби на мрестење
ги гледаме патките
што се следат една по друга
со замавите на своите лопатести нозе
еден два еден два
во редицата.
Има некаков ред во сето тоа.
Некаква перјеста леснотија.

Издиши кога испушташ
Вдиши кога посегнуваш, ми вели,
издиши кога се фаќаш. Го вдишувам
мрсниот цветен мирис на летото,
физичкиот работник во автобусот,
марихуаната.
Издишувам трипати по десет метри
непрочитани книги,
пешачење на Антарктикот, запрежни пци
што нема да ме одведат никаде.
Ја вдишувам чудесната рекламна светлина
со есенките лисја и убавицата во реното,
а потоа се обидувам да ги издишам
жената и автомобилот.
Зачекори во виртуалноста, ми вели,
и седни среде наноделовите.
Вдиши, издиши, тоа е твојот свет.
Овие исполирани електромагнетни импулси
што ги нарекуваш музика, и рамномерно
одмерените вресоци од домот за пензионери
доцна во ноќта. Диши.
Вдишување и издишување.
Вдиши кога посегнуваш,
издиши кога испушташ.

24.03.2017

33

ПРЕПЕви
Избор

Ги вдишувам белите таблетки.
Авионите.
Зборовите на луѓе што се опкружиле
со голема тишина.
Санките. Залетот. Запрежните пци
кои може ќе ми се најдат.
Ситните импулси на надеж
како порнографија во детството –
отворена пукнатинка во непознати светови.
Вдишувам сосема случајни детали,
мали гестови на рацете, вртења на главата и извици
што не се среќаваат во епските романи.
Чад од филмот Расположена за љубов.
Издишувам и го слушам потпукнувањето на мрежата,
несфатливиот пат на информациите
во овој заситен и празен универзум,
брмчењето на спротивностите во себе.
Сё е неповторливо.
Повтори ја вежбата: вдишување и издишување.

АЉА АДАМ (1976)

Текстилна работничка
Пред да ја отпуштат
беше со децении вработена
зад подвижна лента во фабриката.
Сега со повреден ’рбет
и со црни длапки под очите
се јавува на огласи за работни места.
Наутро на лицето си нанесува шминка
и ги мазни рабовите на кошулата
за да му остави добар впечаток на оној
кој зад луксузното биро го впишува нејзиното име
во колони тесни ко епрувети
во какви што алхемичарите во средниот век
се обидуваа да создадат човечко битие
одвоено од женското тело.
На враќање дома чувствува дека својата тага
не може да ја одвои од трептежот на кожата,
како ни свивањата на крошната од ветрот.
Потоа застанува набљудувајќи ги конците светлина
што се пробиваат низ гранките.
Секоја ноќ, во полусон, ткае невидливи алишта.
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Ангелска косичка
Ми раскажува за кадравата ангелска коса
што им израснала врз голите глави на созаробеничките
неколку месеци откако поради болеста
и лошата исхрана им испаднала целата коса.
Пред почетокот на војната, во 1941-та, кога предвреме
завршиле со школувањето,
момчето со кое никогаш не прозборела
ў пикнал в рака љубовно писмо:
„зашто можеби никогаш повеќе нема да се видиме“,
и уште тогаш косичката, истрајно божем млада изртена трева
ги опколила нивните мисли.
Додека раскажува, во просторот косичката се бранува
мека небаре кожа на дете
родено и умрено во логорот,
се заплеткува помеѓу искажаните зборови,
помеѓу приказните што си ги довериле на тврдите легла
за да можат да ја преживеат ноќта.
Однадвор притиска есенската топлина
дури во кујната седиме една спроти друга
и се преправам дека немам ништо со тоа

што токму таква златна косичка порасна
на мирисливото теме на мојата ќерка,
како да не ја собирам од подот, од својот живот,
и ја местам пред ветрот за да полета.

Гума за бришење
Ќерка ми ме вика по име,
затоа ми недостига еден од моите идентитети:
поетеса, крадачка, воајерка.
Низ клучалката ѕиркам во детството,
како ја крадам гумата за бришење
од масата на соученичката, криејќи ја в џеб.
Како планирам светилката да е изгасена,
за да ја истегнам дланката во вистинското време,
и да го ишмукам мирисот на уредност
од предметите во кои мајка ў
ги втиснала нежните движења
со кои се лизга врз тетратките, ги реди моливите
и ги гали кориците на книгите.
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Како потоа дома ја стискам во џебот
гумата за бришење и не сакам
да го соблечам капутот.
Сё дури не ми ја истргне од дланката.
Како тогаш, кога со конецот
ми го извади забот и крвта го облеа
празното место.

АЊА ГОЛОБ (1976)

Концертот на дебелата дама
Два-тројца ќе се запиеме,
некој од нас ќе се удави, ќе излета од пат
или ќе го удрат на велосипед.
Акутна депресија овде, хепатит Ц онде,
повеќето ќе скинат конци,
барем на еден човек се обложувам
дека ќе доживее мозочен удар среде секс,
некои од нас ќе паднат и ќе издивнат среде бањата.
Некој најверојатно ќе се самоубие.
Овде-онде навечер некој ќе заспие и нема повеќе да се разбуди.
Некои од нас веќе имаат абортирано,
а некои ќе абортираат,
Некои од нас не можат да имаат деца,
а некои не ни сакаат да имаат.
Оние поимотните ќе завршат во соби на домови за стари,
среде отсечните стрелки на саатот во ходникот,
со застоена реа по инконтиненција и свенати рози,
а останатите на улица, подалеку од очите и срцата,
можеби во распаднатите домови на своите родители.
На некои дијагнозите веќе им капат од телефонските слушалки,
почнавме да си ги бележиме нивните прегледи кај специјалисти,
нивните физиотерапии и лекови, и веќе полека се спушта врз нас
мачнината на немоќта – ние : старост = 0 : 1.
Ретко, но понекогаш се случува да купиме цвеќиња,
да пратиме телеграми за сочувство, од мобилните
да избришеме броеви. Ретко, но и тоа се случува,
ја насетуваме во себе зголемената фреквенција на црнината.
А засега, пред да скинеме еден по еден, работиме.
Многу работиме, работиме сё што ќе добиеме,
повеќето седат пред екрани на лоши столови
со искривени ’рбети и со сендвичи за ручек.
Понекогаш доаѓа радосна вест или писмо напишано на рака,
понекогаш добра книга, филм, албум, изложба, концерт,
понекогаш некој на сцената изрекува реченица
што го пробива четвртиот ѕид и останува. Понекогаш некој
брани докторат, понекогаш некој добива на лото,
понекогаш некому му се раѓа дете.
Понекогаш некој оди на патување и праќа разгледница,
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убаво му е и тоа навистина го мисли,
Понекогаш некој оди со некого дома и сексот е исклучителен,
а утредента никакво додевање, само заемно
„Тенкс, се гледаме, уживај“ и чао,
понекогаш, понекогаш навистина се појавува ѕуница.
Гледаме, читаме, слушаме, зборуваме,
тук-таму нешто пишуваме. Го следиме развојот,
купуваме разни направи и кришум учиме да ги користиме.
Ретко се искачуваме по ридови, ретко пушиме хашиш,
ретко гледаме ѕвезди, ретко пееме,
ретко ризикуваме, ретко замижуваме.
Но сё дури еден човек се потпира врз мостот
во светлината на сончевиот залез
и мечтателно гледа во возот под себе,
сё дури ноќе некој среде идиличниот холандски пејзаж
со велосипед се враќа од приемот кон осамениот контејнер
а врз неговата цела предна страна е со дебели букви испрскан
RELAX,
сё дури во најоддалеченото катче на дворот пред градинката
сё уште стои молчаливо дете задлабочено во себе
кое со стапче или со рачка од лопатче
низ отворот во оградата со сериозна посветеност
копка во земјата таму надвор, на другата страна,
сё дотогаш сме безбедни. Сё уште не е сериозно, сериозно.

АНА ПЕПЕЛНИК (1979)

налети
Никаков ветер. Само повремени
налети од воздух предизвикани од црвеношијка.
Тука, крај мене. Зад нас
е цела седмица прошетки помеѓу зградите.
Угоре-удолу по улицата по неколкупати на ден.
Сё уште сите си имаат своја градина.
Вредно ја обработуваат ако не се во невола.
Полни бразди спанаќ
што никој нема да го зготви.

Површини

На Примож

Мојот јазик не е доволен. За да кажам
што било. Другите јазици се предалеку
и не се заплеткуваат. За зборот ништо не е

СОвреМена СЛОвенеЧКа ПОезИЈа

соодветно. И кога морето има срце,
на површината сум предалеку од мрежата
што рибарите вечерта ја извлекле на суво.
Помниш ли кога сосема заледена
ја спасував црната пеперуга. Си го издраскав
коленото и во левата рака држев нешто
што речиси ќе поминеше. Над водата
животот тукушто започна и не најдов
лепило. Близина на отсутноста. Како
да ти објаснам дека од небото го истругав
бакарот. А есента ниту не почнала.
Секогаш си крај мене. И само кога барам зборови
што испаднале од површината на јазикот
се пробивам кон смислата.
Сё до присуството на близината.

Сонети

На Џошуа Бекман

2
Црвено комбе полно со незаборавки
јури низ улицата. Сё уште ја барам твојата песна.
Не ги именувам улиците. Си ги делам
со луѓето во овој град. Црвено комбе

полно со незаборавки. Сё уште. Ја барам твојата
песна. Црвен авион слетува на аеродромот
на црвениот град. Сини незаборавки.
Аеродромите никогаш не ги запаметувам.
Не јурам по црвениот авион. Премногу незаборавки.
Твојата песна. Лизгање. Комбе полно улици.
Зад воланот седи кловн. Црвено комбе
пред црвен пожарникарски дом.
Од црвената куќа расте небо.
Сини незаборавки. Твојата песна.
Си ја делам со луѓето во овој град.
Од куќата расте црвено небо.
3
Чуновите се далеку. Толку долго врнеше дожд
што најпосле ги однесе. Сега лупиме костени.
Прегорените лушпи се мали чунови.
При изводенувањето се слуша пукањето
во оние што се пресушени. Чуновите се далеку.
Што мислиш, уште колку луѓе се греат на дрва во градов?
Не многу. Јас само уште се движам.
И лупам костени.
Од една до друга постојка.
Понекогаш кажувам повеќе нешта одошто во еден ден.
Дрвата испуштаат доволно топлина. Понекогаш
го слушам пукањето во цевките сё дури не заспијам.
Понекогаш на дождот стојат луѓе.
Толку долго сё дури не заплачат.
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дЕн 94
СМРТТА ДОАЃА 2
За разлика од денешнава, првата цивилизација беше опседната со Смртта. Најголем успех за еден човек беше да изгради сопствена пирамида и таму, по смртта, неговото тело да биде сочувано,
а тој со сето свое богатство вечно да живее. Таков успех доживеа
Озирис – кралот кој најмногу се измачи да дојде до успешно реализирање на смислата на животот.
Тој беше роден една минута пред својот брат Сет, кој уште
од самото раѓање беше втор, и остана вечно вториот. Така и го
нарекуваа, се шегуваа со него постојано во секоја позиција на
сонцето, додека неговото срце сё повеќе и повеќе се полнеше со
злоба. Се беше решил, се препушти сосема на злото, го чекаше само
денот на одмаздата и на ништо друго не мислеше. Денот кога ќе
го преземе престолот убивајќи го својот брат Озирис.
Озирис се ожени на дванаесет години, за Изида, најубава
меѓу жените, иако не ја сакаше, ниту подоцна ја засака. Кралот
постојано мислеше на своето кредо, на пирамидата која еден ден
по венчавката започна да ја гради. Сё што ќе стекнеше го вложуваше внатре. За триесетина години, таа беше преполна со злато и
дијаманти. Беше најубавата меѓу гробниците. А бидејќи мораше
како крал на својот народ, ладнокрвно создаде син кој ретко го
гледаше и кого што го нарече Хорус; и тоа беше сё од дејствата на
кралот надвор од неговата гробница.
Полека но сигурно, Кралот ја чекаше својата смрт, и нетрпеливо го поминуваше животот незаинтересиран за ништо пред
и околу себе. Нетрпеливо, и Сет ја чекаше својата одмазда. Беше
подготвен и кога целиот народ ги затвори очите се упати злото
кон својот роден брат, да ја изврши својата мисија. Сите освен
Озирис спиеја, а тој ретко одмораше, премногу беше возбуден
очекувајќи ја сё понетрпеливо средбата со својот вечен партнер.
Сет влезе во одајата на својот брат. Озирис не се ни помрдна. Не
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го забележа сега, како што и никогаш во својот живот не го беше
забележал брата си. Оној кој го пресече со насмевка со сечилото
по вратот, кој го беше исекол на триесет парчиња – толку колку
што и години имаше поминато во сенката на кралот. Нареди да
се фрлат деловите од телото на сите страни низ светот. И така,
прекуноќ, Сет стана крал.
Изида знаеше што следува и затоа, со своето мало дете,
побрза да замине од кралството пред да биде доцна. Го израсна
својот син хранејќи го со плодови од разновидни дрвја и мачејќи
се премногу. Но знаеше дека тој ў е единственото нешто останато
од животот на нејзиниот крал, нејзиниот сопруг, кого покрај сё, неизмерно го сакаше. Кога дојде последниот миг од нејзиниот живот,
нејзиното момче беше на триесет години. Растејќи во дивината, тој
беше многу силен, како никој дотогаш, отпорен на сё. Испуштајќи
го последниот здив, мајката умре задоволна, со насмевка на лицето,
пренесувајќи го целиот товар од својот сопруг кој сега, според
нејзините толкувања, бесен ја чека на небото синовата одмазда.
Дарувајќи му го така, на татка си, вечниот живот.
Хорус за прв пат остана сам во студениот свет на дивината.
Всушност, не беше сосема сам, бидејќи веруваше дека неговиот
татко, неговиот единствен крал, го гледа од небото и чека на него,
ја чека и ја бара од него вечноста. Така, Хорус тргна по светот собирајќи ги деловите од телото, коските на својот татко. За триесет
години ги пронајде триесетте дела. Со нив, во една вреќа прекурамо, се упати кон својот чичко, господарот на сето кралство, Сет, и
ги истури пред него. Го фати за вратот веќе стариот и изнемоштен
вечно втор брат и го удави. Го запали телото на Сет, а подоцна
го мумифицира својот татко и го положи во неговата пирамида
која го чекаше. Така Озирис конечно ја доби својата прегратка со
смртта, а Хорус застана на престолот цврсто и започна со изградба
на својата пирамида.
Озирис стана вечен според сите тврдења на луѓето во тој
период. Но сепак, сите жртви што беа направени за тоа останаа
само лесно потпрени на верувањето кое луѓето тогаш го имале.
Дали денес навистина Озирис е вечен?
Во тоа може само да верувате.

