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уводник

ЕднА ПЕСнА

Туѓи времиња!
Некои работи можеби не сакаме да ни случуваат. Некои процеси можеби сакаме да нё одминат... но и покрај тоа, многу нешта се
случуваат и неповратно минуваат крај нас. Можеби е најдобро (или
најлесно) да си кажеме дека тоа што ни се случува е неминовно, дури
и наметнато, дека и ние со нашата волја и поведение на некој начин
можеби сме придонеле за тоа. Но дали е тоа најдоброто што можеме
да го направиме за да си ја објасниме фактичката и моралната состојбата во која како припадници на колективот се наоѓаме? Дали е
доволно да си го оцрниме времето сопствено, во кое живееме, само
за да продолжи животот глумејќи алтруизам и некакво граѓанство?
Дали е на место чувството исполнето со ерес и омраза, дека можеби
е и подобро да не постоиме административно, само за да чекориме
саможивнички, само за да се убедиме во тоа дека сите се полоши и
поглупави од нас? Да се убедиме дека, и покрај нашата убеденост дека
сме на вистинскиот пат, ние во суштина сё повеќе сме само креации
кои живеат во туѓи времиња. Да, дека живееме туѓа реалност и несвесно остваруваме туѓа желба!
Во овие „туѓи времиња“ како на здравомислечки сој сё ни е
дозволено, бидејќи тој што ни ја креира актуелната леснотија, маестрално ни го ослободил заробениот ум и ни дозволил опасна слобода
во која од себесакање, глупост и незнаење на добар пат сме да се
изгубиме како нереализиран здравомислечки сој. Да бидеме некоја
нова Атлантида во која ќе живееме како фосили на поранешна, но
недорасната уметност, која самоволно била спорена и сопрена од сопствената инфантилност, за да се докаже дека не е така. За да не може да
крикне со свој порив и да се истури како азно меѓу вечната временска
рамка, како богатство на убавина и ум на народ што заслужувал многу,
многу повеќе од просторот кој му бил доделен и наликува на стаклено
ѕвоно, на кафез од гревови во кој самите се туркаме.
Вака, како невидена убавина, талкаме по измислените степи
кои сами сме си ги предочиле и никако не можеме да се изначудиме
зошто никаде ја нема нашата големина, а во суштина потсетуваме на
еден ситен библиски карван изгубен во божјата добрина и секогаш
сме барале само малку, за да процицаме од слободата. Но и во тоа
малку секогаш сме многу мали за да се разбереме до крај. Неместо
да веруваме во себе, веруваме во туѓото златно теле. Затоа, како и
секогаш, остануваме да бидеме херои и во туѓи времиња, бидејќи сите
наши времиња зад нас административно биле еднакво туѓи. Секогаш
како да сме припаѓале во туѓите постоења. Дали ќе ги надминеме тие
приказни или тие ќе нё престорат приказна?
Велат дека пишувањето ќе нё спаси. Можеби затоа многу и пишуваме, за да остане нешто на белата хартија како доказ дека некој
некогаш на овие простори нешто создавал во сопствено име, за да
опстои како дел од колективот кој повеќе верува во златните телиња
на ветувањата и стравот. Како дел од здравомислечката заедницата
која, за жал, сё уште се бара во сопственото подножје.
И така во недоглед ќе гледаме во туѓата дулбија за да видиме дали
сё не било така. Се разбира, ако господарите на дулбијата ни дозволат
тоа да го видиме. Дотогаш, како здравомислечки сој што пишува, ќе
се надмудруваме себеси со сопствениот ум и големина. Ќе гледаме
да не бидеме тоа за кое нё обвинува братот наш и ќе бараме многу
објаснувања дека сепак не сме биле толку лоши.
А времињата одат и животот во туѓи временски капсули сё
повеќе станува планирана константа. Тешка леснотија!
Новата 2018 година нека биде поинаква од претходните!
Братислав Ташковски
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Виолета Танчева-Златева
Носталгијата
Налегнува
Ги вчипчува канџите врз плеќите
и притиска притиска
пустината
Со еден замав ја отерува гордоста
и ги полни градите со горчина
Тера да молиш
безмилосната
Со сиот интелектуален товар
што го влечкаш низ годините
знаеш колку непотребна емоција е
а сепак не можеш да ја отфрлиш
проклетијата
Сакаш само да најдеш празен простор
за да ја раствориш во него
Некое безвоздушје
да те прими во себе
Меуреста илузија
за да избегаш и од себеси и од неа
Некаде каде што можеш да бидеш сам
за да се исплачеш

ЕСЕЈ
Димитар Пандев

СЛово ЗА БРАЌАТА МиЛАдиновЦи
или
СкиЦА ЗА ПоРТРЕТ нА БРАЌАТА МиЛАдиновЦи
вРЗ ШиРокоТо ПЛАТно нА МАкЕдонСкАТА ПРЕРодБА
1. Миладиновци во Преродбата и Преродбата во Миладиновци во рамката:
јазик – народ – општество – култура
Основна методологија:
Да ги допротолкуваме низ призмата на современите филолошки и лингвистички теории ликовите и делата на браќата
Миладинивци се одлучуваме за спој меѓу истористорискофилолошкиот и антропоцентричниот пристап, т.е.
1. пристапот што се надоврзува и ги толкува панславистичките идеи и
2. пристапот од аспект на антропоцентричната лингвистика
кон преродбениците и Преродбата преку нивните односи
и врски во поширок културен контекст.
Напоменуваме, од историскофилолошки аспект, нивниот
животопис е предмет на интерес од нивните современици, (со)
ученици, од блиската им рода, како и од славистичкиот свет, зашто
нивното дело по обем не можело лесно да се заобиколи, а нивната
трагична погибија, која следува наместо очекувана награда, не само
што не можела да биде премолчела, туку е стимул за пожесток
одговор кон нивните непријатели. Оттогаш па сё до денес нивното
дело е предизвик за сё понови преоткривања на мозаични податоци за нив и за расветлувања на мистериите со кои легендарно
се обвиваат нивните подвизи.
Основни теми:
– Школата на Димитрија Миладинов
Македонската Преродба произлегува од школата на Димитрија Миладинов
– Преродбенските јазикотворечки погледи на браќата Миладиновци
Творечкиот профил на Константин Миладинов меѓу неговите – македонољубни – цели и желби и руските – универзитетски
– потреби
– Легендата за браќата Миладиновци
Улогата на легендата за Миладиновци во подемот на преродбенските идеи во Македонија
1. ШКОЛАТА НА ДИМИТРИЈА МИЛАДИНОВ
Ученици му беа сета македонска Преродба
Да се осознае во целина школата на Димитрија Миладинов,
бездруго, треба да се прифати поширокото значење на поимот
ученик во науката, според која постојат директни и индиректни

ученици (приврзаници и продолжувачи на делото на учителот).
Наведената поставка: ученици му беа сета македонска Преродба
– се надоврзува, имено, на поширокото значење на поимот, кое
ги опфаќа и индиректните ученици, во смисла дека гордост било
во тоа време да се биде ученик на Димитрија, во името на новото
во времето, на напредокот кој единствено бил можен врз јасна
јазикообразовна политика. Учениците во школата на Димитрија
Миладинов ја претставуваат македонската јазикотворечка и културнопросветна аванграда, одболувајќи ја секој од нив трагичната
судбина на нивниот учител и соученик и меѓусебно одболувајќи ги
личните пресврти во животот, за секого од нив со различна доза
на резигнација, но со јасни дела:
– Константин Миладинов – славист-етнограф, поет, преведувач; секогаш со насмевка на лицето, бездруго за да привлече внимание во погледот срчен, а не во излитеното му облекло несоодветно
за руски услови. Кај и да се појавел, го викале „Македонијата“. Ја
прифатил идејата на својот брат-учител за собирање на народни
песни и други умотворби, и во целост ја привел до крај...
– Рајко Жинзифов – славист, поет, прозаист и публицист,
ангажиран политички деец во името на идеите за панславизмот,
романтичар во вистинската смисла на зборот, кој остава своја
биографија во својата поезија, прв биограф на Браќата, Бил жесток
беседник, како и неговиот учител – знаел да се вклучи во општествениот живот и да одговори на предизвиците на времето, но ниту
општеството ниту времето имале разбирање за него. Жинзифовата поезија е негацијата на самиот себеси, на уката своја. Најромантичното не-јас во европската поезија...
– Григор Прличев – народен трибун кој и по сите премрежја
ќе ги пречека пред својата професорска катедра идните македонски револуционери. Ако некој му го презел прекиот карактер на
Димитрија, тоа секако бил Григор...
– Партенија Зографски – учебникар и високошколски
професор, владика, преведувач на „Пространото житие на свети Климент Охридски“ од Теофилакт Охридски. Приврзаник на
геслото „Учи напред книга на својот јазик, после, ако имаш време,
учи и на други јазици...“
– Јанаки Стрезов / Кузман Шапкарев – првиот лексикограф,
другиот етнограф, првиот, бездруго, му бил ученик во вистинска
смисла на Димитрија, а вториот тргнал по нивни стапки. Кузман
несомнено бил најгордиот „ученик“ и зет на Димитрија...
– Марко Цепенков – етнограф, поет, раскажувач и драмски
писател...
Во делата на сите нив на соодветен начин е претставен нивниот учител, како и трагичната судбина на Браќата. Во оваа пригода
се задржиме само на еден пример.

22.12.2017

3

ЕСЕЈ
Димитар Пандев

Во песната „Вдовица“ Жинзифов ги нарекува:
два главни работници, со вера не мртва / на злоба те станаха
жртва.
Напомнуваме, зборот „работник“ е строго македонски и
не се јавува во други словенски јазици. Македонски е, имено, во
онаа смисла, во која се строго македонски и работите за кои отпосле сумарно ќе пишува Мисирков во своите „За македонските
работи“. Бездруго, овој збор се искристализирал во македонската
заемност, во онаа смисла што нивните следбеници по повисоките
македонски стапалки од развојот на јазикот ќе се воодушевуваат
од преродбенската лексика и особено од Зборникот на Браќата. Во
оваа пригода ќе ја издвоиме воодушевеноста на Блаже Конески
од Зборникот на Миладиновци, при средбата со зборот „настан“:
Што е настан настанало / во града Троема.
(Лична забелешка: Кога во шеесеттите години прозвуче „Радио Охрид“, не мал број гости од соседните словенски земји му се
чудеа на зборот „Настани“ со кој започнуваше главната информативна емисија секој ден во 16.00. Сите сфаќаа дека се тоа „вести“, па
така си го преведуваа овој збор. Јас и до ден-денес не сум сигурен
дали овој збор Радио Охрид го презеде од Конески или директно
од некои Миладиновски, или Шапкаревски опејувач на настани,
всушност, преработувач на стари настани од античко време, што се
предавале на часовите по грчки јазик и за разбирачка на детскиот
ум, автоматски се преведувале на македонски... )
Со други зборови, не е мала улогата на Димитрија Миладинов, како и на Јордан Хаџиконстантинов-Џинот, кои во Македонија
го донесоа граѓанското образование на македонски народен јазик,
т.е. на македонско наречје, на нивната заемна културна акција,
независно дали и во која мера се познавале лично, при сё што
контактирале со исти институции и имале исти идеи. Впрочем,
не е мала нивната улога во отфрлањето на старите букви, што
од нив ќе го прифатат следните генерации предводени од една
страна од Ефрем Каранов и Марко Цепенков, а од друга страна
од солунскиот книжевен круг и „лозарите“, на кои поддршка ќе
им бидат Кузман Шапкарев и Григор Прличев, првиот со своите
фалби и учебници, вториот со строгоста и славата.
Како што не е мала улогата на македонистичкиот триаголник
поставен меѓу Димитрија, Партениј и Константин: Димитрија
му е учител на Партенија (по старата – двојазична – метода), а
Партенија му е учител на Константина (по црковнословенски
јазик). Всушност, подготовката на Константин за Москва му е
од Партениј. А отишол со подготовка која по одредени прашања
можела да се мери со московските професори од германската
(идеалистичка) школа.
2. ПРЕРОДБЕНСКИТЕ ЈАЗИКОТВОРЕЧКИ ПОГЛЕДИ НА
БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ
– Историскофилолошки пристап –
Браќата Миладиновци беа полиглоти
Воведни белешки:
Дејноста на браќата Миладиновци, како и дејноста на сите
македонски преродбеници и речиси на сета македонска интели-
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генција, од кои повеќето беа трговци, се одвива во услови на полиглотија и диглосија. Тоа секако значи дека нивното дејствување
на преродбенски, на културнопросветен и општественоекономски
план, треба да се проучува од аспект на функционалните теории
за јазици во контакт и за јазична/стилска диглосија, во обем од
јазичната претстава за Охрид во белешките на В. Иванович Григорович до јазичните белешки на Јанаки Стрезов во неговиот
Речник на туѓи зборови.
Треба да се има предвид дека нашите граѓани (трговци) од
првата половина на 19 век нужно знаеле грчки и турски, учеле
француски, италијански, знаеле еврејски и ерменски, и имале усет
за други јазици, а најмалку од сите, изгледа, за словенските...
Исто така, треба да се има предвид дека преродбеничката
согледба за јазичната ситуација во Македонија и изборот на македонскиот народен јазик за литературен во Македонија е резултат
на широко остварен контакт со други јазици и осознавање на
јазичните ситуации во Македонија и во околниот свет, особено во
и меѓу словенските земји, да се има предвид дејноста на браќата и
на другите преродбеници не само во туку и надвор од Македонија,
во словенските земји, за да се сфати дека Преродбата е предреволуција на македонската револуционерна борба, но и дека меѓу нив
има значаен упадок кој ќе се одрази особено врз јазичниот поглед
на револуционерната борба, меѓу другото и поради поширокото
значење на поиимот револуција во кое било време, особено на
преминот од 19 во 20 век, за да се сфати одново суштината на
Преродбата како јатка во револуцијата, но не толку во времето
на Гоце колку во Рациновото.
I. Основни словенојазични податоци:
1. Димитрија Миладинов остварува жив контакт со српскиот (во време кога е тој веќе српскохрватски јазик).
2. Константин Миладинов остварува жив контакт со рускиот (во време кога овој поим во себе ги приопштува и белоруската
и украинската мова).
Димитрија имал спорадичен контакт со бугарскиот, за разлика од подоцнежниот Шапкарев, кој шарлатанувал и висел пред
вратите на бугарските министериуми за трошка леб и бело видело
на Зборникот со кој ќе ги надраснел своите претходници. Спорадичен – во онаа смисла – во која Жинзифов остварил контакт со
бугарскиот, но надвор од бугарските градови, имено, во емиграција,
во контакт со видни бугарски дејци борци за бугарската национална, културна и просветна кауза: Нешо Бончев, кој итро ќе го
прибугари, со троа вино, Жинзифова, а трагично но предоцна ќе
го одбугари Прличева до восклик посликовит и посилен од галичко-реканскиот, и не трохејски и не поетски, туку резигниран и
нераскрилен во ниту една ритмичка стапка. (Сепак, некогаш сё е до
превласта: Бончев исто ја преведувал Илијадата. А конкуренцијата
си го чини своето. И литературата веќе станува трговија и престиж.
А Бончев цели на највисокото место. Сепак, денес чинам, повеќе
го споменуваме Македонците отколку Бугарите заради душевната
неправда нанесена на Прличев, поради неможноста да се соочиме
со торжественото многузвучје на Прличевото општословенско
есперанто...)
И Константин бил дел од тоа друштво, но тоа не му повлијаело врз јазикот.