нови ПЕСни
Зоран Јакимоски

циклус
оФиЦиЈАЛни
докУМЕнТи ЗА нАС
мирисот на телото твое
овој мирис на телото твое
што потсетува истовремено
и на есенските круши и на алое вера
го носам врз себе
како белег што ги дефинира
и деновите и ноќите мои.
ова е таа посебност
што ја донесе тој толку среќен трептеж
кога зборовите престануваат да постојат
и кога сё е збиено во еден воздив
сместувајќи го минатото и целата иднина
зад спуштените трепки –
тие завеси тешки
што нёсокриваат од светот околу нас.
како чад извишен преку оџак
го издигнувам овој мирис над сето сивило
и го обвиткувам во најлековити алги
кротко спомнувајќи си
за летната бркотница
кога здивот замрен
стануваше совршена илузија
а луњата (во која како дете
боса чекореше низ вировите
со сандалите в раце)
од нас вешто го миеше гревот.

спомени поттикнати од дождот
дождот сё уште како ветување паѓа.
столот пред мене е празен.
едно длабоко сеќавање
се струполува пред моиве нозе...
палам цигара а не смеам.
капки ми се слеваат по раменава.
можеби е доцна... но јас
панично те барам.
оф сиво-белиот фустан
мириса на мувла.
лалињата прецветуваат
и нивниот лелек се разнесува по ѕидовите.

Зоран Јакимоски е роден на 01 .11 .1968 г . во (велестово)
охрид . Студирал на Филолошкиот факултет во Скопје . автор е
на шест книги поезија: Граматика на поривот, Совршен молк,
Зборот неизречен, Морето се мурти, Влажна месечина и Ништо
не е недостижно . негови песни се препеани на десетина странски
јазици, а самиот препејува од бугарски и хрватски на македонски јазик . застапуван е во повеќе избори и антологии објавени
во Македонија и во странство . носител е на повеќе награди, а
освен поезија во периодиката објавува и критика . Член е на ДПМ .

ниту ликот ти го гледам во барите
ниту розовите прсти
ти ги сеќавам по градите.
само парчево хартија во моиве раце
ми напоменува
дека некогаш беше тука.

празнината е преголем товар
веќе не се пронаоѓам во
морскиот шепот. зачестените дождови
ми велат дека е лесно
да се загубам во толпата
што нема никаков поим за тебе.
ноќе прозорецот е широко отворен
и разни мириси го освојуваат тој мал простор
осиромашен за твојата присутност.
пак ги кинам листовите хартија.
моево перо станува немоќно. нема начин
на кој живо ќе се опише
како твојата кадифена рака
трепери врз моето небричено лице

бришан простор
ама баш ништо не се случува од тукутака.
цената е платена за сё.
и додека всмукани од гргорливиот џагор околу нас
пиеме чај и кафе во луцерна
душава си спомнува за зборовите благи
а прстиве како да ги сеќаваат и сега влажните места
недостапни за никој друг освен за мене.
веќе сме сред битка.
масава меѓу нас е ничија земја
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и само прашање на време е
кој прв ќе се осмели да претрча
преку бришаниов простор.

ништо не сеќавам
ништо друго не сеќавам
освен мојот придушен пулс.
претежок е сомотот црн врз предметите легнат.
оваа мудра рака што ја држам
преполна темнина
ме храбри да ги напишам моите најблагородни фрази.
иако од тукутака помислувам
како крвта в жили е притаена
и одмора по сите свечености
во име на поезијата

зад затворената врата
зад затворената врата
темнината се тиска во нашите очи.
таму некакви чудни соѕвездија
ми ги поттикнуваат чувствата
а рацеве (дури и во мракот) совршено знаат
како да стигнат до твоите виснати гради
и до полниот стомак.
надвор првиот пролетен ден
блеска во полн сјај
и една стара буба
што токму сега поминува по улицата
свирепо го кине спокојството
кацнато врз голите гранки
на дрворедот.

не правиме ништо особено
не правиме ништо особено
(дури ја нема ни вообичаената вџашеност)
додека те бакнувам малку подолу од папокот
и додека на поминување со врвовите од прстите
предизвикувам тектонски поместувања
врз белите нозе
при што сосема нормално по серијата потреси
се подигаат нови алпско-хималајски вериги.
сето ова е веќе видено
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и воопшто не нё засега тоа што утре
а можеби и пред тоа
сё ќе започне од почеток.
но старите латини рекле:
повторувањето е мајка на знаењето!

пред да посегнат зборовите
дојди пред да посегнат зборовите по гневот
и пред да легне луната врз крошната
на единствената липа во дворот.
дојди тихо скоро на прсти без шум без високи
потпетици во лелеавиот фустан
што во главава ми шуми.
дојди со насмевка и разиграни колкови
носејќи го мирисот на ноќната тоалета
толку специфична до препознатливост.
дојди и гледај ме како самиот станувам кротко кученце
што најпрвин ти ги душка рацете
а потоа подмишките бедрата вратот
и за да ти ја докаже својата потчинетост
те лизнува благо токму таму
кај што најмногу те скокотка
најавувајќи ги најотворено
своите дрски намери.

утро, со месечина на прозорецот
утрото маѓосно со песна ме буди
а месечината сё уште на прозорецот виси
најпосле
и нејзината љубопитност
и мојата упорност – горчливо да копнеам
по блескавите недостатоци на твоето тело
по неговата белина негде-годе црвено прошарана
од моиве агресивни усни
се подеднакво исти
никогаш нема да дозволам да ме заборавиш
ни подлости ни лаги
ништо нема да го наруши мигот краток
во кој умира еден свет
нежен и беспомошен ко бепче –
без ангели – и сиот во рани
со безлично небо и еден таен премин

цИКЛУС: ОФИцИЈаЛнИ ДОКУМентИ за наС

отчукувањето на градскиот часовник.
нема никаква потреба
да си ги спомнува заминувањата.
само јас водам борба самиот со себе
иако многу е веројатно дека
сконча мојот поранешен свет.
залудно се напрегаат миговите налик на оној
кога со облеката припиена за телото
излегуваш од водата озарена токму како овој ден
а месечината виси закачена на крстот
од кубето на свети јован канео.
и тоа што ова писмо го пишувам на ксерокс хартија
залудно е
ова писмо што ќе помине преку сите континенти
за најпосле со олеснување да здивне во твоите раце
прашувајќи:
дали ме сметаш за идиот?
твојата насмевка тогаш ќе кажува многу повеќе
од сите други писма на светот.

еден бакнеж се спушта врз твојата рака

зад кој ништо друго не може да се најде
освен насладата гневна

писмо испишано на ксерокс хартија
да не му недостигаше
денов ќе беше совршен:
светол и спокоен со единствена намера да го проследи до крај

еден бакнеж речиси од никаде
се спушта врз твојата лева рака.
и во истиот миг
капинките трските подгорените тревки
поцрнетите огради барџулавите деца
добиваат најдлабока смисла
а немирот пурпурна кожа
и растегливост како синтетичка гума.
еден заборавен предел оживува во нас
што повторно нё препознава.
откако го минавме милвискиот мост
нештата имаат поинаков тек
макар и да нё спалат на цветниот плоштад
макар и да нё гилотинираат на конкорд
макар дроздовите да нё разнесат
низ саксонските гори.
најпосле ние го допревме пулсот
на сите наши стравови
и нашите тела изложени
на ситните септемвриски црти
прават знамињата истакнати во чест
на денот на независноста
да изгледаат многу поцрвени
отколку што се.
Од ракописот: БРИШАН ПРОСТОР
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Вања Изова Велева
Си ветив
Си ветив дека ќе го слегнам огнот од небо
и смирам линијата на морската шир.
Ќе ги соберам ѕвездите в торба
и исправам свитканите дрвја.
Ветив дека ќе газам пополека по земјата
и сокријам лицето од молскавици.
Облаците ќе ги разбуткам некаде удолу
и отворам видици.
Ќе поставам три стожери-пркосници
што ќе му се кикотат на денот
и кријат во ноќта низ сенките одминувачи
Си ветив дека ќе посадам мир
извикан низ ехото на тешките планини
и низ секоја гранка ќе протнам сонце
Птиците ќе ги пратам во летот
седејќи под раскошните крилја...
Си ветив дека ќе испратам порои
да ми го исчистат просторот
и наместат за ново битисување
си ветив Сега ги полнам едрата...

Игра на жица
Играм со времето на жица...
Чекор по чекор како во циркуска арена
Газам на тенката линија што ме носи
од еден на друг крај.
Газам врз времето-жица
благо нишајќи се горе-долу
мерејќи го здивот збудален в гради.
Секое вдишување угоре
Секое издишување удолу....
Тенка е жицата на мојот чекор
со свиткани стапала
позајмени од птица...
Газам нога пред нога
носејќи сё од спротива.
Погледот го чувам заковано
и секоја трепка го следи здивот
за да ме однесе безбедно онаму
каде се стасува со бавен чекор.
Тенка жица е моето време
оти под него зјае просторот
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Вања Изова Велева (Струмица) дипломирала на Универзитетот „Св . Кирил и Методиј“ во
Скопје, македонска книжевност
со јужнословенски книжевности .
Магистрирала на Институтот за
македонска литература при Универзитетот „Св . Кирил и Методиј“
во Скопје, на студиска програма за постдипломски студии под
наслов Kултуролошки студии во книжевноста и се здобила со
звање магистер по културологија .
Член на Друштвото на писателите на Македонија од 1995 год .
автор е на збирките Вентил во постоењето, 1993; Смртта на
рибата, 1995; Зашиени грла, 1997; Правта не зборува, 2002; Плач
во кутија, 2007; Бездна угоре, 2010; Позајмена прашина (2013); Безмалку (избор поезија), 2015 . Го има подготвено прозното издание
Неколку легенди за Струма, 2011, а се јавува и како коавтор на
монографското издание Чекори по ѕвездените штици. во 2013 година го објавува својот магистерски труд насловен како Жената
и каменот . Дел од нејзината поезија е преведувана на англиски,
француски, српски, словенечки и бугарски јазик .

и чека изгубени во меѓувреме
чека згрешен чекор, прегазено стапало
изгубена рамнотежа...
Времето е жица
тенка, а строга, напната до испукување
но газам за да го напуштам
едното и допрам другото
газам за да изодам измислен простор
со чекор на птица
што носи крилја за лет во место.

Денот е жолт
Денот е жолт
лисјата врнат врз мене
и еден по еден
го слават своето заминувње.
Со тетеравење газам
по каменото корито
за да го препознаам мирисот на денот,
почувствувам воздухот
измиен со бран солена вода.
Ја барам вжарената топка
со поглед на јастреб
за да ја пакувам низ џебови
и носам стркалено низ зеленото поле
што ме мами да го истрчам до губење здив.
Над мене високи стожери
си поигруваат со мојот чекор
пуштајќи ми одвреме-навреме
понекоја боја,
понекој звук

СИ ветИв

за да се порадувам на жолтиот ден
прославам смртта на исушениот лист
и почувствувам заматениот поглед
на малаксаното сонце.
Денот сё уште е жолт
иако дождот упорно се обидува
да му ја разводни бојата.
Денот сё уште е жолт
оти сонцето му е сојузник.

Измислен дом
Ја изодувам патекта
за да стасам во место.
Распослувам платно лелеаво
да ја затскријам мојата присутност
со очи отворени
го собирам небото
во тутканица
и посегам по височините
Овде и сега бев јас
врз песочна бура изградив дом
низ сонцето препознав скриен поглед
и послав спомени.
Тишината ја закачив пред влезната врата
сите што ги нема се добредојдени

Клавир, песок и облаци
Клавир, песок и облаци
клавирот да потсети на гласот
облакот на погледот
песокта на човекот.
Се расситнивме во зрна...
Се наполнивме во меури...
Клавирот ја ситне тишината
и потсетува на будење.
Облакот ги заробува градовите
и носи некаде другде
за да го размести хаосот.
Ја краде песокта
за да соѕида соживот...
но каде сме ние
скриени низ боите на клавирот
едни носиме црно други бело
зборуваме за ноќ, бараме ден
Собираме облаци за перници
што ќе ни ги носат тешките глави
и градиме куќи од испостен песок.
Клавир, облаци и песок
Каде ли заглавивме?
Дојде време за тивка приспивна
на перница од облак и постела од песок
Одморете не е сё така црно и бело
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се расткајуваме за да најдеме
своја боја и ткаенина
оти тропотот на разбојот
силата на ударот нё згмечи
онака како што таа сакаше
онака како што баба ми ткајачката ткаеше

Денот нё расфрли на различни страни
Разлетани птици
Ги разлета птиците од мене...
Со еден удар ги исплаши
и одлетаа од гнездото што им го чував
Како без птиците во мене сега?
Како секогаш на земја, а висините далечни?
Праша ли како е да се биде празен?
Ги разлета моите птици
ги растрча како црн облак
ми измисли ветер од крилја
и разлетани коси-пердуви...
Ги нема моите птици
но ќе дојдат нови
и слетат токму овде, на моето рамо
зашто знаат оти им го чувам гнездото
и им подготвувам лет,
знаат дека ним земјата им е туѓа, а мене небото
ги исплаши моите птици
но повторно долетаа
оти знаат како е да се биде празен.

Расткајување
Зашив две черги од минатото
За да го воздигнам
споменот на баба ми-ткајачката...
Често ја слушам како ги тегне жиците
на дотраените партали и крои новини
Препознавам понекој мој дел
понекое мое парталче
и исчекувам каква боја ќе донесам.
Ја гледам баба ми-ткајачката
што сите нё истка во еден шарен килим
боја со боја, платно со платно различни.
Дремеме сите исткаени
во килимот на баба ми-ткајачката
и чекаме нишките да се искинат...
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Секој стои сам во сопствениот простор...
Низ магла го гледаме туѓото минато
и кроиме сегашност.
Ковеме копја за да ни се најдат
ако некој прозбори, ако некој продвижи
Расфрлени сме на различни страни
демек го чекаме утрото
а веќе сме во црвено зајдисонце.
Дебнеме чекори зачудени од дрскоста
и обојуваме простор заради препознавање.
Седењето ја намалува видливоста
сите сме на нога и го ловиме мигот
од себеполнење плетеме мрежа
за лов на оние кои заборавиле
да си скројат копја
заборавиле да го живеат туѓото
и останале без своја обоеност
лебдејќи проѕирно низ амебата
на измислениот живот.

***
Меѓу два света го бараме местото
Се будиме...
Едниот свет нё затвора,
другиот испраќа некаде угоре
будни сме колку можеме
будни колку сакаме
затвораме очи пред раѓањето на денот
за да најдеме утеха во ноќта
и нејзините искривени светилки.
Се будиме колку смееме
Втиснати во линија на дрвореди
Чекаме лисјата да го покријат чекорот...
Будни сме со сон во очите
Пријатели со уличните светилки
Сведоци на нашето месечарење,
Талкање по она што го изгубивме
А не знаеме дали воопшто и спиевме

кУСА ПРоЗА
Славчо Ковилоски
ДОЖД
Кога врне, јас се кријам дома.
Не сакам да бидам надвор кога врне дожд.
Тој е влажен, често многу студен, без разлика дали е ситен
или крупен.
Дождот е причина да гледам телевизија, да играм шах и да
лепам самолепливи сликички во албумот.
Не сакам кога врне дожд. Мене тогаш ми е страв: јас сум
голема коцка шекер.

МАГЛА
Скопската магла и ова утро ми посакува добро утро.
Додека се расонувам, таа се смешка. Додека го пијам утринското кафе, таа ме прашува што ќе појадувам. Додека појадувам,
таа ме прашува што ќе работам денес. Додека работам, таа ме
прашува што ќе ручам.
Итн., итн.
Јас никогаш не ў одговарам на скопската магла, бидејќи од
магла ми е страв: кога нема сонце, вампирите можат да шетаат и
прекуден.

ЈАГОТКИ
Не сум од оние што постојано сакаат да имаат сё. На почетокот барав ауди, потоа мотор, а добив точак.
Не сум од оние што сакаат да командуваат. Оди ваму, оди
таму. Сакам само да ме остават на мир.
Мојата перспектива ја гледам како граѓанин на Европската Унија и на НАТО-пактот. Сакам да се чувствувам европски и
светски. Додуша, не сум бил ни во Франција ни во Америка, ама се
надевам дека ќе отидам таму еден ден. Овде завршив Филозофски
факултет, таму ќе берам јаготки.

КАРПА
Ги поткршувам карпите со моите колена. Не мене, нив ги
боли мојата крв.
Не се вртам назад. Мора да се искачам на највисоката карпа,
на највисокиот камен на оваа сува планина.
Ги изодувам ситните прашинки. Го раздробувам црниот
чакал.
Конечно се искачувам на сувата и осамена карпа што стрчи
над синиот простор. Седнувам на неа, задржувајќи се со едната

Славчо Ковилоски

рака. Резултатот од искачувањето е раскрвавени коленици, искинати чевли, разранети дланки и изгребано лице. По минутка-две,
откако ќе се надишам ладен воздух и ќе се нагледам чисто небо,
полека се спуштам надолу.
Макар и за толку, вредеше.
Освојувањето на големите врвови започнува од помалите.

ТАЖАЛЕНКА
Пишувам песна, но излегува лелек.
Силно ми одѕвонуваат гласовите на предците.
Нив ги поттурнувам поскраја, случајно да не ги зафрлам
некаде далеку, па да ги навредам духовите од минатото.
Решен сум да напишам песна радосница, но додека се обидувам да ги отфрлам гласовите на моите предци од главата и додека
се обидувам да ги смирам духовите од минатото, сфаќам дека
повторно сум напишал – тажаленка.

ХЕРОЈ
Херојот на нашето време ги раскинува трите синџири робје.
Еј, Крале Марко од Прилепа града, стои во народните песни кои
ги испеал непознат гуслар, кај ти е силата, кај ти е младоста: девет
гори и девет мориња помина, за десетта сила немаше. А Марко
одговара: море, да ви се плукнам во тоа црпките празни, јас бев
херој на моето време, а не на ова ваше зачадено време. Тогаш
удирав по Црна Арапина, се борев со триста други јунаци и Муса
Кесеџии. Кај ви е вам младоста, кај ви е вам силата, та не можете
да опчекорите една планина и едно море?
Прав е Марко, прав е. Тој девет гори и девет мориња за еден
ден поминувал, а ние денес една не можеме да поминеме.
Еј ти, Марко Крале, пее современиот поет, што ти требало да
поминуваш девет гори и девет мориња, кога си можел да си седиш
дома и да играш на најновиот Плејстејшн?
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ПоЕЗиЈА
Стефан Марковски
На поетите – сонувачи

Посветено на Илија Карајанов (1943–2016)

Во окото на цветот ја барам слободата
во мирис од стебло – на Сонот вистината
во зорниците – светлината
во патници – судбината.
Слободата на сончогледите праисконско Сонце од сон е
нашите татковци што ги облекла
в ноќна симфонија на бескрајни сонети
извајана од запленети свилени буби
слушната од поетите кои лунѕаат в наврат на зората
добрината читајќи ја од залутани слова
во сништата на ветрот.
На полноќ
сонописи и сономорја;
в зори
мисли в магновение ги креваат
жарниците на богот што нё буди;
ние сме поетите на Сонот
кога сончогледи ни ги халуцинираат ореолите
и ветер ни ги дига образите;
сонувачи ние сме
в сновиденија мракот што го трошат
дур го фарбаат светот пак во Збор.
Ние сме поетите-сонувачи
наша е тагата на денот
ние сме сништата на ветрот
наша е болката на пленот.

Освојувач
Фениксот под мене го болат крилјата ко мене погледот
дур градот си ја распостила снагата од прав и пепел
што ја штитат скелети од јасеново дрво.
Згрбавени сончогледи слепо се вртат по мојата сенка
со молитва да ме видат;
долу сум, а камењата од градските ѕидини
играат космички танци
во нивниот ритам.
Полека се прикрадувам
и ги вперувам моите мастилави пиштоли
кон уличните ѕверови
успиени во сенките на црниот апсурд.
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Стефан Марковски (Гевгелија, 01 .12 .1990) е современ македонски поет и писател . Дипломирал на Катедрата за општа и
компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“, апсолвент е на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при УКиМ и постдипломец на Факултетот за
драмски уметности – насока Филмско и Тв-сценарио . Член е на
Друштвото на писателите на Македонија .
Ги објавил книгите: „еднонасочно“ (роман, 2009), „апеирон“
(поезија, 2010), „за некои спомени на онаа некогашност“ (поезија,
2010), „Хиерархиска еволуција на свеста“ (психологија и теорија
на ум, 2012), „Мета(де)конструкција и општа филозофија“ (филозофија, 2012), „Среќата е глагол“ (психологија и филозофија,
2013), „Продавачот на ветар и магла и други приказни“ (раскази
и драмски текст, 2015), „In Nomine“ (поезија, 2016), „Сиво сјаат вселените“ (поезија, 2016) . автор е на неколку сценарија за
краткометражни, како и на едно сценарио за долгометражен
филм – „Се викам Слобода“ . Приредувач е на антологијата „златен
пресек – антологија на 61 македонски поет и прозаист од 3 децении (70-тите, 80-тите и 90-тите)“ и на проектот „Метрички карван“ .
редовно објавува есеи, статии и трудови од книжевната теорија и
филозофијата . застапен е во антологии, печатени и електронски
списанија . Добитник е на награди за проза, поезија и есеј, меѓу
кои: „Петре М . андреевски“ за роман, „Македонска книжевна
авангарда“ за збирка раскази, Гранпри на поетскиот фестивал
„Литературни искри“, награда од МанУ за расказ, „Блаже Конески“
за есеј, признанието на општина Гевгелија „7 ноември“, признанија на ГоИ – Токио и УнеСКо и други . застапен е во изборот
на УнеСКо и Фондацијата „Македоника“ за македонски автори
помлади од 30 години . Дел од неговото творештво е преведено
на неколку јазици .