СЛОВО ЗА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ ...

Жинзифов политички се ангажирал, Константин поетски
и научно.
II. Основни научни податоци
Константин Миладинов наспроти најучените Македонци
на времето
(наспроти Анатолиј и Партениј Зографски): првиот на универзитети и академии – вториве на црковни припрати и на царски
дворје.
Константин не бил обичен студент, туку студент-извор, од
кого многу можеле не толку да научат и професорите, колку да
ги надополнат своите знаења со дознајби кои за Константина
биле составен дел од неговата домашна и роднокрајна наобразба.
Колку за пример, читајќи ја неговата епистоларија, Константин
бил вешт читач на записи од снимки на икони, штом му давале
да ги прочита, значи другите го немале неговиот поглед за детали,
бездруго, одлично знаел старогрчки што било неопхода за филолошки проучувања, учел во Атина, и наизуст ја знаел житејната
приказна за седмочислениците, т.е. за светите Кирил и Методиј и
нивните ученици, би рекол и на грчки и на македонски народен
јазик, зашто се учел и од Димитрија и од кај Партениј.
Поточно, да бил прашан, би знаел да одговори.
Во тој поглед особено е илустративно писмото на Константин Миладинов од Москва до Петар Севастјанов во Петербург
Спореди: (Константин Миладинов, „Избор“, избор и предговор Гане Тодоровски, Мисла, Скопје 1980 стр. 73):
Уважен господину Петар Иванович!
Дозволете ми да Ви го поднесам следното по порака на проф.
Феодор И. Буслаев, којшто нашол во некаква книга натписи што
се однесуваат на незадремливото око кое таму се наречува незадремано. Феодор Иванович... ми порача да ги препишам, и Ви ги
испратам тие три натписа... Оригиналот од кој се препишани
натписите, е најдобриот според зборовите на професорот (Буслаев,
наша забелешка)
Константин можел многу да научи (и секако: научил) за митолошкиот пристап во фолклорот од своите професори, првенствено од Фјодор Буслаев, инаку воспитаник во духот на германската
филологија (Хердер – Грим), како и на идеалистичката филозофија
на јазикот на Вилхелм фон Хумболд.
Но московските професори во Константиново време веќе
повеќе се интересираат за две други теми отколку за фолклор и
мит. Прво, за најстарата историја на старословенскиот јазик. тема
на (Востоков и) Григорович, кој не е во Москва.
Второ, за литературниот јазик, т.е. за зацврстување на рускиот литературен јазик преку уметничка литература. Тоа е време
на подем на литературата во Русија. Прифатени се Пушкин, поет
енциклопедист на рускиот живот, основоположник на современиот руски јазик, и Лермонтов, како обрасци на рускиот јазик.
(Лермонтов, меѓу другото, творечки се внесува во религиозни и
митолошки теми). Активно твори Афанасиј Фет, поет на природата. Но тоа е и време кога токму во Москва почнуваат да творат
литературно нашите Константин и Рајко.

Клучната теза од руската филологија дека јазикот на писателот може да е образец за литературен јазик може да се примени
и врз Константин Миладинов. Ќе дополнам, секако, и врз Рајко
Жинзифов.
Но ќе победи матицата што ја води Константин, со мала
по обем поетска дејност, но по прецизни упатства. И со силна
поддршка од народната литература.
Партениј прв ја почувствува книгата за превод на македонската живожитејска книга „Пространото житие на свети Климент
Охридски“, Димитрија на молитвите „Татко наш“ и „Вервам“, претходни сакрално помакедончени од Кирил Пејчинович и Јоаким
Крчовски, а од Димитрија отсечно премакедончени со зборови
на родот, во истата линија што ја воспоставил Кирил Пејчиновиќ уште во „Огледало“, а ја документирал Прличев во својата
„Автобиографија“.
Да не го заборавиме Анатолиј Зографски: Според позицијата
и почеста на царскиот двор, Анатолиј е своевиден претходник на
Распутин. Рускиот двор можеби очекувал втор Анатолиј, но Распутин бил нешто сосема друго, иако имал многу нешто од она за кое
се залагал уште Гете, на гревот со уште поголем грев, во време кога
можеби уште само во Македонија литературата се движела меѓу
две теми: „Спасение грешним“ и „Утешение грешним“. Првата ви
е од кај Крчовски (преточена е во првите негови четири книги),
втората, знаете, од кај Пејчиновиќ.
Литературен пристап:
Во која мера песните во Зборникот на Миладиновци се литературно обработени, особено митолошките и другите стари, т.е.
религиозните е отворено прашање.
Станува збор за идеи вгнездени во светската литература и
во македонската, од Јохан Гете и неговиот „Фауст“. Дел од идеите
ги наоѓаме и во Зборникот на Миладиновци, понатаму кај Рацин,
кај Владо Малески, Петре Андреевски и други.
Научен пристап:„ЈАС СПИЈАМ, А СРЦЕТО МИ БДЕЕ“ (натпис од икона со детаљ „Христос – Незадремано око“)
На московската славистика ў бил неопходен оној Константин
што веќе бил одлично верзиран во старословенскиот, не оној што
се верзирал во старогрчкиот и во македонскиот народен фолклор.
Многу набрзо, Фјодор Буслаев ќе се издигне во еден од
најпознатите проучувачи на кирилометодиевистиката, на старите
ракописи и иконописи. Претходно добар економист, најмногу внимание ќе ў посвети на иконата. А ако Константин не му подарил
некоја икона, оти којзнае што сё носел со себе покрај материјалите
за Зборникот, секако носел снимки или исписи или, пак, во најмала
мера, ги имал во главата и ги знаел напамет. Бездруго, Константин му недостасувал и во тоа време за исчитување, за соработка
поинаква од онаа што им ја пружале други Македонци, а веќе не
биле толку пожелни, зашто и на Русите прекуглава им било од
старогрчкиот, па и од латинскиот, во образованието.
Впрочем, да се прочита овој натпис треба да се знае и троа
апокрифна литература, најмалку „Детството Исусово“.
Ги интересирал рускиот. А за фолклорот ќе се заинтересира
во далечниот Харков, Афанасиј Потебња, и ќе се потпира меѓу
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другото и врз Зборникот на Миладиновци. Бездруго, и таму Миладинов би нашол уточиште, да не ја копнеел толку Македонија.
Тој што го викале Македонијата.
Ако Константин не му ја дал идејата на Буслаев да проучува
икони, тогаш секако му ја поткрепил, ако не сам, тогаш со некоја
духовна поддршка со Виктор Иванович Григорович, чии белешки
повторно ќе станат актуелни спроти Руско-турската војна (1877/8).
Бездруго, на Русија ќе ў треба и книжевна поддршка за таа војна.
А од објавата на Зборникот можеле да бидат во загуба...
– Антропоцентричен пристап –
(јас – ти – овде – сега)
Воведни теориски размисли:
1. Човековото во јазикот и јазичното во човекот.
2. Теорија за јазична стихија.
Поетско-структуралистичка поткрепа:
„Тоа е порив и за смисла не прашува“ (Б. Конески)
Основна теза: Просторот во времето и времето во просторот.
Интерпретации:
Прва теза:
Факторот на времето: свикнување на македонските зборувачи од средината на 19 век со ред особености што за нив не
можат да не носат регионално обележје преку црковното учење
и народното творештво.
И македонските претпреродбеници и преродбеници, потпомогнати од македонската граѓанска класа, од ситните чаршиузлии
од пред маказите по македонските градишта до белосветските
трговци со македонскопазарна промисла, ја беа испокрстариле
безмалку сета македонска етничка територија и речиси сета европска. Во онаа смисла кога и Димитрија, и Григор, и Рајко, час
се на час кој во Прилеп, кој во Охрид, кој во Кукуш, час заедно
со архимандрит Партениј, час со Константина, час со Џинот и
Кузмана, под грижното око на Цепенков, час меѓу црквата и чаршијата, векум меѓу страниците на списанијата не само стамболски,
софиски, белградски, и пошироко – московски и петроградски,
и низ безброј вчудовидувачки записи за нивните животописи
и исписи од јазикот нивни од нивно до наше време во научните
изданија на сите славистички центри низ Европа и светот.
Втора теза:
Свикнување на Македонците, на македонското уво и поглед, со наддијалектната веќе изустена и забележана норма на
часовите по македонско наречје низ македонските училишта.
Од охридското „Свети Кирил и Методиј“ во почетоците на
Преродбата до двете солунски гимназии, и во сите нив од ученик
до истакнат беседник, Григор Прличев со зауката од Димитрија, за
натсознајбен прескок од еден јазик во друг, а толку нужен, зашто
несомнено е дека не постоел ниту построг ниту толку желен за
дребни детали, а нужни нам за да се сфатиме себеси од и во сета
светска историја и од и во што се знае јазици што циркулирале низ
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македонските предели од Григора. А од кого би го научил тоа, ако
не од Димитрија, од Партенија, и кому ли го преподал тоа, ако не
на потем раскласените македонски кадри од кои на најветерничава
позиција сам ќе се постави Крсте Петков Мисирков, со неговите
македонцки работи, сопоставувајќи го овој збор „работа“ на серија
не толку истозначни зборови од другите словенски јазици, зашто
секој збор си има свој дострел и своја смисла во својата средина.
Трета теза:
Свикнување на светскиот славистички слух и поглед со
македонската јазична стварност.
Тоа е превосходната задача за која ќе се избедрат димитриевците и ќе се изнедрат мисирковците низ замагленото сферовжештено стакло не само и не толку на соседните црковно-чаршиски пропаганди, кои завиено ја кројат етнографијата на домот и комуникацијата, колку и на светските политичко-пазарни
прекројувања, едните на самиот терен, во Македонија, меѓу две
кирилејси, т.е. молитви и два алиш-вериши, т.е. трговски договори подрака, и меѓу две мапи под или над маса, едната излитено
отоманска а свежо балканска, другата светска, со безброј сё уште
недосонувани соништа засонети во места погодни за одмор не
толку на искусни колку на препредени дипломати со основна
предмисла добивката од делбата да е нивна, во места тешки за
од нив да се образуваат најмалку месни придавки зашто се или
од свето или од неразбирливо потекло, а камоли пред најболната
европска метафора, имено – дека е болен оној што се бори за
слобода на својот народ, а ако не е дај па ќе се разболи како што се
разболуваат сами од себе империите, истите оние што во својата
гломазност биваат подлажувани од инстутуции посилни од нив,
од цркви преку асоцијации до академии, и тоа не по воена сила
туку по притаена итрина и вешта манипулација.
А меѓу најразболените до смрт меѓу Македонците – браќата
Миладиновци, две кревки души а два бодри духа, на кои ништо не
им можеа, на едниот ни мостарските дождје, на другиот ни московските студје, а ги сотреа вкрстени осила, фанариотски ли, унијатски
ли, патријаршиски ли, настрвени врз нивната чиста македонољубна идеја, која на сите македонопосакувачки душегрижници им е
против нивната, како да се обезличи и обезнароди Македонија,
чиниш е буре барут или минско поле, а не од свети Климентовите
лозари и земјоделци (со порака иста како онаа што ја примиле и
Хердер и Хумболд, бездруго од некои седмочисленички сопротивници уште од времето на нивните борби во Моравија). Зашто
македонољубието и на Димитрија и на Константин не им е толку
од Охрид и Струга, зашто не ќе им е ниту од владиката охридски
Калиник, најдобриот другар на Џеладин-бега, ниту од Мелетија,
претходникот Натанаилев, кој повеќе од самоти Натанаил му
прогледувал низ прсти на Григора (да го цитираме со неговата
мисла за престижот на грчкото образование: инак не можеше да
се мисли), колку што им е од Белград, каде што Димитрија ќе се
натподвигнува со Јордана-Џинот, и колку што им е од Москва,
каде што Константин ќе се натпејува со Рајкота Жинзифов. А
меѓу сите московски воспитаници од Југот кои повеќе го знаеле
грчкиот дури и од архимандритот Антонин, највеликиот зналец
на руската црква за сите времиња од нејзиното основање кој неизмерно ја љубел Македонија, само еден го викале Македонијата,

СЛОВО ЗА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ ...