Пукнатини во облик на стихови ги расцепуваат зградите
моите топови од дрвени виножита
еден по еден
ги претвораат квартовите во хартиена утопија.
Срцето на тврдината го чека мигот
да пумпа метафори од Сонце низ електричните кабли.
Со мене се: бандерите, телефонските говорници
водоводните мрежи и ПТТ службите.
Канцеларијата на градоначалникот
со декрет од мирисливи алегории ја претвораме во јавен тоалет.
Новиот статут со мастило на изговорот
втиснат е на секоја неподвижна сенка
што ќе го посака бунтот на буквите
додека им ја преткажуваат иднината
во аквариум од непробоен кристал.

на ПОетИте – СОнУваЧИ

Удавени облаци
Ја бакнувам розата во чија прегратка сништата
танцуваат со вечната вистина.
Го чекам мигот кога очите ќе ў го допрат морето светлина
во која облаците учат да пливаат.
Зарем не ја слушаш музиката на солзите кои
капат во коморите на срцето
удавено во бара од немост?
Ја живеам сагата на древните мистерии;
Кога моите прсти ти ги омеѓуваат цветните лисје
ја наоѓам Смислата во пијалакот од твоите мириси
и себеси во голотијата
на самракот од споени коси.

Ноќта е порана
В бунар ја дочекувам прегратката
со трупот на Сонцето.
Една река залутала наваму
солзи брегојте ў ронат.
Оваа јама гроб радосен е на изутрината
што со вода ги оросува ноќните таги.

и полека ги допирам усните со боја на Сонцето
што те маскира во крунисана светица
дур изгрева зад твојот лик
– со нив ќе го испиеш и овој ден
ко зенициве некогашноста.
Во твоето сега ми слепеат усните дур бегаш;
полека го отпивам виното
и караамбисот од чашата со длабочина на твојот папок
станува единствениот пејзаж зад кој можеш да се скриеш
телото полека ми го фарбаат зелени огнови
што ме чистат од твоите клетви со мирис на босилек растопен во вода
што ја пои кожата на некое новороденче
облечено во смоквините листови
што еден по еден ти ги кинев
кога зенитот беше свеќата
под која пијаниот бог со црвено мастило
полека ги испишуваше нашите судбини
градени од земја.
Наскоро
црвените пророци на градскиот небосвет
полека ќе ни го кратат денот;
ноќта трезвено ќе нё следи со венецијанска маска
што ќе ја вади да отпоздрави секому освен нам
додека челичните чекори сё побавно
сё поправо
полека
ќе нё губат кон папоците на светот.

Еони потем
изникнувам со мирис на раскрвавено срце
и ги чекам
тие кришум чекорат зад прагот на црешовото дрвје.
Нивното време далеку е од твојата сончевина – ослепен му шептам на небото.
Од слепило не си ги гледаш крилјата – одговара.
Оловно светло ми ги оковува очите повтор.
Непознат мудрец со преврзано око
го прорекнува брзиот чекор на в(е)черашноста.

Полека
Полека се будам
а ти одново се раѓаш сосе наметка од постела
во мојот кревет искривен од љубов
небаре твојата кралска уметност одеднаш видлива е
небаре постоиш сосе уметност
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ЈАдРовиТи,
РЕФЛЕкСивни
МУдРоЗБоРки

Ленче
Милошевска

(Трите први стихозбирки
на Васил Дрвошанов)
Васил Дрвошанов го познаваме, пред сё, како научен работник, лингвист, широко признат дијалектолог. Тоа што го издвојува
од другите лингвисти е неговата поезија. Прв пат го запознав во
1998 година, кога ја објави својата трета поетска книга Постапалка,
во издавачкатa куќа „Култура“, во која работев како уредник. Се
разбира, за мене тој беше, пред сё, поет.
Сега, по многу години, ја препрочитувам оваа книга со прекрасен наслов, кој нё врзува за најважниот период од растењето
на човекот – проодувањето. Тука е и симболиката на поетската
збирка. Всушност, иако не е првообјавената, Постапалка е првонапишаната поетска збирка на Дрвошанов, односно неговото
зачекорување во поетскиот свет, во младешките години. И токму
така, како што од дамнина мајките месат еден вид лепчиња или
колачиња во облик на детско стапало – постапалка – за првото
проодување на детето, така и оваа збирка е насловена за да го
одбележи првото зачекорување во поетскиот свет.
Првообјавената поетска книга на Дрвошанов носи наслов
Ронки, второобјавената Мониста; и двата наслова ја отсликуваат
дијалектиката на животот или структурата на самото создавање
кое води од најситното до конечно материјализираното, за да
почне потоа обратниот процес со ситнење или ронење на создаденото, онака како што сё се одвива во природата. Во Мониста
симболиката лежи во нижењето на ситните мониста за да се создаде убав ѓердан, или во нижењето стихови за да создаде убава
книга поезија.
Книгите не се поделени во циклуси, можеби такво нешто
може да се наложи само во првосоздадената збирка Постапалка, додека другите две имаат монолитност во лирскиот исказ,
во структурата на песните, сочинуваат убава и стегната целина.
Затоа веднаш би ја одделила Постапалка како барање на сопствен
стил; таа се одликува со подолги песни за љубовниот копнеж,
понекогаш обременети со стихови кои се трудат да го дообјаснат
претходниот стих.
РОНКИ
Во стихозбирките Ронки и и Мониста Дрвошанов има изградено самосвој и својствен стилски израз од кратки, рефлексивни мудрозборки кои како да го влечат коренот од народната
мудра поговорка. Во нив песните се со јасна мисла и порака и се
надоврзуваат на чистиот и прецизен стих на Блаже Конески, како
што ќе констатира и Атанас Вангелов во предговорот со наслов
Непретенциозен лирски говор (за песните од книгата Ронки на Васил
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Дрвошанов). И навистина, напишаното во предговорот на оваа
стихозбирка и денес блеска со точност и критичка задлабоченост.
Еве еден обемен цитат оттаму:
„...книгата Ронки по својата вокација е родствена на поезијата од Блаже Конески односно на Константин Миладинов. Во таа
родственост ние не гледаме слабости на неговата ориентација, ами
пред сё: искреност, решителност, смисла за континуитет, како и
несомнен усет за вистинските вредности во една млада култура.
Имено, нашата повоена литература и, особено поезијата, и покрај
својот буен развиток и покрај несомнените вредности – премногу
беше оптоварена со притисокот на неизбежниот модернитет. Таа
премногу ’фаќаше чекор со Европа‘, премногу се трудеше да го
надомести испуштеното и да го напише ненапишаното поради
стек на различни историски околности, за да има доволно ’мирно
време‘ да се сврти кон себеси и кон спецификите на сопствениот
јазичен инструмент. Таа лирска похота, таа лирска нестрпливост
(со сигурност тврдиме) е веќе надмината фаза на нашата поезија,
а за тоа сведочи и првата книга на Васил Дрвошанов. Веќе не
е доволно да се биде колку-толку упатен во некој надворешен
поетски актуелитет; веќе е неопходност за секој млад поет да ги
чита и исчитува трајните вредности во нашата литература на
компетентен и квалитетен начин. Во тој поглед Васил Дрвошанов
е на сигурен пат, тој одбира цврсто тло и тој одбир него почесто ќе
го доведе до чисти лирски резултати, за што посведочува неговата
песна Осарник: Го снема веќе твојот кикот / а токму него најмногу
го сакав. / Сега си осарник / и повеќе не смеам да те допрам“.
Не само тематски (жената), Атанас Вангелов смета дека и
техниката на стиховите на Дрвошанов се надоврзува на таа од
Блаже Конески, со својот „директен, непретенциозен и, навидум,
сосем упростен поетски концепт чија цел е да соопшти некое
животно искуство со смирени, притивнати, едноставни тонови“.
НОЌНИЦА
Цветеа сончогледи
и сё беше мед и млеко.
А сега – зошто е
широк живот – тесни панталони?
Ноќнице, дали ти ме премами
или пак, самиот се измамив.

ЈаДрОвИтИ, реФЛеКСИвнИ МУДрОзБОрКИ

ГРАДОБОЛКА
Да не си зла жена
не ќе лутам ноќе
да ме лајат пците.
– Градоболка си,
иако те љубам.
По исчитување на овие кратки епиграмски напишани песни
ми се наметна потребата секоја песна уште по двапати да ја прочитам. На пример, песната „Две очи“ неодоливо ме потсетува
на хаику поезијата, иако е напишана многу пред трендот да се
пишува таква поезија кај нас. Можеби поради својата јадрост и
концизна форма таа треба двапати да се испише и двапати да се
прочита за да влезе како мисла, слика и ритам во нашите сетила.
Таа практика кај хаику песните е поради строго определениот број
на слогови во трите стиха. Последната деценија ми се чини дека
секој втор поет се обиде да напише хаику песна, таа влезе кај нас
како некакво помодарство. Дрвошанов се одликува со само нему
својствена „македонска верзија“:
ДВЕ ОЧИ
Со тебе денот ми станува убав,
но не ќе има љубов.
Ние сме две очи
надалеку што гледаат
меѓусебе без да се видат.
ПОСТАПАЛКА
Песните застапени во оваа стихозбирката како мотив, главно,
ја имаат љубовта кон жената, со романтичарска нагласка и пиетет
кон недопирливата личност, со барања нежноста и љубовта да се
споделат, и најчесто наидување на неразбирање од другата страна.
Сите песни се во синергија со природата и опкружувањето:
срцето в густ мрак се обви. / Каменот тврд се срони, / улицата
темна се искриви / Но ти не дојде
Неколку песни се посветени на неговите именувани љубови.
Нивните имиња се или наслови на песните или ѕвонливо обраќање
низ стиховите: Изабела, Тамара, Ана, Дафинка, некои од нив очигледно се инспирирани од големите поети или љубовни песни како
она „За тебе љубов моја“. Во песната „Дафинка“ поетот директно
ў се обраќа на саканата:
О, море, море, на мојата љубов страсна, / миризлива пролет,
опојно вино, луно јасна. / Птицо вишна, царице на просторот ширен
Односот, пак, кон мајката е сублимиран во рефренот Не знам
мајко! Прости ми!
Песната што мене ме изненади е „Хроника на еден живот“.
Одамна не сум се почувствувала толку трогната. Можеби е прозаично насловена, но песната е вистинска балада за млада девојка,
која по големата љубов доживува да биде напуштена во состојба
на бременост. Вешто иницираниот социјален момент и опкружувањето неминовно доведуваат до трагедија. Да се ставиш во улога

на таква личност и толку убедлививо и доживеано да оживееш
еден лик навистина е уметнички чин. Дрвошанов го има тоа фино
чувство длабоко да ја разбере женската душа. Некако ме потсети
на трагичниот лик на Теса Дурбервилова од Томас Харди или на
тажната судбина на Девојчето со кибритчињата од бајката на
Андерсен. Всушност, песната лесно можела да стане и прозно дело.
Распослана е на десет страници и се чита во еден здив, наративноста не пречи за нејзино лирско доживување. Почнува со широк
опис на селото, низ повеќе метафори:
Во скутот на разбушавените врби / Сонцето единствено врз
покривите од куќите / го истураше својот гнев, // Чавките тука
извршиле терор над другите птици / и господарат во сенките на
врбите, / а селаните го собираа плодот. / Циганите собираа партали и стар бакар, / Таа есен и жените беа плодни, / Таа есен Ана
го помина мостот на петнаесеттата / Таа беше цвет распукан
од роса, / што растеше бујно под јужното небо // Се заљуби во
младич / во откосите натрупани со лисја седеа во прегратки на
влажни дланки
Својот грев од папсан и таен живот таа ќе го плати прво со
страдање и бегање од прекор, а потоа и со смрт: на гробот нејзин
/ две фигури со бледи лица.
МОНИСТА
БРЛИВА ТРКА
Времето никој не може да го запре.
Оно си тече.
Ние сме брливи
што се тркаме со времето.
ДВОКОЛКА
Секој од нас е тркало од двоколка
па така се валаме денизден
на една оска – со подвоен возник,
ни подалеку ни поблизу меѓу себе.
Не е лесно да избереш која е најмудра од овие рефлексивни
песни. Секоја песна носи кристално јасна порака како плод на
искуствено живеење од кое се влече константа. Кога се работи
за вечниот мотив на Дрвошанов, жената, тука веќе тој го менува
ставот, посебно во однос на првонапишаната стихозбирка Постапалка. Жената веќе не е цвет, таа е повеќе неминовност, хировита
неопходност.
ТУТАРКЛИВА КОБИЛА
Одбирав и наберав –
тутарклива кобила.
Напати душата ў е памук,
а напати пелин исфрла од устата.
Што да правам сега
кога очите ми останаа во неа.
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ПУКНИЖОЛЧКА
Ми иде на памет
да си ги фатам очите
и да одам во несврта,
а останувам.
Каде и да отидам, пукнижолчке,
ти ќе ми ја вадиш душата.
Сатирата е присутна во речиси сите песни кои се однесуваат
на некое животно, всушност, на несовршениот човек кој ги носи
сите можни слабости на животните.
ЈУНИЦА
На тапан прав ако стои
па и ти да мируваш.
Врагуваш, велат, од бујаст
оганот да го изгаснеш,
а не знаеш, јунице,
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оти гасејќи го огнот
повеќе го распалуваш.
Сепак, најголемата вредност, животот, се извишува над
сите ситуации, како што е во песната
САМОНИК
Ти не береш грижа
каде и кога ќе никнеш.
Ти сакаш само да растеш
и да заврзеш род.
– Во тоа е, самонику,
твојата единствена вина.
Поетот Дрвошанов го сака животот, а љубовта ја воспева во
повеќе димензии, што се наѕира речиси во секоја негова песна. На
своевиден начин, посветеноста на работата, животот и љубовта
се свет триаголник во неговата поетика. Со секоја стихозбирка
Васил Дрвошанов го надградил својот пев и цврсто го зацртал
својот поетски пат.