зашто во секоја предмисла ја имал само неа, како што ја имал Неда,
која е иста Јана, онаа која според Григора Прличев ќе ја воздигне
Македонија од, во и со – народната песна. И ќе прерасне во Сирма
војвода, според Блажета Конески. Тој истиот Константин, кој не
им подлегна ни за миг на руските учени, некои од нив позаинтересирани за пробивот на Русија преку Крим на Стамбол и оттаму
на југ, каде од ден-низ-ден е сё потажно и повжештено, токму во
Виена и Загреб се фаќа за последната сламка, се фаќа можеби на
сламката на која се фатиле и поучени од него, како што бил пред
него великиот Вук, следејќи му ја мислата на уште повеликиот
Копитар, имено дека српски е јазикот и во Хрватска и во Босна,
дека еден треба да е јазикот во таа астро- и унгарофилија, во која
не знаеш кој е поупорит, австрогерманската прецизност или унгарскотрансилванската надменост, како што на југот мала е разликата
меѓу отоманскиот јавашлук и елиновлашката лукавштина.
Да се сретнеле, токму тогаш, во учена прегратка двајцата
Миладиновци, со сите знајби свои и на сите Македонци растрчани
во тоа време од по светот и векот меѓу Атина, Кукуш и Москва, та
меѓу Мостар, Белград и Загреб, како и меѓу Стамбол, Софија и Ниш,
меѓу Будим и Букурешт, ќе имале ли доволно време да сфатат дел
од заблудата кога немаш никој толку свој да те посоветува што е
вистинскиот пат за твојата песна, па макар била и Мисирковата
„по друм одам...“ Освен советите самовилски дека човекот искрајум векот останува сам во своите страданија. И освен речта
Штросмаерова, кому погледот му се движел сё така по текот на
Дунав накај Црноморието, по кое неуморно пловеле руски бродови
натежнати од дипломатски банкети на кои секогаш ќе се најдел
понекој Македонец! Како Исаија Мажовски!! По истиот Дунав по
кој одблизум ќе дослучуваат македонските делби на разно-разни
приеми и конференции.
При сё што во животот се беа сретнале со најмногу странци, Миладиновци не ќе биле на ниту еден банкет, за нив според
нивните прогонители беа многу и стамболските зандани, зашто
од нив ништо не остана телесно, како во она време што се викало
со оган и меч кога се ширеле идеите преку јавачи на апокалипсата.
3. ЛЕГЕНДАТА ЗА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ
Суштината на легендата: И неживи се бореа против фанариотизмот.
Актуализација на легендата: политиката: Ништо немаме
против човека ... имаме против идејата!!
Нашите претходници по ука и перо ништо немале против
Грците, имале против фанариотите и грчките трговци...
Почетокот на легендата:
1. На охридската чаршија (Јас го посеав семето, а вие бидете
живи да го пожнеете плодот.) Парафраза на Кириловите зборови
2. Во Цариградската зандана – отруени или... (парафраза на
Житието на свети Наум)
Легендата за трагичната погибија на браќата Миладиновци
се претвора во моќно оружје за одбрана на народниот подвиг,
независно од кој настан ја следиме: од охридската чаршија, на
која отпосле ќе се случуваат значајни настани поврзани со македонската култура, или во Цариград од каде што уште се влечат

конците за негација на охридската столица еднаш строшена со
патријаршиски указ опеан во ритуално претсвадбената песната
на Прличев. Впрочем, и таа сцена наликува на апостолска: исчезнуваат! Директно во легендата...
Наместо заклучок:

на...

Подвигот на Гете и на Миладиновци
Реминисценција на „Исповедта“ на Гете наспроти исповедта

Гете се вгнезди во светската литература, Константин Миладинов – во македонската. Преку мирисот на земјата и природата! И
преку една стилска постапка: Да се надмине анатемата, да се твори
на анатемисани теми кои отсекогаш постоеле во апокрифната
литература, а најмногу во македонскобогомилската, да се твори
на анатемисани и обезвреднети јазици.
Подвизите на Миладиновци наспроти подвизите на Рацин
и Конески
Рацин и Конески ја внесоа идејата за МАТИЦАТА во македонската литература (Рацин: 1. „Делото што го започнаа Пејчиновиќ, Миладиновци и Жинзифов, скршнато еднаш од историската
неминовност по друг пат, ќе ў се врати сега на својата матица и ќе
најде свои достојни следбеници“. 2. „Два брега – двата стрмнини.
А од брег на брег танок мост“) и за МОСТОТ како творечка идеја
(Конески: „Мостови се прават така што се поставуваат столбови
стрпливо, прво под водјето што вечно течат. Една културна традиција се создава со градење врз она што претставува константа во
културните напори – секаков друг пристап значи разградување“. 2
„Т’га за југ е песна – вододелница“). Всушност, апокрифната идеја
за „влакнениот мост“ по кој тешко да помине грешна душа поетски
ја трансформираа во „духовен“. Ја осознаа, всушност, основната
порака на Хердер и Хумболд дека јазикот е дух и никогаш не умира,
дека јазикот е татковина, дека и јазикот и нацијата се во умот...
Сё е тоа направено во тријада Миладиновци и неговите ученици – Рацин – Конески и неговите ученици.
А народниот гениј сё кажал со негација на стравот врз кој
се потпирала сета византиска, и воопшто, претходна литература,
имено, врз „Страшниот суд“, токму во песната од Зборникот под
реден број „33. Христосово воскрсвење“:
„Ќе го дајме на занат,
Да праит страшни мостеи,
Да врвет грешните души“
Како ја прифатил оваа идеја Конески е прашање за неговата
творечка лабораторија, во која како живи експонати се и браќата Миладиновци и Жинзифов и Џинот... Впрочем, не е случајна
семиотиката на бројката на песната 33. И во Зборникот на Миладиновци и во животот на Конески...
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РАСкАЗ
Билјана Станковска

СÈ Е ПоинАку
Бездушно жешко и запурничаво августовско попладне.
Тој и таа се на балконот. Тој е во фотелјата од врбови прачки –
седи налактен на рачките и наднесен над весникот што го држи
раскрилен на колената. Занесен е до отсутност. Помеѓу нив е
масичката на која таа го остава подавалникот со двете стаклени шолјички од кои мирисливо испарува чајот од враниловка
и седнува на триножецот, потоа ги прекрстува стапалата и се
исправа за да ги залепи плеќите за ѕидот – топол и благодејствен
за нејзиниот ревматичен ´рбет.
Пред нив, преку улицата, зад дрворедот од див костен, над
крововите од зградите, заоѓа сонцето. Таа го набљудува. Лицето
ў е спокојно, само во погледот како во бистра вода се одразува восхитеноста. Да не беа секој на својата страна од јазот на
молчењето, сега таа би седела до него – со раката положена на
неговото колено и со образот допрен на неговото рамо, би му
го покажувала залезот. „Погледни, сега е како златно јаболко.
Големо златно јаболко опточено со рубини... Се тркала по работ
на небесната чинија“, со восхитлива тивкост би му брборела.
Но непресметливите спомени на минатото, со денови – од
утро до вечер, сё позасилено навираа и ги туркаа во некаква
озлобена замолченост; а вечерва – пред утрешниот ден како
тешки, непитки води предизвикани од темелни изместувања
на дамнешна катастрофа, ги поплавија сите можни премини за
преоѓање на нечија страна. Попладнево никој од нив не изусти
ни воздишка за да ја разбранува немоста. Само се затворија секој
во својата измислена зафатеност.
Сонцето сё уште е над хоризонтот. Таа го чека да се стркала
на рамниот кров од највисоката зграда зад дрворедот. Исто беше
и вчера: се стркала од облакот како од порцеланска чинија, а небото беше како свилен чаршаф, па падна на кровот од зградата,
се закачи во гранките на дрвјата меѓу куќите и исчезна.„Секогаш
има нешто единствено и магично, од каде и да го набљудуваш“,
помислува и раката ў посегнува по шолјата со чајот. Во моментот,
еден зрак блескаво се одбива од рачката на шолјата и стреловито
се прекршува во неговите очила, закачени на врвот на носот.
Стакленцата затреперуваат како крилца на мајски бумбар и полетуваат кон амбисот, а тој го подигнува лицето и сосе весникот,
го подигнува и показалецот за да го спречи паѓањето. И во тој ист
момент, погледите молскавично им се судираат, и се разминуваат.
Но напнатоста во воздухот што остана наеднаш сё изменува:
ѕидот истинува, студот како мокра крпа ў се залепува на вратот и
рамената ў набрснуваат, а сенките, налик на животни со издолжени шии, ја прескокнуваат улицата и се нафрлуваат на балконот
сосе бучавата и правта од светот три ката под нив. Тогаш, тој си
го прибира погледот, а весникот млитаво виснува преку неговите
колена. Таа посакува да влезе внатре и да се ослободи од тревожноста, но напорот е бесполоден пред преобразбата на весникот
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во раскрилен мртов галеб над чие тело тој се наднел – џбара и ги
нурка прстите во меките пердуви, се загледува со озарено лице од
презир, самоуверен дека ќе ја пронајде причината за смртта. И ќе
го впери прстот во неа, па со темен, длабок глас, полн со презир,
ќе рече: „Знаев! Ти си убиецот, ти ја уби!“ Таа, без сила и волја за
одрекување на вината, нерешително, со болникав израз на лицето,
се гледа себеси како посегнува да ја допре смртоносната лузна, но
неговото злорадо погледнување ў забранува.
***
Некогаш е потребен само блесок на светлината, или кусо
движење на раката или само бегол поглед, па спомените како
глечери повлечени од длабоки топли струења да се покренат
пред некој очекуван настан.
Со нагло свртување кон сонцето, таа се обидува да го запре
привидот.
Сонцето го нема. Само блештукава светлина тлее на мирното небо и силно ја повлекува во спомените, небаре е фенер,
а таа пеперуга.
Еве ја, јасно се гледа себеси: излегува од морето зазбивтана а
среќна, се спушта на сё уште жешкот песок. Наоколу нема никој.
А пред неа, во заливот, заоѓа сонцето. Како трендафилов цвет
– продорно црвен, со златна срж од прашниците, се отворил за
да ја покаже сета убавина на своето постоење. Таа восхитено го
набљудува преливот на црвените и златни нијанси што се одразуваат во мекото бранување на сребрено-сината вода. Потоа
го слуша ´рпкањето на песокот зад себе и пред да се сврти, ја
чувствува неговата мокра рака. Ў става школка на рамото. Таа
посегнува за да ја земе школката, а прстите им се поклопуваат.
„Немој – прекрасно е наместена“, ў вели и усните му расцутуваат во широка насмевка. Водата од неговите плеќи линее врз
нејзините слабини. Се обидува да се подистави, а тој се свртува
кон неа. Неговиот образ ў го загребува рамото сё уште непрегорено од сонцето и кус, зажарен поглед ја пресретнува нејзината
збунетост:„Не ќе можам без тебе“, ў шепоти. Гласот му е сериозен,
длабок и одмерен, како да кажува магија од која ќе оживи нешто
скриено, во погледот му играат пламенчиња од копнежи.
Здивот ў се запира пред стапицата, а тој продолжува: „Без
тебе... Уште имаме време.“
Таа се обидува да се истави, лекум – со јасен поглед и безизразна насмевка да го предупреди – да воспостави ред на чувствата, но како на птица на која ў е претесен просторот за крилјата,
останува неподвижна.
Некогаш молчењето и спуштениот поглед помоќно ги
смируваат разузданите страсти отколку бунтот; требаше рамнодушно да се преживее овој момент, па лудата магија да се
распадне самата од себе. Потоа ќе ја закопаше длабоко во себеси,
до исчезнување. Другарството од детството и љубовта се две светости на животот – ако еднаш ги погазиш, засекогаш си еретик.
Затоа трепери пред опасноста од гревот.
Таа го подигнува лицето, а пред нив стоеше тој. Сонцето
сјаеше зад него како штит на неговите широки плеќи. Од телото
му се слеваше водата и преку стапалата се впиваше во песокта.
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Погледите им се сретнаа: во нејзиниот имаше само нејасна засраменост, но неговиот носеше молња од воскренатиот гнев што ја
турна во погибелна замолчаност. На лицето му се изрази болка,
рамењата му виснаа како прострелани, одот му потклекна, само во
моментот кога погледите им се допреа, се исправи и – ги одмина.
***
Тој ја подигнува раката за да си ги намести очилата. Последниот зрак на сонцето блеснува во нив и како да се растопува на
весникот. Сенките и проѕирната замагленост на мракот му го
попречуваат читањето, па одамна само го држи весникот раскрилен на колената...
Да беше сё како што требаше да биде, таа требаше да рече:
„Го донесов нашиот чај“. Тој ќе го собереше весникот, ќе ја земеше
нејзината рака и ќе ја положеше на неговото колено и долго, низ
неврзан, тих разговор, ќе го пиеја чајот.
Молчењето што надојде ги поплави сите премини за зближување, а безизразното разминување на погледите, со леснотија
го поднеуваше. Но колку и да живееја со прибрани сетила еден
кон друг толку добро се познаваа што и во пепелта на спомените
можеа да си ги разберат и непреносливите сигнали на најнапуштените чувства; овој пат и во наглиот прелет на нејзиниот
поглед, тој како да забележа растлеана возбуда. И тие искрички во
нејзините очи како да го засегнаа, но презирот беше понадмоќен
од кое било благодушно чувство. Се сеќава...
Стоеше пред нив заѕверен како животно во безизлезна
стапица. Водата како жар му се слеваше низ телото, се гаснеше во
песокта и му ги вкопуваше стапалта. Сонцето како да се откачи во
тој момент и падна врз неговиот тил, а солта му ги нагриза очите
до одневидување. И сега, како и секогаш кога му се навраќа на тој
ден, јасно им ги гледа лицата со израз на ужаснати престапници.
Се исправаат пред него. Ја чекаат стихијата на неговиот гнев, на
јасниот јад, на бесот и презирот. Чекаа да зататни, да се покрене
сета бура во него, да збаботи прекорот како јадри капки дожд, и
да ги турне во матната совест.
А тој, само стоеше пред нив бидејќи сё до тој момент не
беше слушнал колку силно јачи љубовта кога умира во срцето...
Во истиот момент умре и довербата.
Душевните потреси се длабоки изместувања на чувствата –
навидум не се изразува промената, а сепак, разумот не содејствува
со пристапноста. Тој ги одмина! Ги откорна стапалата од песокот
и без збор, без свртување ги одмина љубовта и другарството. Не
ја чекаше ноќта. Замина.
***
Се стемнува. Уличните светилки сложно блеснуваат и ја
креваат темнината над дрворедот од див костен. Сонцето го нема,
само од замагленото небо како од наукан прозорец, се одразува
слабата светлина од заоѓањето.
Од некој балкон од погорните катови пролетуваат неколку
капки вода. Се слуша и тивко жуборкање во олукот, и повремен
разговор на два гласа – машки и женски, па забрзано тропкање на
пргаво чекорење. Па повторно пропрскуваат неколку капки вода