ПоЕЗиЈА
Гордана Коцева
Кошмар
Следејќи врвица непозната,
го загубив патот,
во чудна некоја земја се будам,
околу мене луѓе без лица
со души заспани, зачмаени,
запретани во некои пеплишта,
одамна изгаснати,
со срца скаменети,
изгубени во некои црни утра,
заплетени во плетенка,
од илјада сомнежи,
во јазол иззаврзани,
замрсени, испреплетени.
А птиците занемени,
во уплав песните ги заробиле,
копнеејќи по зорите украдени,
од демонот на темнината,
сонувајќи го денот на деновите,
кога утрата ќе побелат,
пробивајќи  го патот на зората,
намамувајќи ги птиците,
да се разбудат,
повторно да запеат,
песната да ја разгласат,
животот да го разбудат.

Немам време
Немам повеќе време
за очај и за лутина,
нив ги пуштив во браздите,
ги фрлив во земјата,
како глуво семе изѕемнето,
длабоко закопано,
да нема време да изрти,
да види виделина.
Немам време за омраза,
за навреди, за клетви,
ги пуштив во потоците,
да се разнесат,
да исчезнат во неповрат.
Ова малку време што ми остана
ќе го потрошам на љубовта,
оти во моето срце
оставив место само за неа.

Гордана Коцева е родена во штип, каде го поминува
целиот работен век како професор во средно училиште .
Досега ги има објавено збирката раскази Сонот на Калина
(2015), стихозбирките Песната
на душата (2016) и Приказни од животот (2016) . застапена е и со десетина текстови на музичките детски фестивали „Музички бранови“, Кочани, 2016 и „јаболчиња“,
Тетово, 2016 година . Добитник е на наградата „Прозно
перо“ за 2016 од Милица Паулус .

Лавиринт
Чекориш по беспаќа замаглени,
патеки замрсени,
вкрстени, слепи,
а целта недогледна.
Во градите засипнато јачи
лелекот на тишината,
запретан во пепелта што гори,
замелушен од пламенот што умира.
Распламти го мигот на надежта,
вербата раскрили ја,
и почни повторно да сонуваш,
оти сонот е патот до ѕвездите.
И светот цел да го освоиш,
бесполезно е,
ако себе си се загубиш.

Среќа
Не барај ја среќата
далеку од тебе,
во недогледни краишта,
непристапни патишта,
да не се умориш
од копнежот по неа
чекајќи ја
и така уморен
да го загубиш патот.
Оти таа е привидна,
светлина без облик,
можеби заробена
длабоко во тебе,
а можеби е толку близу
да не можеш да ја препознаеш
додека не ја загубиш.
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Дејан Ѓорѓевиќ
И ЈАС ЈА САКАМ МАРИЈА

Извадок од истоимениот циклус

Студени се овде ноќите, Марија
Мораме што побрзо да заминеме
На другиот брег на животот
Таму нё чекаат нашите луѓе
Нашето време, нашите животи
Во нашиот град доаѓа циркус
Можеме да се забавуваме
Да играме по жица, да блуеме оган
Или да скротиме лав.
Ние можеме сё, Марија
Тие само едно –
Да нё спречат

***
Решив, Марија
Ќе го продадам мобилниот
Ќе го згаснам профилот
Компјутерот ќе му го подарам
На блиското селско училиште.
Ќе ти напишам писмо
Колку те сакам и
Колку копнеам по тебе.
Најдолу на листот
Ќе нацртам срце
Прободено со Аморова стрела.
Од едната страна моето име
Од другата – твоето.
Чекај, ќе стигне
За неколку дена
Ќе го донесе поштарот
Како и обично.
Читај, Марија
Читај и плачи
Бакнувај ја хартијата
И не заборавај да одговориш:
„Еве, зграбив малку време
да ти се јавам“.
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Дејан Ѓорѓевиќ е поет, книжевен критичар и есеист . роден
е во 1970 година, во велика Сејаница кај Лесковац . завршил Филолошки факултет, Група српски јазик и книжевност . работи како
професор по книжевност во Грделица, каде што и живее .
Има објавено две стихозбирки: Сум и не сум (2007) и Не/согласување (2008), како и книгата Се будам за да те сакам – една песна
препеана на петнаесет јазици (2014) . неговите песни се препеани на англиски, француски, грчки, руски, албански, полски, бугарски, словенечки и македонски јазик . Уредник е во издавачката
куќа „Филекс“ и во списанието“ „Успења“ .

***
Луѓето по улиците разговараат за времето
Во кафеаните за претстојните избори
Во судовите склопуваат пријателства
Водоводџиите глумат стоматолози
Имаат алат, им се може.
Електричарите мудруваат за космосот
Продавачите на цвеќиња – за љубовта
Столарите прават книги од дрво
Шуми глупоста на сите страни.
Ајде да го обоиме светот, Марија
Ти земи бела боја
А јас црна
Сива би му одговарала

***
Љубовта го доби своето име
Синило во бескрајот
Зборовите веќе не ни се потребни
Сега ја осмислуваме тишината
На небото блескаат ѕвездите
На земјата паѓаат ветувања.
Ако некаде повторно се сретнеме
Гледај пак да згрешиме
Сонот нека нё совлада
Колку му треба на самовилското коњче
Оттука до крајот
Ако не миг

И ЈаС Ја СаКаМ МарИЈа

***
Кога би можел, Марија
Да ја фатам оваа пролетна ноќ
Па да ја донесам
Да ја поделиме.
Го отворам прозорецот
Ја вдишувам природата
Па се враќам во сонот
Од каде и што дојдов
Колку е убаво, Марија
Да се цути и да се сака.

***
Невидливи сме, Марија
Ајде да водиме љубов
Покрај поштенското сандаче.
Ако писмата не стигнуваат
Побрзо од гулабот
И дождот не паѓа
Побрзо од мракот
Можеме да имаме
Совршен мир.

Врнеше со денови
Крај една маса
три девојки сами седеа
На една маса
три чаши стоеја.
Врнеше со денови
тие гледаа со часови
На една маса
се смееја три девојки.

Молитвеник на новата убавина
Кога ќе си остарам доволно самиот себеси
и смртта ќе дојде да ме земе,
не приоѓајте ми,
можам и сам да умрам,
зашто мојата смрт не боли.
Кажете само „добар беше,
со секого пиеше, за себе создаваше,
а делеше со пријателите“.

Во пет до дванаесет
Жени во црни здолници
и бели кошули
на градските плоштади
вијат оро самовилско.
Не гледаме што има во нив
за да знаеме што нема
И не гледаме што не се
за да знаеме што се.
Велат дека ќе дојдат мажи
во црни панталони
и бели кошули
и дека ќе заиграат во орото
и дека жените ќе раѓаат ѓаволи.
Ние не гледаме како
за да знаеме поради што
И не знаеме до кое време
за да знаеме кога.

Мајстори, мајстори
Мојот пријател д-р Јовица Митровиќ
кој неодамна се врати од Чешка
каде што работеше како лекар во една болница
во својата градина зад куќата
вчера и денес гради кокошарник
и тоа – од природни материјали.
Тој – светски патник и вистински патриот
стар гимназијалец и одличен лекар
гради дом за кокошките носилки
крои, кове, покрива.
Тој кој верува во Бога
низ дувката (малиот отвор) на вратата гледа
стрпливо ја чека и оваа радост на природата:
„ако е – од мене да е!“

Препев од српски јазик и белешка:
Виолета Танчева-Златева
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коГА дЕноТ и ноЌТА
ТРАЕЈА двАЕСЕТ и ТРи ЧАСА
Ете, го доживеав и тоа. Што не сум доживеал.
Слушам на ова мое радио, марка „Тесла“. Го најдов во полето
по еден 1 Мај. Го заборавиле некои излетници. Оттогаш ми стои до
главата, ем ми свири, ем ме известува, ем ме потсетува на времето
кога многу гласно и страсно се славеше 1 Мај.
Ете, токму преку ова мое радио марка „Тесла“ најавија: „Вечер
во два часот вратете ги стрелките на часовникат за еден час назад.
Од вечерва почнува зимското сметање на времето“.
Не ми беше јасно, ама по природа сум човек што извршува
наредби. Дури и такви дадени преку радио. Ако треба да се гине,
ќе се гине. Ако треба да се бега, ќе се бега.
Така нё учеа кога бевме во војска. Ќе викнеше капетанот:
„Другови војници, атомска с лева!“ Ние како слепци за стап, фрли
се надесно во калта...
Еднаш, за да ја потврдам мојата природа која ме тераше да
ја извршувам одговорно секоја наредба, толку многу се бев забил
во калта што мораа да ангажираат воен џип. Го врзаа едниот крај
од челичната сајла за џипот, другиот околу мојот врат. Имам дебел
врат уште од малечок, поради него во маалото ме викаа волк.
Едвај ме извлекоа. Се исправив пред капетанот со сета кал
врз себе. Беше многу среќен кога ме виде валкан како свиња, ама
жив. Ме потчукна по рамото и ми рече: „Други пут кад извршаваш
нареѓење, мисли главом, не дупетом, уштедиќеш нам време за
поподневни одмор!“ Знаев јас дека можам да се жалам штом ќе ја
извршам наредбата, ама никогаш не се жалев.
Не се жалев, ама размислував. Ете, и кога ја вратив стрелката на часовникот назад, размислував: значи, зиме денот и ноќта
ќе траат еден час помалку. Кој и зошто ни го зема тој час? Ако
природата ни го дава, ако сонцето и месечината немаат ништо
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против да се менуваат на одредено време, кои се тие што сакаат
да ја забрзаат промената?
Кога бевме војници, се знаеше, времето за стража траеше
четири часа. Ниту минута повеќе, ниту минута помалку. Точно
на четири часа беше менувањето.
Јас по природа сум многу исполнителен човек. Ако некој ми
даде задача, ја завршувам во целост и навреме. Ете, кога ми дојде
редот да стражарам во машинскиот парк, покрај стотици тенкови,
камиони, кампањоли, останав осумнаесет часа.
Војниците од моето одделение се договориле да не ми праќаат
замена, а јас бев тврдоглав и одговорен. Нека не доаѓаат, си велев, ќе
останам до крај, нека види капетанот кој е кој во нашата единица.
И навистина, дојде капетанот насмеан како сонце да беше
голтнал. Застана покрај мене, ме потчукна по рамото и ми рече:„Да
си идиот знао сам чим сам те видео, а да си тако истрајан идиот,
нисам могао да поверујем. А бре рекао сам ти, стави дупе тамо где
треба, немој га више носити на раменима!“
Знаев дека откако ќе ја извршиш зададената задача можеш
да се жалиш, ама нели реков, жалба никаде и против никого не
сум поднел. Тоа го тврдам лично и одговорно.
Додека бев во војска еден ден дадоа узбуна. Запиштеа сирените, војници, старешни почнаа да трчат од сите страни. Под полна
„ратна спрема“ се наредија илјадници на пистата за постројување.
Имаше немири на југот на земјата. Војската требаше да биде
присутна за да не се рашират немирите по целата држава.
Мојата единица беше прва построена и подготвена за поаѓање.
Јас по природа не можам да бидам прв, ниту пак да бидам
помеѓу првите. Поради тоа тато ме викаше „клапчо“.

КОГа ДенОт И нОЌта траеЈа ДваеСет И трИ ЧаСа

Ама во моето одделение никој ниту знаеше ниту можеше
да насети дека имам таков прекар, односно дека татко ми ме вика
нагалено клапчо.
Ете, не бев меѓу првите ниту тогаш.
Додека се подготвив, додека ставив сё од опремата врз себе:
ашовче, маторче, гас-маска... војниците отидоа, се извлекоа од
касарната.
Останав само јас. Сам без никој никаде. Застанат под полна
„ратна спрема“, на средина на пистата за постројување.
Еј, три знамиња се вееја на јарболите. Пистата широка како
три аеродроми, а јас истраен во поставената задача. Си реков „И да
врне и да вее, тоа за мене ништо не е. Јас сум војник под заклетва
и ако треба животот ќе го дадам за татковината“.
Така цврсто решен да бидам војник за пример, стоев три
дена и три ноќи, сам на пистата за постројување.
Стоев додека не се вратија од терен. Бев упорен. Си реков: ќе
ги пречекам! И ги пречекав, под полна „ратна спрема“.
Кога ме виде капетанот, му светна лицето како полна месечина да се беше пуштила врз него. Дојде до мене , ме потчукна по
рамото и ми рече:
„Извини, војниче, нисмо стигли да те сачекамо!“
„Ништа, ништа“, му реков. „Надам се да сте се лепо провели
на фронту.“
Ете, тоа беше пресудно капетанот да ми додели чин непоправлив идиот. Не се жалев оти не ме почекаа и оти ме оставија сам
во касарната, на пистата за постројување – три дена и три ноќи,
ниту јаден леб ниту вода пиен.
l

l

l

А ова со времето е невидено. Сё ми се чини дека некои сакаат
и на Господ да му кројат капа. Ќе му кројат, зошто да не му ја скројат
кога нема кој да ги запре? Ете, нема кој да им рече:
„Јас не ја враќам стрелката на часовникот назад, и точка!“
Само што почнав да се прашувам што ќе прават со часовите
што остануваат фазла, преку радиото најавија дека налето стрелките на часовникот ќе треба да се поместат за еден час напред.
Еј, ми олекна.
Ми се разјасни.
Значи, часовите што ќе бидат одземени в зима, ќе се враќаат,
или ќе се додаваат на оние во лето.
Ама дилемата не ме напушти така лесно, па се обидував да
одговорам на прашањето: Зошто зиме да имаме помалку часови,
а налето повеќе? Прво што ми падна на ум како одговор беше:
поради штедењето на огрев. Да, бе, мајката, тоа може да биде одговорот, си реков.
Помалку часови, помалку потрошени дрва за огрев, или
помалку часови помалку студ, помалку ќе ни биде ладно.
А за жештината? Колај работа. Неа може секој да ја издржи.
Еве, јас би можел за себе да кажам дека никогаш не ми е жешко.
Затоа, кога ме прашаа во кој период од годината најмногу сакам
да сум војник, реков: во зима.

Мислев дека од инает ќе ме регрутират во лето, сонцето да
ме спржи, жешината нервите да ми ги искине. Аме не излезе по
мојата сметка.
Сакаш зима? Еве ти зима. Ме пикнаа в касарна среде зима.
На минус четириесет степени, грч студено, стоев по осумнаесет
часа на стража.
Одев на стража измачкан со китова маст. На китовите никогаш не им било студено поради маста што ја имале под кожата.
Јас ја имав над кожата.
Излезе џабе мачкање. Се враќав назад во касарната како сладолед, и врвот и дршката смрзнати до немајкаде.
А налето, ех налето температурата ми е секогаш по мера.
Затоа не ја симнувам шубарата од главата, ниту гунчето.
Не, не ми е жешко, како што зиме, во војската, сериозно
одлучив да стегам заби и да не кажувам дека ми студи.
l

l

l

Кога се големи горештини, најмногу ги жалам животните.
Тогаш полето останува празно... Никаде жива душа...
Ги гледам животинчињата, растенијата папсани, едвај живуркаат.
Дури и на змиите и на смоковите не им е арно.
Штом ќе ги видам, трчам и им носам вода.
Некои ќе ми речат, будала. На змија треба да ў се столчи
главата, на смокот да му се пресече опашката, а не да ги поиш
како да ти се стока.
Ама јас не можам. Не можам да убивам.
На оној што не си му дал живот, не треба да му го земаш.
Кога бевме во војска, еден од војниците од мојата класа,
мислам дека беше некаде од централните краишта на државата,
чистач на чевли на железничка станица, Сами се викаше, беше
постојано гладен.
Прв ќе си го изедеше делот. И штом ќе завршеше со своето,
седнуваше спроти мене на масата.
Во очите беше како теле. Ах, колку убави очи имаат телињата.
Ме гледа со телешките очи, а јас лажицата наместо во мојата
уста бутни ја во неговата. Откако ќе му ја издавав целата манџа,
се префрлавме на десертот.
Поради моето добро срце, тргнав со килограмите надолу.
Почнав да се сушам. Како змија на трн се сушев.
Станав вејка. „Вејка на ветрот“.
Ме виде капетанот како се мавам по пистата за постројување
како пролетерско знаме, дојде седна наспроти мене на масата во
војничката менза и се насмеа. Забите му беа толку бели што ми
се чинеше дека во устата држи снежна топка. Ми рече тивко, да
не слушнат останатите војници:
„Видим да храниш војнике. Идиоту, не заборави да си и ти
војник. Па почни мало да храниш војника у себи!“
Ајдее, „војника у себи...“ Никогаш не би можел да помислам
дека имам „војника у себи“, ама наредба си е наредба, нели рековме
јас ги извршувам на слепо сите наредби. Оттогаш почнав да го
хранам ,,војника у себи“.
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И да ви кажам, пркнав, за неполн месец си дојдов на старата
тежина. Ми се избистри погледот, некако почнав сигурно, стабилно да чекорам. Ете, си реков, што значи навреме да откриеш
„војника у себи“.
l

l

l

Утрото кога изброив дека деноноќието ќе има 23 часа, во
дворот, пред свињарникот, ме чекаше момче со огромна црна
брада, со темни очила на очите и качулка на главата.
Изгледаше како да доѓа од друга планета.
Отсекогаш сум верувал, а и татко ми веруваше, дека не сме
единствени во вселената. Има и други, можеби не се како нас,
ама ги има.
Татко велеше дека во вселената има милиони сонца и месечини.
Баба ми, мајката на мојата мајка, прво ќе го попрскаше со
босилек натопен во света вода, потоа ќе му речеше:
„Не греши душа, зете, има само еден бог и само еден свети
Илија громовник“.
Мажот ў се викаше Илија.
Не беше многу ладно, ама дојденецот во дворот беше облечен
во зелен капут со качулка наместо јака. Носеше камера во рацете.
– Добро утро, му реков.
– Добро утро, дедо, ми рече.
– За кое добро, синко? го прашав.
– Студент сум по филмска режија на овдешната академија
за филм, па добив задача да снимам документарец. Сакам да ви
поставам неколку прашања, а вие да ми одговорите...
– Пред камерата? го прашав.
– Пред камерата, ми одговори. Не сакам да се подготвувате
за да одговорите. Сакам спонтано да ви протечат зборовите. Да
одговорите од прва рака, што се вели.
Ја подигнав шубарата прст-два над челото, се потпрев на
стапот и му реков: ако е така, почнувај. А тој како само тоа да го
чекаше...
– Прво сакам да ве прашам дали сте задоволен со тоа што
сте свињар? Има ли фајде од таа работа, постојано да сте во лајна?
– Е, дете мое, тоа е наша фамилијарна работа. Вие денес го
викате бизнис. И јас воопшто не се срамам од таквата работа и
од тоа како мирисам.
Не оделе на школо и не завришил никој од мојата фамилија.
На мажите од фамилијата, најголемо и единствено школо ни беше
војниклукот.
Во војска сакал-нејќел, научуваш многу работи.
Право да ти кажам, не запишав школо оти не можев да верувам дека парче хартија може да тврди дека нешто знаеш, дека
нешто си научил...
– Какво парче хартија? ме праша режисерчето.
– Такви што се даваат на крајот од школската година.
– Мислите на дипломи?
– Токму така. Како може лист хартија да тврди и да докаже
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дека ти си зрел човек, учен, научник...? Ќе дојде некој, ќе ти донесе
лист на кој пишува дека е доктор. А ти оди па верувај на напишаното. Колку пати сум се излагал во животот. Едно пишува, а
сосем друго излегува.
Се сеќавам додека бевме во војска, сите војници носеа листови на кои пишуваше дека се способни за вршење на воената
служба.
Ама капетанот ербап, скоро на сите им велеше: „Ко вас посла
и у војску, да му Бога пољубим... Па ви нисте ни за вашке да чувате
, а не нашу славну отаџбину“.
Ете, гледаш, и јас сум на истото мислење. Не може диплома
да каже колку знаеш и за што си подготвен во животот...
Коренот е тој што кажува сё.
Гранките треба да вишат нагоре, да се шират колку што сакаат
и налево и надесно, ама ако коренот не ги храни, ќе се исушат. Па
вишењето кон небото и ширењето на која било од страните ќе
им биде само пуста желба. Плодови ќе немаат, а ако пак на некоја
гранка висне плод, кутриот нема да е ниту за гледање ниту ја јадење.
Мојот корен е овде, во полето. Овде ми се и гранките. Погледни ги моите свињи. Тие се моето небо со сите ѕвезди на него.
Погледни ги! Убави како некој да ги цртал. Прекрасни се оти
коренот им праќа доволно храна, а со неа и љубов.
Луѓето, животните и растенијата, најмногу треба да се хранат
со љубов.
Љубовта треба да е нивната основна храна. А љубовта значи
да те боли кога нив ќе ги заболи, да си радосен кога тие ќе бидат
радосни.
Таков е Господ. Никогаш не нё напушта. А кога ќе почувствуваме дека не нё гледа, дека ни свртел грб, дека нё напушта, трчаме
в црква, палиме свеќи, се молиме, оставаме траги од усните врз
иконите.
Некои ќе кажат што ти се змиите, гуштерите, волците, трњето, нив не ги создал твојот Господ. Но, не е така.
Господ е еден. Може да има милиони сонца во вселената,
како што велеше татко, ама еден е Господ. Еден го создал сето тоа.
Ако биле повеќе, сигурно не ќе се сложеле.
Еден ќе влечел на својата страна, друг пак на својата и сё така
додека не се испотепаат.
Се сеќавам, додека бевме во војска, капетанот викна пред сите
што бевме собрани во предавалната, и тоа викна остро, застрашувачки: „Другови војници, да знате – овде нема бога. Овде све
мора да буде како треба, по П.С. Немој неко да ми цмиздри, да ми
се крсти, да моли бога... Овде има да буде све како треба, по П.С.“
Го слушам јас и никако да му поверувам на зборовите. Кога
еднаш ми го кажа и мене тоа, и тоа силно бодејќи се со лицето
длабоко во моето, му реков:
„Разумем, друже капетане. Ама и вие имате свога бога“.
И му ја покажав иконата на која беше нацртан маршалот.
Стоеше закачена над неговото биро.
Ме грабна за рамената и викна:
„Тачно тако, идуоту, али је тај мој бог стваран. Није измишљотина као ваш!“
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Наш, ваш. Така ти е тоа во животот.
На крајот љубовта ќе победи.
Нема ништо посилно од неа. Кој може да ја има, кој може да
љуби, тој е победник во секоја битка
– Кога сме веќе кај љубовта, кажете ни нешто повеќе за неа.
Гледам, живеете сам...
Ми го постави второто прашање дојденецот со камера во
мојот двор.
– Никогаш не помислив дека тоа ќе се случи. Ама ете, се
случи.
Беше топло, изгор жешко. Но мене жештината никогаш не
ми пречела.
Можам јас да издржам на жешко повеќе од пустинска камила.
Пече сонцето. А на земјата сё што е живо се чувствува како
под вршник.
Јас никако да ја симнам шубарата, ниту гунчето.
Сонцето е да грее, шубарата и гунчето да ти го чуваат здравјето.
Кога бевме во војска капетанот постојано ни повторуваше:
„Другови војници, шлем чува главу, а чизма здравље. Затоа увек
да вам буду: шлем на главу, чизме на ноге!“ И така, секогаш сум
со шубарата и гунчето.
Не се сеќавам дали тргнав накај сенката под оревот кога ја
здогледав. Доаѓаше од далеку.
Гледав во неа.
Како да знаев дека доаѓа право кај мене.
Се приближуваше, доаѓаше сё поблиску и поблиску.