и испаруваат на работ од оградата на нивниот балкон. Би требало
и таа да ў сипе вода на зјајката. Но подоцна, сега е невозможно,
таа е во ќупот зад фотелјата од врбовите прачки. Самостојната,
пркосна, самоникната, црвена зјајка. Веројатно ветерот ја донесе. Никна во скаменетата земја во запустениот, остарен ќуп кој
сё уште тагуваше по бршленот што не ја преживеа зимата. Па
рамнодушно ја прифати, а таа забрзано израсна во зелена, ситнолистеста грмушка. На врвот на стебленцата ги нанижа ситните,
начулени цветови – црвени како рубини и замавта со нив преку
оградата на балконот. Кога таа излегува од дома или се враќа,
неизоставно се свртува за да ја погледне, ў се насмевнува и си
прошепотува: „Мојата едноставна, а прекрасна зјајка“, а зјајката
како да ја разбира, весело ў мавта.
Сё уште ги сака цвеќињата што некогаш ў ги красеа балконот и прозорците, но и нивната убавина бараше еднаква посветеност колку и неговата општа предаденост на болеста. Ги прати
во туѓи куќи. Се откажа од нив...
Тој, иако е наднесен над весникот, го чувствува нејзиниот
поглед, знае дека е загледана во зјајката. Таа чудесна грмушка што
дрско им се наметна на балконот е прибежиште за нејзиниот
поглед – како што весникот е за неговиот.
Ќе треба да ў сипе вода, но сега, кога се заглибани во молчењето како во жива кал, секое доближување, секој поглед би биле
само подлабоко пропаѓање, затоа зјајката ќе остане да жедува.
Проклетството на споменот од тоа лето им ги одзеде тивките,
копнежливи разговори што ги пополнуваат летните квечерини
додека ноќта и денот си ги разменуваат местата.
– Седни до мене – би ў рекол. – Чајот не го пијам без тебе.
– Секако – ќе рече таа и ќе го доближи столчето до него.
Тој ќе ў ја земе раката за да ја положи на своето колено. Така ја
чувствува како безусловен дел од него.
– Погледни ја зјајката – можеби ќе му рече. Таа ги обожава
ситните, неугледни, веќе заборавени цвеќиња. – Убава е, нели?
– Да – би се согласил тој, благо триејќи ў ги прстите. Нејзините прсти отсекогаш се студени. Таа сака да ў ги трие, а тој
сака да ў ги собира во купче и да ў укнува во нив. О колку љубов
има во таа топлина!
Со колкава миловидност си ги пресретнуваа погледите.
– Знаеш за што размислувам? – ќе му се загледа во лицето.
– Знам – мирно ќе ў рече.
– За што? – ќе праша таа, а љубопитството како ветре ќе ги
разниша зелените облачиња во нејзините зеници.
– За цветната градина во можниот втор живот! – тој самоуверено ќе го нагласува секој збор, ќе ја подигне едната веѓа и
ќе прсне во гласна смеа... Таа срдито ќе му го оттурне коленото...
– Престани – ќе му рече, а на лицето ќе ў заиграат брчките
како потплашени полноглавци...
– Зошто? Зар не беше така? – Би настојувал да ја продолжат
таа дамнешна игра...
– Колку си лош! Лицемер! – Се смее со него.
– Да, лош сум.
– Зошто?
– Затоа што мене ме нема во твојот можен живот.
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– Што би бил ти во мојата цветна градина? Цвеќенце?
– Па... Не сум толку личен за да сум цвеќенце... Но би можел
да бидам дрво!
– Нема да има дрво во градината! – го предупреди и чекаше
играта да продолжи.
– А? би можел да бидам славеј! Славејот, по чија песна ќе
копнеат цвеќињата... и по низа перипетии, еден ден, ти ќе се
вљубиш во мене! – задоволен од досетливоста, тој горделиво го
подигна лицето.
– И... мислиш, ќе се престориш во принц?! Не, јас ќе бидам
лошата принцеза! Ќе те престорам во крт! – таа надмоќно ги
ширеше очите. Го чекаше неизвесниот израз на неговото лице
што ќе го одрази поразот и ќе ја предаде играта.
– Тогаш ќе бидам подмолен а вљубен! Ќе те начекам во
градината и ќе те гризнам, па и ти ќе се престориш во кртица. И
ќе се вљубиш во најубавиот крт! А тоа сум јас! Гризам! – наеднаш
ги склештува забите, ў се внесува во лицето и повлекувајќи ја во
прегратка, двајцата се уриваат на креветот. Се смеат, си кикотат
в лице, си шепотат и пак се смеат. Ѕунат прозорците од нивната
смеа, се тенчат ѕидовите. Студентската собичка се престорува во
светлосен балон што се мрешка под облаците.
– Ако сакаш да си славеј, ајде запеј ми!
– Да. – Се согласува тој. Запејува.
Таа се втишува. Со погледот му го милува лицето. Го слуша.
Па само со врвот на прстите му ги допира усните, го запира.
– Ова засекогаш ќе го помниме... нели...
Сериозни, загледани еден во друг, во возвишено молчење
како во момент на заклетва, тој повторува:
– Засекогаш.
Со сета чистота на срцата, во љубовните брборења го чекаа
крајот на летниот семестар, па тие и нивниот неразделен другар
да си даруваат одмор, „некаде каде што има само море, карпи,
песок и галеби – како на рекламните плакати пред факултетот“ и
не ни слутеа дека наскоро, само еден настан во тој бајковиден свет
ќе им ги измени соништата. Ќе ги принуди да заталкаат – како
низ циркуски тунел со искривени огледала – да се разделуваат,
па повторно да се пронаоѓаат, да се разминуваат и среќаваат.
Сега, додека седи наднесен над весникот, којзнае од каква
причина, мислите го поведоа во спомените на тој ден. Беше зачуден од нивната превласт.
Значи, беше доволен само нејзиниот поглед залидан кон
зјајката, па да оживи секој детаљ од нивната приказна.
***
Наеднаш таа станува. Се подзанесува и го поттурнува
столот. Нејзиното движење ги вознемирува сенките и тие, како
потплашени птици, се изместуваат на другата страна од балконот. Тогаш столчето удира во ногалката на масичката и чајот од
шолјичките исплиснува во подавалникот. Таа посегнува да го
запре нишањето, но раката ў удира во работ на подавалникот
и повторно масичката се занишува и повторно чајот исплиснува од шолјичките. Да не ги разединуваше молчењето, тој ќе ја
утешеше со гласна насмевка. Сега импулсивно погледнува кон
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случувањето. Погледот ў е во сенката на лицето, но според треперливата раздвиженост на рацете и според поткасаните усни
на истурената брада, тој ја чувствува нејзината напрегнатост и
напорот за да го воздржи гласниот самопрекор за несмасноста.
Тогаш таа лекум се свртува, лицето ў се иставува од сенката
и го погледнува.
Збунети се од затеченоста како бегалци кои во моментот
на разминување си ги пресретнуваат погледите за да ја изразат
недовербата и стравот, па во трчање се одминуваат, секој кон
својата неизвесност.
Нејзиниот поглед побегнува кон улицата, а неговиот непопустливо останува во минатото. Можеби и водата што капе од
погорниот балкон го наведува да му се наврати на тој ден – на
првата нивна средба од разединувањето...
Врнеше. Непрестајно врнеше... Таа стои од спротивната
страна на улицата. Загледана пред себе, мокра, бледа а прекрасна.
Тој цврсто е решен да ја одмине. Ја стегнува рачката на чадорот, гледа во автомобилите, ги прескокнува вировите од водата што се слева од тротоарите, и – нозете го одведуваат пред
неа. Таа го погледнува. А во погледот нема ништо освен очајна
рамнодушност.
Нешто силно го стегнува во градите и нејасен страв му ги
заматува мислите. Нешто ў зборува, се џари во нејзиниот расеан
поглед, а таа си го брише дождот од челото, неволно му се насмевнува, се колеба; па заедно тргнуваат, стуткани под неговиот чадор.
Кога денот е врнежлив се губи поимот за минливоста на
времето, затоа и не знаеше колку долго го пиеја чајот и колку
свет се смени во ресторанот.
Се сеќава...
Седеа еден спроти друг. Тој ја гледаше в лице, а таа, со отсутна занесеност го набљудуваше дождот и водените бари на
прозорецот отспротива. Молчеа. Потоа не свртувајќи се кон
него, мирно – како да чита соопштение од рекламните плакати
што беа залепени на ѕидот од улицата: „Бремена сум“, рече и си
го вовлече лицето во рамената како во корупка.
Тој занемено продолжува да зјапа во неа и да го чека нејзиниот речовит поглед. Но чекањето е неподносливо, па наеднаш
станува, ў ги опфаќа рамената и ја прегрнува. Силно ја прегрнува
и ў го свртува лицето за да се загледа во нејзините зеници – како
преживеалец пред огледало, кој цврсто решава да си ги прифати
лузните од несреќата.
Таа останува неподвижна во неговата прегратка. Нема, само
од под клепките несопирливо ў се прелеваат солзите. Можеби,
во тој момент, си ги исплака сите страдања на разделбата. А тој,
пак, се воздигна над згазената гордост и великодушно се покаја за
непремисленоста... Дождот беше престанал. Иако се стемнуваше,
небото беше разведрено.
Излегоа цврсто фатени за раце. Само врвот на чадорот
што тој го носеше во другата рака колвеше и ги прелетуваше
баричките покрај нив.
Наредните денови, со чувства на немерлива нежност и мечти, со дејствено внимание си ги исцелуваа раните на довербата
и не ни слутеа дека и во излечените лузни сомнежот останува
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како притаен паразит што чека поволно време, па темелно да ја
разниша радоста во најжожорните моменти. Тогаш сомнежот е
животворен. Размножен е во сё: во погледот, во отсутноста, во
тивкоста, во скриената солза, во сонот, во занесеноста, во насмевката, во потпевнувањето во бањата, во изборот на подарокот, во
болеста, во изговорот и, најпосле, во претпразничните денови
на семејните празници.
Утревечер тој доаѓа. Ќе се појави како и секогаш кога ги посетува: весел, со широка насмевка, со букет црвени рози и шише
одбрано, црвено вино. Ќе ги поздрави со бакнежи и прегратки.
Левтерно ќе се разврти наоколу за да рече некоја пригодна забелешка за времето што изминало од нивната последна средба.
Со наместена загриженост на лицето, него ќе го прекори што
се препуштил на болеста, па ќе се сврти кон неа и срдито ќе ја
обвини дека и таа е виновна што му угодува на умислената немоќ.
Дали и утревечер одважно ќе му повтори: „Само волјата ни го
спасува достоинството“. На вечерата ќе го побара виното што го
донесе и додека го отвора, ќе раскаже цела приказна почнувајќи
од среќата што ја имал за да го пронајде токму тоа вино што
некаде, на некое патешествие, го вкусил и таа незаборавна голтка
сега сака да ја повтори со нив; а таа со заискрена жар во очите и
ведра раздвиженост ќе се виори од кујната до масата, со восхит
служејќи го со чиничиња, чаши и секакви дреболии; тој, пак,
пргаво ќе ги позема чашите за да ги наполни, сё уште раскажувајќи за видовите на грозјето, за лозите и лозјата, за поднебјата,
за почвите и винариите; потоа за момент ќе замолчи – колку да
ја нагласи церемонијата – нему ќе му ја пружи чашата, а на неа
ќе ў ја подаде. Гордо исправен – со милна насмевка и љубезност
од што нејзиното лице ќе ги оддаде оживеаните чувства, ќе наздрави за нивната годишнина, и повторно ќе следуваат прегратки
и бакнежи, и неговото просветлено лице повторно ќе го озари
нејзиниот поглед...
Само на моменти ќе се сети дека него го заборавила, па со
сета дарба на женската лукавост ќе го прикрие ова молчење – ќе
прескокне преку овој понор – допадливо ќе му се насмевнува – ќе
наминува и од неговата страна на масата и ќе го повикува да ги
поткрепи нејзините раскажувања за синот и внуката. „Внуката
веќе е прекрасна девојка. Нели, душо?“ Па како ластовица со
црцорење ќе се вивне до витрината за да ја донесе фотографијата.
***
Најнакрај темнината го впи и небото сосе ѕвездите. Издишува прегреаниот град како жедно животно. Станува неподносливо да се седи на балконот. Сё поизразено се чувствува напрегнатоста од неизоставното молчење како времена казна пред
утрешниот ден. Таа настојува помирливо да ја поднесе неговата
презривост што ја имаат немилосрдните праведници и владетели.
Одамна се осамени. Осменоста ја подивува и најпитомата
нарав, затоа толку надежно го чека неговото доаѓање...
Ќе се соберат околу масата, ќе го исполнат просторот со
весело разногласие и смеа. Тој ќе раскажува за своите патешествија низ светот, за болниците и болните на кои им ги лекувал
и разменувал срцата; рече дека ќе им ја донесе и книгата што