Сврти еднаш-двапати околу мене. Жештината не ми можеше
ништо. Ја следев со насмевка.
Со ништо не покажуваше дека сонцето, вршникот, ја заморува, се подготвува да ја убие.
Бев готов да си кинисам, кога ете ти го чудото.
Како што е Господ, никој не е.
Почувствував како нешто да ми падна врз шубарата.
Како човек, реагирам уплашено на секој шум, или на секој
допир. Па и тогаш.
Бргу ја симнав шубарата од главата. А таму таа. Душа збира.
Ја зедов в раце. Помислив на жештината и на вршникот.
Само тие можеа да ја убијат. Ја свртев еднаш-двапати во
дланките и видов дека може да се поврати.
Не еднаш сум наидувал на жедни, гладни и не еднаш сум ги
враќал во живот.
Ја понесов со себе. Влеговме во куќарката. Внатре во неа,
жештината беше поподнослива. Ја положив на масата. Ў дадов
вода. Многу вода ў дадов.
Едноставно ја полив со вода.
Водата, тоа отсекогаш сум го знаел, е извор на животот. Храната доаѓа после водата. Прво водата, па храната. Секое животинче,
секое растение може без храна подолго време, ама без вода не.
Видов, почна да живурка. Ги подотвори очите. Потоа се поткрена на нозете.
Ја растресе водата од себе. Ме потсети на наводенето куче кое
тресејќи се гледа да се ослободи од најситната капка.
Тоа ме развесели. Си реков, помина најлошото. Ќе се врати
во живот.
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ПРоЗА
трајче Кацаров

Се сеќавам кога бевме во војска, еден ден среде лето добивме
наредба да одиме на марш. Требаше да го освоиме врвот на ридот
над градот. Беше таков рид што ниту змиите ниту гуштерите наоѓаа пријатно место за живеење на него.
Имавме вода колку што можеше да собере матарката што
ја носевме закачена на каишот. Значи, требаше да се пие со ум,
разумно, капка по капка. На сто чекора по една капка вода, така
некако му доаѓаше.
Оној со телешките очи прв си ја испи водата. Потоа по навика
дојде до мене и почна да ме гледа.
Ех, колку убави очи имаат телињата.
А јас, наместо во мојата уста, отворот на матарката бувни
го во неговата.
За миг останав и јас без вода.
Кога ме виде капетанот со испукани усни и полуотворени
очи, веќе готов да се срушам на првата кривина, дојде, ме зграпчи
за рамената и викна:
„Кад човеку чавка попије мозак, глава и дупе су му на исто
место!“
Во касарната ме вратија на носила.
Една недела во стационар. Ме удавија во течности, што преку
устата што преку вените.
Со месеци потоа на себе гледав како на канистер на две нозе.
Кога ја вратив во живот, повеќе не се делеше од мене.
Не се делев ниту јас.
Ја носев насекаде. Доаѓаше, не се противеше. Ја носев на врвот
на шубарата. На местото каде што ја сретнав.
Имавме разбирање еден со друг.
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Љубовта не е ништо друго освен разбирање.
Не можеш некого да сакаш, а да немаш разбирање за она
што ќе го направи, или ќе го каже.
Разбирањето без љубов е лага. Во такво разбирање не треба
да се верува.
Ете, кога бараме разбирање од Господ, ние всушност бараме
љубов.
А кога ќе покаже дека нё разбира, тоа значи покажува дека
има љубов кон нас, дека нё сака.
Некои ќе кажат, поважно е да чувствуваш дека некого сакаш
отколку да чувствуваш дека те сакаат. Јас мислам дека не е лошо
да знаеш дека некој те сака. Не е лошо да знаеш дека некој може
да те разбере.
Јас знаев дека таа ме разбира. Го разбира сето тоа што ќе ў
го кажам и што ќе го направам за неа.
Дури и моите свињи го почувствуваа нашето разбирање.
Не, не забележав дека ў завидуваат, дека се љубоморни.
Зошто?
Оти и со нив си имам разбирачка. Никогаш ме немат изневерено. Како и јас нив.
l
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Некои луѓе ќе ме видеа како ја носам на врвот од шубарата
и ќе ми речеа онака смеејќи се: „Што ќе ти е тоа? Зар не гледаш
дека си смешен?“
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Не им се лутев зашто бев сигурен дека не знаат ништо за
љубовта.
А љубовта е почит. Мора да го почитуваш тој што го љубиш.
Јас ја почитував. А и таа мене.
Верував дека свињите не ў завидуваа зашто ме почитуваа
како и јас нив. Да би можеле да зборуваат, сигурно би ме ословувале
како господинот свињар.
Многу е важно луѓето да се почитуваат.
Се сеќавам кога бевме во војска, капетанот најмногу бараше
од нас да имаме почит кон „придобивките од револуцијата“, како
што ги нарекуваше.
Еднаш капетанот го праша војникот што постојано си ја
чешлаше косата пред огледалцето во кое можеше да си го види
само носот: Кои се придобивките од ревулуцијата?
Овој како од пушка одговори: „То што је мој деда са села
сишао у град и што је домаќу стоку заменио за градску од које и
ми данас имамо велике користи“.
Поради брзиот и исцрпен одговор, капетанот му изрече казна: „Забрањен ти је излазак у град до краја војног рока јер од ове
градске стоке нечеш имати користи!“
Ете, тоа ти е, љубовта и почитта секогаш одат заедно.
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Јас тогаш имав жена, со која имам син. Тој живее на другата
страна од светот. И тој одгледува свињи, ама во други услови и
со друга љубов.
Мојата жена знаеше за нашата љубов. Не покажуваше никакви знаци на љубомора. Дури кога ќе ме видеше како ја носам
на врвот од шубарата, ќе се насмевнеше, ќе ни пријдеше и ќе ја
погалеше.
Синот не беше со нас. Тој веќе живееше на другата страна
од светот. Но, дознал.
И еден ден ми се јавува по телефон, бара да се откажам од
циркусот што им го приредувам на луѓето во селото.
Таму на другата страна од светот поинаку се гледа на љубовта. Едноставно гледаат на неа како на филм. Овде, оваа нашата
е искрена, вистинска...
Таму љубовта се учи, не доаѓа од срцето.
А за љубовта е потребно само срце. И тоа големо. Зашто
љубовта бара комоција. А големото срце може да ў ја даде.
Љубовта не е измама.
После разговорот со синот, ја зедов в раце и отидовме под
сенката на оревот. Тоа беше засолниште на вљубените срца.
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Еден ден се случи и тоа.
Гром ме погоди од ведро небо.
Викнав, целото поле ечеше.
Голема болка ми ги расече градите.

Срцето ми се стисна како орев.
Во очите како десет реки да се беа насобрале.
Ја најдов мртва.
На врвот од шубарата. Лежеше мртва мојата ластовичка.
Може ли љубовта да умре? Не, таа може само да боли...
Ме болеше смртта на мојата ластовичка.
Свињите ја насетија мојата болка, мојата тага.
Целото поле знаеше за смртта на ластовичката.
Кога се прибрав кај жена ми, во куќата, скокна од креветот,
ме прегрна и рече:
„Така сакал Господ, така направил. Тој повеќе ја љубел од
тебе. Затоа си ја прибра...“
По кратко време, почина и мојата жена.
Синот в туѓина.
Останав сам со свињите.
Од нив не можам да се одделам на поинаков начин. Умираат
една по една. Не знам што ќе правам кога ќе умре и последната.
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Ете, гледаш, љубовта никој, со ништо не може да ја измири.
Кога ќе помислиш дека љубиш најмногу, ќе се појави, ако
не друг тогаш Господ и ќе те потсети дека неговата е најголема...
За љубовта не се зборува. Тоа е единственото нешто што
треба да се покаже.
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Во очите почувствував како повторно да се населуваат реки.
Почнаа една по една да се излеваат.
Момчето дојденец во мојот двор, застанат пред свињарникот,
ја спушти камерата и рече:
– Дедо, доста кажавме. Нема да ти го поставам третото прашање. И ова беше премногу.
Ја спакува камерата и тргна да си замине.
На излегување подвикнав: „Сеќавањето ми го зеде умот, па
не можам да се сетам, колку е саатот и по која сезона го мериме
времето?“
Се сврти момчето, дојденецот во мојот двор застанат пред
свињарникот и рече:
– Знаеш, дедо, третото прашање ми беше нешто поврзано
со политиката, со партиите, со тоа дали ќе гласате на претстојните
избори.
– За сё треба љубов, разбирање, почит, пријателче мое. Се
сеќавам, кога бев во војска...
Не дочека да му раскажам.
Мислам дека и од неговите очи почнаа некои реки да се излеваат.
Се сврти накај портата, си замина без збогум да каже...
И за мерењето на времето не кажа ништо...
А сё мислам дека знаеше. Да, да, знаеше...
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ФиЛМ
Софија Тренчовска

ФЕноМЕноТ нА ЗЛАТнАТА ПЕТоРкА
Најновиот македонски долгометражен игран филм „Златна петорка“ на режисерот Горан Тренчовски беше
забележителен културен настан во 2016 година, се прикажуваше во Европа, Канада и Австралија, а оваа, 2017
година, го очекуваат нови фестивали и проекции низ Европа, САД, Русија и на многу други места по филмскиот свет
„Златна петорка“ ја имаше својата светска премиера во Лондон, на престижниот Рејнденс фестивал, а потоа и низ повеќе
градови низ Македонија. Филмот за кратко време ги освои симпатиите на публиката и критиката, но сепак авторите не го пријавија
во трката за Оскарот.
„Златна петорка“ е филм кој за само неколку месеци го видоа близу 15.000 гледачи. Приказната започнува помеѓу верните
другари Маки, Ката и Џиџи кои веруваат во своите младешки
идеали. Притоа љубовта и предавството се главни пунктови по
кои се движи филмското дејство. Во тој период на комунистички
ликвидации, во 1951 година, се случува неразјаснето убиство на
петмина прогресивни студенти. Половина век подоцна, Алавантие,
како сведок и истражувач, се враќа во родниот град со копија од
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досието „Златна петорка“. Неговите тајни и сознанија внесуваат
дополнителен немир во брачниот живот на веќе старите Ката и
Џиџи. Во филмот провејува мотивот инспириран од вистинитиот
настан за петтемина струмички студенти (Топчев, Белев, Пецев,
Костуранов и Јар’мов) за кои УДБА водела специјално досие под
кодни имиња, нешто што долги години беше табу-тема кај нас,
за конечно преку оваа возбудлива филмска сторија, да добиеме
екранизација која е исто толку филм за сегашноста колку што е
филм и за минатото. Во филмот играат врвни македонски актери,
но и дебитанти. Иако режисерот Тренчовски две и пол децении
беше присутен во јавноста како интермедијален режисер, со долгогодишно искуство како успешен автор на повеќе кусометражни
и среднометражни филмски проекти (меѓу кои и 67-минутниот
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„Вампирција“, првиот игран филм на МТВ снимен на дигитална
технологија), филмот „Златна петорка“ беше поддржан од Агенцијата за филм на РМ како нискобуџетен и дебитантски филм, со
одобрени 16 милиони денари.
Инаку „Златна петорка“ е во продукција на „Револушн“ од
Скопје, копродуценти се Арт-попкорн од Белград и Македонската
телевизија. Сценариото за овој македонски филм е работено по
книжевни мотиви на Братислав Ташковски (интерполирани се
пасуси од романот „Расцепен ум“ и фрагменти од драмата „Беше
еднаш“), косценаристи се Тренчовски и Елеонора Венинова, а на
последната верзија работеше Билјана Гарванлиева. Директор на фотографијата е Апостол Трпески, монтажери се Андрија Зафрановиќ
и Аристид Филактов, сценограф е Кирил Спасески, костимограф
Нела Тодоровска, шминка Ирена Сенокозлиоска, музиката е на
Дарко Спасовски и Горан Керкез. Во филмот улогите ги толкуваат
актерите Славко Штимац, Јана Стојановска, Љупка Џундева, Игор
Ангелов, Петар Арсовски, Васил Михаил, Ненад Милосављевиќ,
Билјана Таневски, Дине Дрваров, Стојан Велков, Александар Ристоски, Влатко Илиевски, Григор Јовановски, Игор Тодоров, Виктор
Јакимовски и др. Продуцент на филмот беше Дејан Милошевски.
Полна сала, полно срце, долготраен аплауз и овации... Посебно внимание, голема возбуда и солзи прикажувањето на филмот
предизвика кај членовите на семејствата на петтемина студенти.
Така изгледаше глетката во големите сали каде премиерно се прикажуваше филмот. Меѓу присутните на проекциите беа и роднини
на петтемина струмички студенти. На фестивалската проекција во
Торонто од Њу Џерси допатува и Љубен Топчев, брат на еден од
убиените студенти. Имаше многу емоции меѓу присутните гости.
Едноставно, приказната и начинот како таа е раскажана, ги трогна
сите. „Златна петорка“ го сврте вниманието и на филмофилите
од Македонија и странство. По социјалните мрежи, најмногу на
Фејсбук и Твитер, публиката објави коментари и статуси од типот:
„Интересен филм работен по една вистинска тажна реалност на
нашите простори“, „За првите 10 дена повеќе од 10.000 гледачи“,
„Златна петорка треба да го види секој Македонец“, „Филмот на
Тренчовски руши рекорди“,„Златна петорка испишува нова историја на киното“, „Лондон заплака од Златната петорка“, „Рекордна
гледаност на филм“, „Силен, трогателен и поентирачки филм“,
„Концизно, јасно, тажно“,„Златна петорка го сакаат и млади и стари“,„Болка дечки, болка“,„Филмот е прекрасен, заслужува Оскар“...
Филмот „Златна петорка“ на филмски јазик се дистанцира
од локализмите и постигнува универзална димензија, сугестивно
завршувајќи со нараторскиот монолог на Алавантие: „Никогаш
повеќе да не се повтори времето, кога поради идеја се убиваше,
а поради мисла се умираше. Проклета да е историјата, проклета
да е наивноста со која убиваме и умираме во земја во која не се
гледаме еден со друг, туку гледаме само идеи. Идеи, што ненаситно
нё јадат и живи нё горат!“
Од филмот „Златна петорка“ е направена играна серија во пет
полчасовни епизоди под наслов „Љубов и предавство“, а во продолжение предочуваме избор на цитати од рефлексиите по повод
досегашните киноприкажувања и фестивалски живот на филмот.