ја напишал; ќе ужива во свечената вечер; ќе го побара виното
„одбрано за оваа пригода“ – ќе рече – ќе ги побара чашите од
тенко стакло што ѕунат при здравицата... Ќе брборат до доцна в
ноќта. А потоа тој ќе си замине, и сё ќе стивне...
Но некој ден, некаква несоодветност или нејасна побуда
на спомените повторно ќе ги турне во стихијната замолчаност.
Таа ќе седне на балконот и чекајќи го заоѓањето на сонцето или
чекајќи дожд или набљудувајќи ја зјајката во ќупот, во мислите
ќе го возобновува секој детал од утрешната вечер.
Носејќи го подавалникот, застанува пред витрината во
дневната соба и галовно ја погледнува фотографијата од која со
весели лица ја пречекуваат синот и внуката – тој стамен маж, со
бела просеаност низ меките кадрици, а таа гоределива девојка
со светлина во очите.
Во кујната, додека го истура чајот и ги мие шолјите, за момент помислува да му каже дека утревечер ќе допатуваат и тие
двајцата, но се премислува. Некогаш молчењето е како длабоко
водено струење помеѓу два континента – бурата е само закана
што одминува самата од себе.
Таа ги поклопува шолјите на решетката за да се исушат, си
ги брише рацете и се враќа на балконот. Тргнува да му помогне да
стане и да се премести во количката. Но затечена од случувањето,
во недоумица застанува. Посегнува да го допре, а тој строго, со
погледот ја запира, па решително се наднесува над масичката,
ги положува рацете на неа и со волен напор се исправа. Тогаш
зачекорува, па застанува пред количката, ја поттурнува и придрживајќи се за ѕидот ги прави тие три-четири чекори за да застане
на прагот. Стојат еден до друг, со погледи спуштени пред себе.
Можеби сака да ја одмине, но нејзините раце самите поаѓаат кон
неговите, и го прегрнуваат.
– Можеш! Ете....можеш... – шепоти.
А тој полека се одлепува од нејзината прегратка, ў се загледува во лицето и со врвот на прстите ў ги допира усните, ў
го запира шепотот за да не го разнежни зашто веќе посакува да
ја бакне, да ў ги собере прстите во купче и да укне во нив за да
ги загрее, да ў го гризне вратот, а таа скокотливо да се насмее и
прозорците да заѕунат од нејзиниот неизменет глас. Посакува
таа да го посака до себе, да му ги избакне сите брчки на челото и
да му рече: „За да не сонуваш никого, освен мене и нашиот син“.
Наеднаш си ги собира рацете. Не сака да го победат копнежите. Ќе прескокне преку молчењето, ама со силата на грдиот
одговор:
– Можам... Само заради достоинството! – па се свртува и
сам продолжува. Ги прави тие три-четири чекори и се спушта
на столот.
Во неа завладува безредие на чувствата од гнев, од презир,
од лутина, од пониженост, од страв, па наеднаш трепетна радост,
скриена солза од возбуда пред неговата нагла решеност, и над
сё е сомнежот.
Но, ако го немаше него – сомнежот, дали и тогаш толку
жестоко ќе си ја докажуваа љубовта, или сё ќе беше поинаку?
Од збирката раскази „Сега сё е поинаку“
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Го барам
Го барам таму каде е
и таму каде не е
сегде
во прелаги и сомнежи
во сури ридја
вишен и китен
зад тешки води
и раздени да го најдам
по сончеви патеки
и ноќни мени
со смиљ и божји тревки
да му ја ископам добрината
што ме буди
од бунари темни
од буни и болежи
на триста бајачки отидов
на триста икони се поклонив
го нема нигде
ни во сонот
ни во јавето
и кога не го пронајдов
во себе си го изградив
за да не го барам
повеќе
домот мој.

Го видов домот
Го видов
како истрчано ждребе
качено на ридот
реска од балсам
со темели во корењето
на времето
со исплакани очи
од ширина
како опстојува
како очајува
го видов
ем не го видов
со преплашено непце
од дождови
ждребе качено
на ридот
икона што ја отсликува
светлината на шумата
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Бранко Бјадов (1939 – 2006),
е роден во струмица, каде што
завршил основно училиште и
гимназија . Дипломирал на Филозофскиот факултет во скопје, на
групата југословенска книжевност со македонски јазик . Бил
професор по македонски јазик и
директор во Трговското училиште
„Цветан Димов“ во струмица, потоа долгогодишен директор и
главен уредник на радио струмица и на „струмички весник“ . работел како новинар-уредник во
радио-телевизија струмица сё до пензионирањето . во 2003 г .
е назначен за претседател на Здружението на дијабетичарите,
каде што активно работи до крајот на својот живот . Поезија и
проза објавувал во повеќе весници и списанија . Бил член на
Друштвото на писателите на македонија .
Добитник е на сојузна прва награда за песната „Тој“ во
Краљево, во 1980 г . и републичка втора награда за песната
„Крв“, како и прва награда на Конкурсот на весникот „Трудбеник“; ја доби годишната награда на градот струмица од областа
на новинарството за 2002 година, а потоа, прва, втора и трета
награда на литературниот конкурс по повод празникот на струмица . втората награда за песната „Поема за Ѕвездана“ на истиот
конкурс во 2004 година е последно признание за стиховите
произлезени од неговото перо . Бил учесник на „струшките вечери на поезијата“ . Неколку песни му се преведени на англиски,
француски, руски и ерменски јазик .
автор е на четири книжевни објави: стихозбирките „Птица
во сонот“ (1986) и „гласот на птицата“, драмата „свештениот
огин“ (1996) и збирката раскази „Кучешка зима“ (2003) . автор е
на повеќе дела во ракопис што не успеа да доживее да ги објави . На објавување чека збирката раскази „Жолтото училиште“,
неколку драми и многу песни и раскази што не успеал да ги
редактира . Поетската збирка ,,молитвен дом“ (2015) е петта
објава, издадена постхумно . убаво и корисно четиво би биле и
неговите прекрасни репортажи што ги пишуваше за емисијата
„Наша репортажа“ на радио струмица .

што го потпалува
огнот во мене
ех
чинам како тилот
да си го видов.

Пролет во домот
Тука ридот
се распролетува
дождовите се
ноќни милувања
исцедени од
маглите на долината
небото поблиску
до мене
тука во домот
топло е

ГО БАРАМ

и зелено
мрестење на ливади
те буди
пролетен ѕвон
се огласува
во шумот на ветерот
домот како цвет
ми се отвора
во сонот.

Лето во домот
На ридот
сув предел
во жега пладнува
заслепува сонцето
на Домот
закачено на билото
на летото
ни води не ме спасуваат
ни небески полјани
не ме освежуваат
ако не слегнам
од ридот
ќе изгорам под
капата на сонцето
што мисли
Домот во ова
жугливо лето
страв ми е
од пожари.

Есен во домот
Жолто е на ридот
дури се стемнува
во домот
сал полжавот
на времето
излегол
да се прошета
по лигата на тревата
од магли
на ридот ништо
не се гледа
домот мој
меланхолија ќе
го однесе
друга доба се
подготвува

жолтеам како
есен
самувам како
ветер.

Зима во домот
Во овој Дом
куче да врзеш
нема да остане
ќе лае по ридот
ќе ´ржи по стапките
завеани од времето
ќе буди
навеани утра
заспани на припекот
од мојата душа
во овој осој
ни птица не презимува
ни сон не се
сонува
бега
од четири страни
заграден сал погледот
му се извишува
над долината
во овој Дом
молецот на времето
работи зиме
студено е.

Тестаментот
На седум дела
тате
домот го подели
земјата лесна
да му биде
сите се сложија
мене ми падна
прозорецот
да можам ридот
да го гледам
како испарува во
долината
како птиците го менуваат
својот лет
уште јас добив
пладне мачно
и зима тешка
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Додека умираше

тате
сал душата не ја подели
тогаш
сите се откажавме
од тестаментот.

Како млад ветер чекав
да капне топлата роса
на утрото смугаво
и трпно
да ме погали зракот
на летните води
што како плач на дете
ги прескокнува
пејзажите дрочни
и стари
на клепките ми заспива
изморена мугра
и вечерен пој
па мислам дека лажна тревога
ме буди
дури да сфатам дека
душата на мама се качува
по небеските скали
таа како ѕвезда
во милувањето ми згасна.

Двата прста
Знам
мамо
и во гробот
те болат
двата прста
едниот жив огин
другиот отворена рана
едниот патило
другиот сечило1
спиј си
Господ гледа
огинот
и раната
ми ги остави
мене.

Кога ў излегуваше душата
Очите на мама

Додека ў ја раздиплувавме
рубата
подготвена за невеста
препашалото од живи бои
и исткаената фуста
од цврст бел2 коноп
во појасот ў го најдовме
Наполеонот сошиен
во три врзалки
отслик на времето
тате рече:
ставете ў го и дизгинливиот
фустан од стара срма
за да се потсетува на планините
тогаш душата на мама
излегуваше како од длабок
бунар
и со отворени очи на миризливо поле3
сакаше да нё смести
мене и тате
во сеќавањата.

Во стаклена бавча
виделина на припек
диоптрија од совршенство
се очите на мама
сини, сини
како море
кафеави, кафеави
како костени
што гледаат запишуваат
молчењето и времето
ракописот ў е видлив
мастилото прозрачно
едното на друго
не си веруваа
како да не се
родени сестри
очите на мама
од дупка до дупка
стражарат
со едното беше слепа
а со двете како во тунел.
1

Со ракопис врз машинопис стои сечило наместо горчило (заб. на
приредувачот).
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Бел е додадено со пенкало.
Поле е напишано со пенкало, под него стои цвет.

ГО БАРАМ

Дворот
Од изгрев
до заод
толку е широк
од разден
до самрак
толку е долг
дворот мој
зарабен со планини
расцветан во долини
омеѓен
со болна душа
свртен кон морето
да одиш
не се изодува
да сонуваш
не се сонува
во облак
на ридот папсуваш
оти од таму
убаво се гледа
морето и дворот
мој оставен од
дедо ми.

Јајце
Ме заѕидаа од сите страни
без отвор на душата
да немам допир со времето
изолирано со проѕирни
ѕидови
Од осаменост ќе ми пукне срцето
и ќе истечам како полна месечина од
жолчката обвиткана со лигава мрежа
на белката
Се бидувам да влезам во тебе
моја облино
со клуч не се отвора времето
единствено само меко паѓање
ме спасува од бродоломи и скршеници
зашто знам пред да го видам денот
се испилувам
моето живеење продолжува
во инкубатор.

Лист
Тоа лесно паѓање
што ти се рони од челото
е прележана болест
од жолтото слепило
од говорот на ветерот
со жолто слепило на есента
па сега ти е потребно
да прескокнеш само едно
годишно време
за да те видам зелен
во очите
Листу мој
твојата преселба ми ја
затемнува и мојата
сончева страна
чекајќи да се вратиш
изморен од долгото
патување во мене.

Фреска
На патот
каде ветерот надувал
најмногу прашина
едно дете
со очи од ширина
ги бара изгубените
раце на неговата кукла
во сонот
на тоа дете
секоја вечер
му доаѓа куклата
го прободува
без да знае дека
дождот му ги избришал
игрите и спомените
што како фреска
ги оставило времето
плачот на тоа дете
се слуша дури
на ридот.
Избор и белешка: Трајче Бјадов
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РАСкАЗ
Сретен Вујовиќ

одивА
Се ближеше пладне. Студеникав февруарски ден. Пред општината – веселба. Нестрпливо се чека излегувањето на младенците.
Две ромски дечиња, босоноги и раскоштравени, упорно ги подаваа
дланките за малку милостина. Радосните звуци на хармониката го
заглушуваа џагорот. Милан наслушнуваше загледан во големата
врата. Најпосле, се појавија...
Во раскошната белина на венчаницата, невестата блескаше. Неговата сакана сестра. „Колку е убава!“ си помисли. Долгата
брановита коса, црна како капина, го врамуваше нејзиното ситно,
издолжено лице. А очите и нивниот сјај, како скапоцени камења
од морските длабочини. Тој што еднаш ќе ги види, никогаш не ги
заборава. Крупни, мечтателни, со густи веѓи, тие доминираа. Малиот
нос и сензуалната уста ја правеа уште поубава и помилна. На прв
поглед, човек би рекол дека е некаква кнегинка. Вита и стројна, со
лесен чекор, предизвикуваше восхит меѓу насобраните. Сепак, кога
малку подобро ја загледа, на Милан му се причини дека во дното на
нејзините зеници наѕре притаена тага. Или можеби потиштеност
која се обидуваше да ја скрие. Не можејќи да се смири, Милан почна да нагаѓа... Да не ја навреди некој од родот, со збор или гест? Да
не ја каснав и јас за срце, ваков непромислен? „Нејзината ранлива
природа, благата душа, многу лузни добија во моминството“, му се
откина мисла. Нашата одива1. Само што созреа, а веќе заминува.
Со недосонувани соништа. Една од многуте фиданки поврзани со
иста судбина. На друг дадена, по своја или туѓа волја. Не е ни важно.
Дарувана... како накит. Да се гордеат со неа и да го пренесуваат името
на братството од кое потекнала. И она што секоја мора да го знае –
нема враќање. По ниедна цена, зашто не смее по образот... Што ќе
кажат луѓето? Како ќе гледаат на тоа? И тие, како своите мајки, во
новиот дом внесуваат два завета – молчење и трпење. До крајот на
животот. Испростумено поднесување на маките.
Одеднаш, ни самиот не знаејќи како, Милан почна да го одгатнува потеклото на зборот одива. Можеби првиот слог – од, е од
глаголот оди, заминува, што им е заедничко на сите невести. На оние
кои, порано или подоцна, го напуштаат родителскиот дом. Има и
друго толкување, се сети. Тагата во очите веројатно потекнува од
ивата – тажната врба која осамена ги брои деновите, наслушнувајќи
го жуборот на реката.
Од полусонот го сепна нечиј допир. Како оддалеку до него
допреа зборовите:
„Види го ти Милан... се замислил, а ние те бараме. Каде исчезна? Беше со нас, а потоа те снема...“ радосно рече неговиот зет.
„Излегов малку надвор, на воздух. Ме притисна некоја тежина во
градите, не знам што ми стана, сигурно беше задушливо внатре“,
се правдаше пред младоженецот. Го загледа испитувачки, барајќи
на неговото лице трага од искреност. Знак кој ќе му каже дека тој е
вистинскиот. Достојниот избраник на сестриното срце. Но не најде
ништо друго освен насмеаните ситни очи и лежерното држење,
1

Во Црна Гора, одива значи девојка која се омажила во друго село (заб.
на прев.).
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безгрижноста што зрачеше од неговата корпулентна фигура. Едноставно, човекот што стоеше тука, пред него, му беше туѓ.
„Ајде со мене, Јелена нестрпливо нё чека. Зборува со татко си и
ја споменува својата мајка... Не ја видела со сватовите, се чуди што не
дошла да ја испрати... Што се случи?“ љубопитно се сврте кон Милан.
„Знаеш, кога излеговме од дома, мајка плачеше по Јелена. Од
радост, но повеќе од тага што ја напушта ќерката, што оди во туѓа
куќа. Сфати ја, немаше сили да дојде. Мајчината љубов и тага се преголеми. Ќе го скриеме тоа некако од сестра ми. Ќе најдеме изговор,
ако треба...“ одговори со тешка воздишка.
На плочникот слетаа неколку гулаби, првнаа со крилцата барајќи ронки леб. Дури тогаш двајцата соговорници сфатија дека
предолго стојат тука. Ушите им ги параа многубројните извици,
песните од устите на пијаните сватови и шушкањето на парите во
испружените раце. Одеднаш, сё се претвори во вистински циркус.
Се поведе и оро, а невестите, криејќи ги лицата под превезите, една
по друга, тргнаа во пресрет на судбината. Им се раздвоија патиштата, иако до пред малку стоеја на иста крстосница. Со иста стартна
позиција, но со нееднакви гени за среќа. А нема никакви патокази
што ќе им го покажат најкусиот пат по кој можат да стигнат до неа.
Побрзаа кон колите, кои трубејќи ги предупредија дека венчавањето
е завршено. Мора да се оди.
И додека сестриниот венчален фустан се виореше на ветрето,
на Милан му се матеше во главата. Деверите цврсто ја држеа за рацете, како стражари. Милан го забележа и татко си. Одеше полека,
наперчено. Онака горд, во свечена облека, го потсети на паун.
Чкрипење на тркалата и колоната автомобили тргна. По кривулкавите сокаци, надминувајќи ја дозволената брзина.
А таа, болна и радосна истовремено, побрза да ја избрише солзата од десното око. Ў се испушти кога им го сврти грбот на братот
и татко си. Безброј прашања ў поминаа низ главата. Дали ќе им се
допадне на родителите на мажот? Дали достојно ќе го понесе товарот што ја чека? Подготвувајќи ја за овој ден, мајка ў ў зборуваше:
„Не е важен товарот што се носи, туку силата на оној врз чии плеќи
лежи“. Дали таа има доволно сила да го осветли името на родот и
да докаже дека е примерна одива? А што ако не му угоди на домот,
а се замери со своите?! Како да се заштити благоста пред бесот, на
кој начин да се воспостави рамнотежа меѓу домот и родот? Ако
штедро им се дава на новите родители и на мажот, си помисли, ќе ги
запостави првите, најблиските. Во спротивниот случај, би поминала
уште потешко. Кога беше малечка, сакаше да се ниша на клацкалка,
да игра миженица со врсниците или да трча по леталата... И сега се
виде себеси, но возрасна, на клацкалка. На едната страна – товарот го
држат емоциите, нејзиното внатрешно битие, на другата – обврските
и одговорноста пред новите предизвици. Што ќе претежне на крајот?
Како ехо одекнуваа и зборовите на нејзината тетка, одамна
почината, која ў довери во една квечерина: „Ех, чедо, одива ти е зла
судба. Никогаш доволно своја, а секогаш туѓа... На сите на услуга, без
одмор, со срце поделено на два краја. А ако не дај боже ја налутат во
родот, тогаш народот вели дека и стреите плачат. Запамети добро,
зашто може да ти притреба. Сенилна сум, но и јас можам за нешто
да те посоветувам...“
Синиот опел, како брод пристигнат во пристаниште, вплови
во зеленото пространство на долината. Застана пред една трикатна
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куќа со многу балкони и прозорци. Во дворот – луѓе со здравици.
Одамна чекаат. Од куќата одѕвонуваат забрзани чекори, ѕвечкање
на садови, прибор за јадење... Нечиј глас заповеда што уште треба
да се постави на богатата трпеза.
Пушките го огласија пристигнувањето на невестата. „Само
да не ми се стресат колената, смилувај ми се, боже“, ў помина низ
главата. „Потоа сё ќе биде полесно. Ќе ги издржам сите погледи,
топли и студени, ќе го стегнам срцето за да не откријат случајно
колку страдам. Знам дека очекуваат многу, а слабост најмалку. А
кому од нив му е грижа за тоа што чувствувам? Сигурно никому...“
Невестата уште повеќе ги исправи рамената, како вистинска
одива од Реката на Црноевиќ и храбро, гледајќи ги право во очите,
кликна: „Добро ве најдов, добри луѓе, и нека ве следи среќа, а сега
израдувајте ги домаќините така што ќе ги пробате овие нивни убави
јадења!“ Потоа му пријде на свекорот, му ја бакна раката, а тој ја благослови. Истата чест ў ја укажа и на свекрвата, постара жена. Таа нежно
ја помилува по косата со рапавата рака. Не одвојувајќи ги очите од
нејзините, младоженецот славеше. Се опиваше од виното и нејзината
убавина. Роднините му наздравуваа со задолжителното: „Секоја ти
чест! Ни донесе вистинска самовила меѓу момите. Баш таква каква
што ў прилега на оваа угледна куќа и на толку одликуваното братство!“
Звуците на песните одекнуваа уште долго во ноќта, ширејќи ја
радосната вест. Одива дури предзори ги испружи уморните нозе на
брачниот кревет. Пред да заспие, ў се испушти воздишка на олеснување. Се покажа дорасната на задачата. Не ги засрами своите, а за она
што ќе дојде, ќе побара со упорни молитви сила и волја од Господа.
„Мрзо една, до кога вака? Како врзан си во рацете, ништо не
правиш, а го јадеш лебот. Бегај дома и да не те видам повеќе!“ викна
бесно татко му, со глас што му ја смрзнуваше крвта во жилите.
Не знаеше како стигна до мајка си, која работеше нешто во
дворот. Ја погледна, а таа во очите му наѕре страв. Не проговори,
само го прегрна со топлите раце, толку грчевито, небаре го брани
од некого. Изгледаше како разјарена волчица која се подготвува да
ги зарие острите заби во ловецот за да си го одбрани младенчето
од сигурна смрт. Ги почувствува отчукувањата на мајчиното срце
и нејзиниот глас затрепери:
„Знам, рано моја, пак те навреди со погани зборови, те касна
за срце. Прости му, те проколнувам, Бог ќе ти плати. Си има голема
мака, болен е, немоќен... ни самиот не знае што зборува.“
Сакаше да ў верува, но пркосот проговори од него, како зло
семе кое изртува од земјата. Ў се измолкна од прегратката и налутено отсече:
„А ти го браниш... ти, која не си видела ништо добро од него.
Иста си како него.“
Саво се сепна од размислите и зажали, по којзнае кој пат, поради тие навредливи зборови. Би дал сё, дури и животот, само да
не ў возвратеше така. Му велеа дека го има татковиот лут табиет
и дека е брз на јазик. Го сметаа за особеник кој тешко простува, и
себеси и на другите. Дури сега, кога завлезе во зрела доба, почна да
ја согледува вистината.
Гледајќи ги сестрите, Вукосава и Зорка, почувствува гризење на
совеста што не е како нив. Зрачеа со смиреност од која можеше да