...Една историско-современа интерполирана морална драма,
во одмерена режија на Горан Тренчовски, а искусниот кинематограф
Апостол Трпески адекватно оптимално ја оформува визуелната
атмосфера...
Благоја Куновски
Инспириран од вистинскиот настан од почетокот на ’50тите години на минатиот век во Струмица, а врз основа на литературната база од делата на Ташковски, нашиот режисер Тренчовски во својот целовечерен игран првенец реши да ни ја раскаже
приказната за петтемина напредни момчиња кои младешкиот сон
за независна Македонија го платиле со животот. Испреплетувајќи
ја сегашноста со минатото, сценаристичката замисла на тројката – во која, освен Тренчовски, се и филмските авторки Елеонора
Венинова и неодамна прерано починатата Билјана Гарванлиева –
создава комбинација од урбана и историска сторија. Гревовите од
минатото се тука за да оптоварат нечии животи, додека другите
прерано згаснале. (...) Легендарната Љупка Џундева не можете, а да
не ја доживеете како македонската Кетрин Денев...
Тони Цифровски
Дебитантскиот долгометражен филм „Златна пeторка“
на Тренчовски, кој зад себе има еден куп реализирани сценарија
како на театарските штици така и на телевизискиот екран,
претставува школски пример за тоа како треба да се реализира
филмска идеја со скромниот буџет со кој располагате. (...) Одличен
е спојот на старата и новата генерација на македонски актери во
филмот, засилени со балканската филмска ѕвезда Славко Штимац.
(...) Тоа му дозволува на режисерот суптилно да си игра со филмското време, постојано вкрстувајќи го актуелниот момент со
минатото, сопоставувајќи ги реакциите на дел од актерите како
неминовност до која на крајот треба да се дојде, таму посегнувајќи
по христијанскиот принцип кој подучува дека простувањето е и
повеќе од пожелно за да се продолжи напред...
Игор Анѓелков
...Актерот Петар Арсовски (Стариот Џиџи) го носи ликот
на човек со морална дилема, додека Игор Ангелов (Младиот Џиџи)
игра лик со љубовен предизвик и човек кој треба да се соочи со последиците од егзекуцијата на студентите...
Тони Димков
...Крајниот впечаток (а тоа го докажа и долготрајниот аплауз на скопската премиера) е дека „Златна петорка“ разбуди многу
емоции кај гледачите, кај некои изнуди дури и солзи, што сигурно
за авторите на филмот е голема сатисфакција...
Влатко Галевски
Златна десетка за „Златна петорка“ на премиерата во
Струмица...
„Курир“, 8 октомври 2016
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Филмската екипа доби стоечки аплаузи од публиката. (...)
Пораката на филмот е содржана и во последната реплика на ликот
Алавантие Донски: „Никогаш повеќе да не се повтори за идеја да се
убива и за мисла да се умира!“
„Сакам да кажам“, 17 септември 2016
Горан Тренчовски со екипата направил навистина фантастичен филм...
Ристо Пецев, внук на еден од убиените студенти,
7 октомври 2016
Горан Тренчовски денес во „Златна петорка“ ги покажа своите
врвни режисерски способности и преку прозните и драмски мотиви на Братислав Ташковски успеа да нё наврати до еден траорен
злочин од 1951 година извршен од тогашните власти, којшто е
голема рана за фамилиите на петте струмички студенти и темна
сенка за едни поранешни времиња во Струмица и во Македонија...
Струмица виде и се увери дека духот на струмичката петорка
беше светол во својата замисла и денес уште посилно треба да
свети помеѓу нас како заедничка победа и осуда на едно зло кое не
смее да се повтори...
Миро Топчев, потомок на еден од убиените студенти,
7 октомври 2016
Алавантие, академик во години, се враќа во својата татковина од која избегал за време на угнетувачкиот режим на Тито по
егзекуцијата на неговите другари од детството: студентските
активисти кои се противеле на југословенската комунистичка
власт и се залагале за независна Македонија. Во 1951 година, петтемина другари се заедно со Алавантие и со нивниот друг другар
од детството, Џиџи, во нивниот роден град, само неколку дена
пред нивното апсење и егзекуција. Повеќе од 50-тина години подоцна, Алавантие и Џиџи, единствените преживеани членови на
дружината, повторно се среќаваат. Со години наназад Алавантие
неуморно ја истражувал нивната смрт и ја открил вистината за
она што навистина се случило со „Златната петорка“. Прекрасно
прикажување и на тогашната и на современата Македонија се
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преплетува во приказната за „Златната петорка“, настаните
кои довеле до нивното егзекутирање и последиците по неколку
децении. Иако филмот е претежно приказна за минатото, како и
сите добри приказни за нашата историја, нё информира за нашата сегашност, нё предупредува за последиците од фанатичниот
национализам и нетолерирањето критики кон власта, но исто
така дава порака на надеж за оние од нас кои се подготвени да ги
прифатат лекциите од минатото.
Веб-портал на фестивалот Рејнденс, септември 2016
Стоечки аплаузи за Златна петорка...
„Дневник“, 19.9.2016
Филмот „Златна петорка“ ја крена Струмица на нозе...
„Утрински весник“, 10-11.10.2016
Аплаузи за тимот на „Златна петорка“...
„Вечер“, 8-9.10.2016
Според процените на филмофилите, за многу краток период
филмот го погледнаа 10.000 гледачи, што го руши рекордот на
гледаност на кој било друг филм, во последните десет години...
„Нова Македонија“, 16.10.2016
Домашниот филм „Златна петорка“ најгледан во последните
10 години...
„Скопје24“, 20.10.2016
...Од досегашните проекции во Струмица едно е јасно: струмичани во филмот препознаа своја приказна, таква која долго време
била табу-тема, приказна која – што е интересен факт – преку
усно кажување и, се разбира, пресоздавање, од современици на петте
струмички студенти, но и од помладите генерации, добила дури и
по неколку верзии. Филмот на Тренчовски го користи документарното како подлога, но само како подлога, за да му даде простор на
креативното, филмско видување кое е одредено од еден авторски,
режисерски потпис. (...) Кадрите на стара Струмица се преплету-
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ваат со кадрите на онаа друга, нова Струмица. Филмската камера
ги забележала оние места и улици на стара Струмица кои некогаш
биле мали оски околу кој течел или се вртел животот на градот:
киното, местата за игранки, семејните дворови… За да ги спои со
новите, преуредени локации и улици на денешна Струмица. И меѓу
тие два плана да ја врами трагедијата како феномен, не само онаа
поврзана со петте студенти, туку и онаа нова, помалку видлива
трагедија, поврзана со преиспитувањето на сопствената совест
на еден од другарите на струмичките студенти. (...) И навистина,
филмот „Златна петорка“ е приказна која, земена од минатото,
има токму таква улога на мапа во хаотичноста на секојдневието.
Приказна која директно задира во оние темни места на историјата,
се разбира, не обидувајќи се да суди и пресудува, туку да ги извлече во
прв план паралелите меѓу минатото и сегашноста, да потенцира
дека злото е обновливо благодарејќи ни токму нам, луѓето. По долго
време, за наша заедничка среќа, како да се вратија барем за момент
оние времиња кога киносалите беа полни, преполни, со публика која
доаѓаше на кино како на голема свеченост. Празник на душата!
Овие изминати три дена е токму така: полни сали, публика која
емотивно, па и со понекоја солза, повторно ја открива магичноста
на она големо, подзаборавено киноплатно.
„Струмица денес“, 8 октомври 2016
...Ова најново остварување на продукцијата „Револушн“,
претпремиерно прикажано на затворањето на 37. Фестивал на
филмска камера „Браќа Манаки“ во Битола, изнуди солзи, но и
френетични аплаузи од многубројната публика. (...) Филмот е
сниман на неколку локации и во различни амбиенти, на платно-

то продефилираа десетина професионални глумци и исто толку
натуршчици, како и стотина статисти. Бројки на кои може да
им позавидат и некои помоќни продукции. Публиката веќе си го
кажува своето, а пред фактите и боговите молчат.
Н. С., „Југоинфо“, 7.10.2016
Во Струмица „Златна петорка“ е конечно најгледан филм
на сите времиња.
„Радио Струмицанет“, 13.10.2016
Досегашни поважни проекции и учества на фестивали
• Интернационален филмски фестивал Рејнденс – Лондон,
Велика Британија (светска премиера, 29 септември 2016)
• Интернационален фестивал на филмската камера „Браќа
Манаки“ – Битола (гала-затворање, 17 септември 2016)
• Скопска премиера – Кино Милениум, Скопје (6 октомври
2016)
• Струмичка премиера – НУЦК „Антон Панов“, Струмица
(7 октомври 2016)
• Македонски филмски денови – Сиднеј, Австралија (16 октомври 2016)
• Македонски филмски фестивал – Торонто, Канада (23
октомври 2016)
• Проекција по повод 25-годишниот јубилеј на режисерот
– Кинотека на Македонија, Скопје (10 декември 2016)
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• Интернационален филмски фестивал – Бангалор, Индија
(4/9 февруари 2017)
Досегашни критички одгласи и референтни извори
• Игор Анѓелков, „Рецензија за ‘Златна петорка’ (МКД,
2016)“, Фејсбук-профил, 18.10.2016.
• Јане Бојаџиевски, „Основата на секој добар филм е приказната“, интервју со режисерот, Voice of America, емитувано на 26.10.2016.
• Влатко Галевски, „И горчливо и љубовно“, Филм+, бр. 1,
15.10.2016, 22-23.
• Златко Ѓелески,„Филмска естетика со Горан Тренчовски“,
во: Danse macabre, бр. 303, Канал 103/Радио Скопје, емитувано на 14.2.2017.
• Тони Димков, „Филмската светлина повторно сјаеше во
Битола“, Кинопис, бр. 49-50/XXVII, Скопје, 2016, 48.
• Жанета Здравковска, „Како може да молчите ако ви го
убиле синот?“, интервју со режисерот, Дневник, Скопје,
бр. 6167/XX, 17-18.9.2016, 22-23.
• Игор К. Илиевски, „Филмот за струмичките студенти е
љубовна приказна од времето на црвеното лудило“, интервју со Братислав Ташковски, Дневник, Скопје, 28.9.2015.
• Благоја Куновски,„Компетицијата – Камера 300“, во: Movie
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