се насети восхитувачката благост на нивното битие. Беа олицетворение на духовната и физичката убавина. Со таквата од Бога дадена
хармонија беше забележлива и некаква отменост во држењето и во
однесувањето. Нивната љубов кон мајка им немаше граници, па
затоа и загубата беше дотолку потешка. Никогаш со ништо не ја
повредија. Се трудеа да ја одменат во домашните работи и да ў дадат
утеха во непроспиените ноќи. Сега им завидуваше на особините
што самиот ги немаше, а кои го потсетуваа на мајчините.
Го зачу шепотот на комшијата Нико Марков, кој му зборуваше
на старецот со подвиткани рамена што стоеше до него:
„Бог да ја прости. Каква жена беше! Столб на семејството,
домаќинка на која ништо не ў беше тешко... Што сё не ў помина
прекуглава, а никој глас не ў чу...“
И така, кружеше шепотот од едни до други, исполнувајќи ги со
некоја длабока почит и сомилост кон онаа што веќе ја нема. Ништо
не ги зближува луѓето толку колку несреќата, заедничка за луѓето
од кршните краишта. Им ја дели Судбината на еднакви парчиња,
никого не штедејќи, и секој го носи тој тежок крст до последниот
здив. Им го оставаат во аманет на своите деца, како светиња и проклетство, и двете еднакво драги и неотуѓиви.
Саво несвесно почна да го загледува татка си. Измешаните
чувства се разбрануваа во него, предизвикувајќи немир. Не беше
начисто со тоа дали да го мрази или да сочувствува со него во болката. Дали тој сувикав човек воопшто чувствува нешто во овој
тежок час? Можеби тивко страда, но не покажува ниту со гест ниту
со збор, за да изгледа круто и достоинствено. Во едно беше сигурен:
и двајцата носат грев на душата, зашто ја ранија со својата грубост
онаа што ги сакаше.
Ноќта полека одминуваше, придружена со студ кој ги мрзнеше
прозорските окна. Таткото и синот, како двајца странци, будни ја
дочекаа зората. Темните сенки на ноќта сосем исчезнаа, а тагата
остана заточена во нив.
Осамна сончев ден. Необично топол за зимската доба. Долгата
поворка со бавни чекори ја испрати Василка до вечниот дом. На
пат без враќање. Бришејќи ги солзите што ў навираа, една старица
протепка:
„Ў се погоди времето. Бог се смилува и ја награди нејзината
душа благородна. Нека ў е лесна црната земја. Амин.“
Саво погледна во небото. Еден сончев зрак го помилува по
лицето. Го обзеде необјаснива леснотија и му се причини како да сонува. Ги склопи очите. Во тој блажен миг му се прикажа таа, мајката,
како го гледа одозгора, насмевнувајќи се. Кога се освести, ја снема.
Дури сега му олесни, зашто во мајчината насмевка откри прошка.
Враќајќи се накај дома, со горчина помисли колку е лесно да се
згреши. Потешко е да се простува, тоа го можат само избраните. Во
тоа е големината на човечноста. Некој внатрешен глас му кажуваше
дека и мајка му е една од нив.
Простувајќи им на другите, себеси се воздигнуваше и ја чуваше честа на родот и домот.
Превод од црногорски на македонски јазик:
Виолета Танчева-Златева
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нови ПЕСни
Виктор Јакимовски
Што ако?
Што ако вреснам,
а нема кој да ме слушне
или ако немеам пред стотина луѓе
и никој не ме разбере?
Што ако сме ја поминале таа секунда
која го менува животот?
Што ако сме само обични патници со празни куфери
кои не знаат каде припаѓаат
а таму на некое друго платно
нашата љубовна приказна
е раскажувана со години.
Зошто молчевме кога требаше
да бидеме најгласни?
...
Цело е кога
има доволно
за на две да го поделиш.
среќа е да си слободен
и тогаш кога сите врати
ти се затворени
човек си
за на сё тоа
во миг да заборавиш.

Каде сум јас, таму си и ти
Повеќе не можам да те пронајдам
помеѓу испишаните страници од оваа поезија.
За тебе не постои метафора
затоа што најчесто убавите работи
не се запишуваат.
Тие не заслужуваат со години да седат
прашливи и заборавени на полицата
од некој енергичен читател кој ќе те остави
штом другарите ќе му се јават за на пиво.
Ти си сё што излегува од мене кога сум пијан
и секоја глупост што ја правам кога сум трезен.
Понекогаш се појавуваш и насон –
уште една причина поради која и денес ќе се успијам
и ќе посакам од режисерот уште еднаш
да ја повтори нашата сцена.
Колку насмевки му се потребни на човек
да се почувствува доволно среќен?
Со тебе е доволен и миг за да се изгубам во вечна среќа.
Со тебе гордоста ја губи секоја смисла
но и секој обид

18

22.12.2017

Виктор Јакимовски е роден
на 07 .03 .1994 г ., во скопје . студира
новинарство на Правниот факултет во скопје . Негова прва книга
е Со мене Во мене, за која ја доби
наградата ,,лесновски ѕвона“ . На
струмица опен фест ја има добиено наградата Најдобра песна од
млад автор до 21 година, со песната „Под ова небо“ . има престојувано два месеца во Баскија, сан
себастијан, каде што ја претставуваше македонија како млад
автор, како дел од програмата ,,With Other Words” . Таму има
напишано и објавено збирка песни, која е објавена на баскиски
јазик . Неговите песни се објавени во повеќе списанија – акт,
современост, раст итн .

да избегам барем на миг од тебе е сё побесмислен.
Ти си мојата патетика на која не ў е потребна корекција
за да биде успешна поетска целина.
Ти си мојата свест, а јас, за жал
трезен ретко пишувам.

За нас
Пишувам стихови
одронети од детски карпи
во море полно страсти
Запишувам копнежи по маси
додека го пијам утринското кафе
- колачето го топам во вода од растворени желби
Ги цртам усните од твоето лице
потоа додавам малку колаж и акрилна боја
сосема доволно за да живеат вечно моите сеќавања
Марширам заедно со сите луѓе
за да ја избегнам различноста
помеѓу стиховите
постојам
додека постоиш ти
и во стиховите
и надвор од сите страници.

Три точки
Малку среќа, малку грев.
Неколку непрелеани капки
создаваат историја.
Ми недостига саканата.
Среќа е што ја имам,
грев е што и покрај тоа
продолжувам да пијам.

ПЕСНО

Далтонист
Не може тишината да
ја надзбори мислата
никогаш не сум користел боенки
само ги кршев боиците
да ја докажам својата машкост
помеѓу два брана патувам
во три мориња живеам
се чувствувам изгубено во летот
пленот одамна престанав да го барам
живеам во халуцинација
за да можам да опстанам во својот хаос
животот ми е толку едноставно комплициран
се состои од две бои
а јас сум далтонист

Рефлексија?
Ако во огледалото не си ги пронајдеш маните
– погледни во сопствената сенка,
ако и неа ја нема
тогаш си ја загубил сопствената рефлексија,
а без неа си само дух
кој е во потрага по своето тело,
по својот дом наречен Душа
и остануваш заглавен помеѓу
минатото и иднината,
како еден обичен скитник Бездушник
напразно мечтаејќи за еден ден да има
сопствено кралство во кое ќе ги всели
сите потиснати емоции,
а нивната болката се претвора во вечност
која ќе се рефлектира против тебе,
пред која ќе потклекнеш
и со последната капка утеха ќе се прашаш:
Дали ќе ми беше подобро, ако бев камен?
Можеби...
Но дали така некогаш ќе ја почувствував љубовта?
Таа која е вредна да загубиш сё,
дали сепак е достојна жртва
само за да ја сочуваш сопствената рефлексија?

Никогаш нема да бидеш комплетна песна
За кого би пишувал
ако од некого не болeдувам
за кого би живеел
ако по некого не копнеам
и за кого би умрел
ако некој не направил
да се родам повторно?
Пишувам за себе
живеам за себе
најверојатно
и ќе умрам од себе
тука
се лажам себе
а те лажам и тебе
таму
пишувам за тебе
живеам за тебе
и би умрел за тебе
и сё би избришал
и би го напишал истото
повторно и повторно
истата песна
само нова страница

Сё повеќе трезен
Мојот хаос нема граници
живеам
иако не знам за што постојам
а сё повеќе го сакам животот
ваков каков што е
ги сакам мамурните утра
и полниот пепелник до мојот кревет
ги сакам сите жени
на кои следното утро им го заборавам името
но не и телото
ги сакам подочниците на моето младо лице
кои го исцртуваат патот до староста
И испарувањето на алкохолот
во чии зраци се губат сите мои
пијани желби.
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СЕ викАМ дАМЈАн
Извадок
Навистина не знам дали сето ова има некаква смисла.
Мислам, седењево без врска на тревников пред установава. Му
го крадеме времето на Бога, ништо друго – ама тоа и онака го
правам цел живот. А ми ветија дека тука нема да има никакви
лудаци. Ама не знам дали овде, освен мене, има уште некој
нормален – а ни самиот не сум баш токму. Последните седмици
повторно бев речиси ист како порано: нервозен, зајадлив и како
бесно куче. Затоа и ми рекоа старите дека сум полудел и дека
треба редовно да доаѓам овде, во групава, за да не си создадам
уште поголеми проблеми. И така, двапати неделно седам со
групата на тревников, зашто надвор е поопуштено и... така. А
кога времето е лошо, седиме во задушливата соба. Секој треба
нешто да каже. Ама јас си реков дека ништо нема да кажам. Ќе
чмаам тука и ќе молчам. Ако треба секој ден од утро до вечер ќе
седам во групава за самопомош, ама нема ни да гукнам. Само
нека повели тој што сака да си помогне самиот себеси. А како да
си помогнеш себеси во група? Ним, на старите, тоа не можеш да
им го објасниш. Тие наводно најдобро знаат како би можел да
ги избегнам проблемите. Па, им реков, добро, ќе одам. Да, за тоа
имаа пари, веднаш отрчаа во банка, само за да ме пикнат некаде
за некое време. Ми купија дури и нови алишта за да не личам
на некаков парталко, зашто ние на некој начин сме пристојно
семејство. Да ги замолев за нешто друго, веднаш ќе залелекаа дека
годинава купиле нова кујна и спална. Како тоа да има некаква
врска со мене. Како да уживам да седам и да џвакам со нив во
кујната, а во нивната спална и онака никогаш не влегувам.
Се викам Дамјан. Ова морам да ви го кажам, зашто
последните месеци толку често ми се замајува умот што веќе во
ништо не сум сигурен, дури ни како се викам. Знаете и самите,
како некој добро да те треснал по глава и ти се стемнува и не
знаеш повеќе ни каде живееш ни како се викаш. Навистина.
Тоа ў го реков и нејзе, ама не ме сфати сериозно. Ў реков да не
ми зборува сето време едно исто, зашто ќе ми пукне филмот и
само уште полошо ќе стане. Кога мене ми пука филмот, ми пука
до крај и готово. А после на сите им е жал. Навистина. Мене не
ми влегува в глава ако некој сето време ми зборува едно исто.
Подобро ќе направам нешто крајно глупаво и погрешно само
за да не ги слушам нонстоп истите работи. Или барем да знам
зошто ги слушам. А кога еднаш ќе претераат, и онака не знам веќе
ништо и не можам ни да мислам. Ама да го оставиме сега тоа.
Кога веќе во групата ме прашаа дали сакам нешто да кажам,
си реков дека, ако продолжат да ме предизвикуваат, ќе имаат
што да слушнат. Исто како и старите – сето време толку ме
предизвикуваа и ми одеа на нерви што на крајот си го добија
своето. Да, а потоа им стана страв од мене. Аха! Можеби си го
заборавам името, зашто, всушност, и не се викам така. Иако сега,
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кога сум толку дотепан и под страшен притисок од околината,
не можам ни да се сетам на своето вистинско име – на ништо не
можам да се сетам. Главата ми е потполно празна.
Кога сум се родил старите ми дале друго име, а кога застанав
на свои нозе со леснотија си го сменив. Навистина: еден ден,
беше зима и ми чкрипеше под каубојските чизми, отидов во
општината во матично и им реков дека сакам да го сменам името
во Дамјан. Такви работи наводно не сакаат да прават, ама мене не
се осмелија да ми противречат – и самите видоа колку решително
зачекорив низ стаклената врата и застанав пред шалтерот, па
мојата појава го засени бабиштето зад електричната машина за
пишување. Потоа дури и сама ми ги пополни хартиите – зашто
мене ме мрзи за такви работи – и згора на тоа сето време ме
ословуваше со „господине“. Додуша, познавам еден тип што
работи таму, сега е во даночното, а порано заедно куглавме и
никогаш не му одреков пиво – во тоа време сё уште имав доволно
пари. Накусо, типот веднаш ќе ми средеше да го замолев за тоа.
Па, услугите секогаш се враќаат, одамна го велам тоа.
Туку, кога беше тоа во општината? Оттогаш помина
многу време, сигурно сё уште бев детиште облечено во свечен
костум, и тоа со кравата, како некој мафиозо кој знае колку е
саатот. Не знам дали веќе имав наполнето седумнаесет – онаа
службеничката зад шалтерот сигурно би ми дала пет повеќе – но
оттогаш станав Дамјан. Па, всушност, сё беше само зафрканција.
Еднаш во дискотека една девојка ми рече дека би сакала да се
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бакнува со мене, зашто сум бил сладок како некој Дамјан. Не знам
точно кој бил тој убавец Дамјан и што сакаше со тоа да каже, ама
ми се причини дека животот би ми бил полесен кога би се викал
Дамјан. Не знам, ми зазвуче добро, затоа си го избрав тоа име.
Наеднаш ми светна дека со друго име сё ќе ми оди поубаво и
подобро, или барем помазно. Исто како на оние духовни блузери
што си ги менуваат имињата нумеролошки. Јас не верувам во
сиот тој циркус, ама од друга страна... никогаш не знаеш. Не
знаеш ако не пробаш. И затоа пробав и си ставив име што ми
се допаѓа и што ми е, како што се вели, пишано.
Дома полудеа, си мислеа дека наводно сите соседи ќе слушнат
за тој скандал. (Секако дека сите слушнаа кога почнаа да ми се
дерат уште во дворот пред да влезам дома.) Па зарем навистина
не знам нешто попаметно? Сите ќе дознаат каков лудак си имаат
во куќа, кретен што си го сменил името без причина – па тоа го
прават само во Америка, а и тоа само криминалци и злосторници
што не се осудуваат да го користат своето вистинско име во
светот. Една мрсулка што работи во општината и наводно е
мажена за оној долгачон Славко од другата зграда на левата
страна на нашата улица, на сите ќе им каже дека сум си го сменил
името. Соседите ќе бидат згрозени, особено верниците, а такви се
повеќето. Моите наеднаш ги загрижи и верата, а инаку им е гајле
ни за бога ни за црква ни за држава. Само на тешки криминалци
и на лудаци може да им падне на памет да си го сменат името
со кое се крстени, тоа не е само грев и срамота, тоа е нечуено и
нечовечки – па и куче има име на кое дотрчува и обично го има
истото цел живот, дури и да ги смени сопствениците. Да, такви
глупости сереа старите. Само да направев нешто по свое и веќе
скокаа и умуваа каков е во суштина светот – и дека кога јас не
би плукал и не би серел по него, сё би си било на свое место.
Секако дека набрзо ми преседнаа; едноставно губам
трпение кога гледам дека нешто не може да им се објасни. Кога
им викнав дека ми е гајле за соседите што сето време висат по
цркви, а после миса ѕиркаат низ ролетните во другите и зјапаат
на улицата како да е нивна, мајка ми се расплака. Ама не заради
соседите туку зашто јас сум бил ваква несреќа во чесна куќа. Да,
прво плачеше, а потоа низ солзи и мрсули рече дека таа нема
родено никаков Дамјан. Да, точно така рече: „Ова не е мое дете,
јас него го немам родено!“ Како да бев некој предмет или пес
скитник или што било друго, како воопшто да не бев таму. Тоа
навистина не требаше да го каже. Кај нас дома секогаш беше така:
само врескаа и не знаеја да кажат ништо на убав начин. Гракаа
како чавки, сите во еден глас и притоа сосема забораваа на мене,
па честопати ми се чинеше дека, всушност, се дерат некому кој и
не е присутен. Што се однесува до татко ми, тој само ми рече да
си бидам ако сакам Дамјан, зашто името со кое сум крстен, што
самиот ми го дал, и онака не го заслужувам. Тоа го процеди низ
заби и ја тресна вратата од гаражата. Потоа уште еднаш ја отвори
и со плачлив глас ми довикна да одам и на операција ако сакам
сосема да се променам за да станам глупакот Дамјан од глава до
петици. А потоа навистина влезе во гаражата и се затвори таму
како навредена мома. А мене ми се причини дека тогаш конечно
раскрстивме. Јас веќе одамна се бев одрекол од него, а сега тој се

одрече од мене. Така меѓу нас конечно беше завршено, сега бевме
фифти-фифти. Само што по име не ме викна никогаш повеќе,
никогаш не ми рече ни Дамјан ни поинаку. Само со „еј, ти“ ме
ословуваше понекогаш, а и тоа само тогаш кога ми дофрлаше
в лице колку сум бил послушен како мал, а сега сум безвреден
неранимајко, најлош од целото пошироко семејство, за срам на
сите. (Да не помисли некој дека нашето семејство вреди нешто,
како да не! Три мои братучетки имаат вонбрачни копилиња, една
е толку забегана што и Бог од неа има кренато раце, а што се
однесува до братучедите, блиски и далечни, за нив не ни вреди да
се зборува. Во споредба со нив, Дамјан дури и со своето скромно
образование е господин човек. Би можел уште да зборувам за
тоа, ама подобро не, зашто нема смисла.)
Ама на моите не им беше јасно дека Дамјан никогаш не бил
мал. Дамјан отсекогаш имал мадиња.
Туку сега сето тоа е толку далеку. Да, вистина, дури и сестра
ми пушти две-три солзи, тоа морам да го споменам, зашто инаку
бевме скарани и веќе долго не зборувавме. Кога ќе ме налутеше
или дома не сакаше да направи нешто што мора, само ќе фрлев
нешто на подот, некоја чинија или што ќе ми дојдеше подрака.
Бидејќи никогаш не се придржуваше до редот и дисциплината,
сё морав да направам сам. Ако заборавев нешто дома да средам,
старите ќе почнеа да дрдорат веднаш штом ќе се вратеа од
работа. А таа, госпоѓица низаедна, ништо. Работеше само онолку
колку што сакаше. Сето време имаше изговор дека нема време;
најмалку два саати на ден седеше во бањата и си ја фенираше
косата, па ў снемуваше време за работа. Јас тоа не можев да си го
дозволам, морав сё да завршам и таа тоа многу добро го знаеше.
Моите зборови никогаш ништо не значеа; само кога се дерев ќе
ме чуеја – а јас едноставно не сакав да сум ист како нив и сето
време да трубам едно исто, зашто од тоа се нема никаква корист;
тоа и самите би можеле да го заклучат според мене.
Старата на крајот ми рече да си ги соберам парталите од
дома и дека можам колку сакам да си ги менувам имињата на
своја сметка – дури и трипати неделно ако ми одговара. Најдобро
да заминам од земјата, кај брат ми. А брат ми, глупав и скржав што
талка по Германија, дури ни јас не го сакам, во тоа сме согласни
со старата. Затоа и ми го рече тоа, зашто добро знаеше дека кај
него никогаш не би отишол. Побрзо би цркнал. Добро, кога би
било навистина толку лошо, а не беше.
Уште посмешно беше кога на мојот пријател му падна на
памет да го смени името во Роки, и тоа само затоа што еднаш
одамна, уште кога беше мрсулко во основно, му реков дека наскоро
ќе биде ист како мене. Јас тогаш на одморите веќе одев со цигара
во устата и затоа толку добро ме имаше запомнето. А кој и не би
ме запомнил кога сите учители си имаа работа со мене, па и самиот
себеси многупати се имам добро запомнето! Еднаш го видов Роки
како зад грмушката пред училиштето скришум шмука цигара што
тогаш беше речиси поголема од него и му пријдов, го измерив од
глава до петици и му реков: „Мали, ти ќе тргнеш по мојот пат. Да,
да. А сега изгаси ја цигарата, за да не те изгасам јас! Ако премногу
шмукаш, ќе останеш ваков кепец каков што си сега, а ваков нема да
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бидеш за ништо“. Добро се исплаши од мене и воопшто не сакаше
да ми зборува, иако подоцна ми призна дека сакал да личи на мене,
зашто му се чинело оти сум главен во училиштето.
„Нема проблем“, му реков кога еднаш си пивкавме пиво во
„Мравље“.„Имам пријател во општина, сё ќе ти среди, само кажи, па
ќе отидеме докај него. Или да го донесам на куглање, ама ќе мораш
да платиш рунда.“ Но Роки секогаш зезнуваше, зашто никогаш не
стана доволно рано за да може да дојде до матичното во текот на
работното време, или пак му беше страв дека цела населба Мосте
ќе го озборува за промената на името како што ме озборуваа мене.
Затоа и го предупредив да не се шегува со такви работи, тоа е само
за возрасни луѓе и за прекалени борци и да си измисли подобро
име – на пример, Роман или Горазд или Станко – оти најверојатно
ниту еден Роки никогаш се нема возено со мерцедес низ Мосте.
Човек на детиште како Роки попрво би му припишал скирол или
украден велосипед. А ако мисли да стане Роман, го предупредив,
мора да се однесува како маж, а не да пие пиво и истовремено да
си ги грицка ноктите како некое мамино синче. Овој Роки не беше
за ништо; морав сё самиот да му пикнам в глава.
Тоа сё уште беа добри стари времиња. И ден-денес сакам да
се потсетувам на нив; имаше толку зафрканции и пари и пијалак
и пички, добро, пријателки, никогаш ништо не снемуваше – а
нешто друго не ни беше ни потребно. И сите бевме на иста страна,
си помагавме и никој никого никогаш не заеба. А најважно беше
тоа што бев млад и глупав и сё уште ништо не сфаќав, сё некако
набрзина поминуваше покрај мене. Пред сё, сё уште немаше некои
сериозни пичкарлаци. Добро, не велам не, понекогаш цајканите
имаа премногу време, па ни се закачуваа нам и одвреме-навреме ќе
нё снајдеше и понекој пендрек по глава, но најчесто се случуваше
да нё пикнат во комбе, да нё повозат два-три круга низ Мосте
и да нё исфрлат на улица. Ама тоа беше повеќе зафрканција,
мораа малку да ни влеат страв, па власт се, нели. Секако дека и
тоа беше страшна срамота за моите дома, ама подоцна некако
се навикнаа – доколку не се вратев дома дрво пијан и не почнев
да кршам низ куќи. Да, многу сакав да кршам; кршев сё што ќе
ми паднеше подрака, и муцки, и шишиња, и плакари, не беше
важно што. Ама само тогаш кога навистина ќе ми попуштеа
нервите или ако некој без потреба премногу ќе ми го переше
мозокот. Сё уште бев млад, ми работеа хормоните, да. А не ни
сфаќав нешто како што треба. Инаку, по природа не сум кршач.
Немојте погрешно да ме разберете, не сакам насилство, ама кога
сум бесен, тогаш навистина морам да мавам и да кршам. Иако
не знам зошто сите ми се плашат кога ќе се опијам. Никогаш
никого не удирам онака без врска, немам таканаречен „насилен
карактер“. А наводно намќоресто сум ги гледал другите околу мене
(барем така сум слушнал, сам себеси не можам да се видам). Па
стопати им имам кажано дека тоа е само затоа што сум пивнат
и тешко ги отворам очите, вистина, имам тешки клепки и очите
ми се издолжуваат како на Кинез. Ама веднаш да кажам дека не е
добро да се заебавате со мене кога сум пијан, секого однапред да го
предупредам на тоа каков можам да станам кога сум пијан: тогаш
обично збеснувам – па секој збеснува кога му е прекуглава – не
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знам зошто, сигурно имам некаква причина, нешто мора да почне
да ми пречи. Ама тоа ни психолозите не можат да го разберат. Да,
еднаш отидов кај психолог, зашто мајка ми секој ден плачеше
дека таква отровна атмосфера дома не може веќе да поднесе и
дека секој ден кога се враќа од работа ў е страв дека некој е во
клинички или дека е мртов – или татко ми или јас. Да, тешко беше,
вистинска семејна драма, зашто дома никој не ме разбираше.
Вистина, со татко ми имавме страшно напнати односи, некаде
од средно училиште не можев повеќе да го поднесувам и речиси
се тресев кога ќе слушнев дека се отвора вратата од гаражата, тоа
имено значеше дека е веќе дома. Мајка ми и сестра ми сакаа да
ми напикаат во глава дека тоа е, сепак, татко ми, а со сопствениот
татко човек не смее да се тепа и да го мрази. Ама јас бев алергичен
на него и крај. Татко или не, не го поднесував. А проклето добро
чувствував дека и тој не ме поднесува мене, но за лошите односи
секако ме обвинуваа само мене. Да, и поради тоа често се опивав,
па што друго ми преостануваше? Баш би сакал да видам како би
го поднесувал тоа некој друг на мое место. И бидејќи локав уште
повеќе ми здодеваа, демек види каков си, па ти си крив за сё, зашто
си никаквец, пиеш и кршиш и дури и семејството ќе го растуриш
и никогаш од тебе нема ништо да стане и така натаму до бескрај.
(Рака на срце, кај нас дома од никого не стана ништо. Тогаш
зошто јас би морал да бидам подобар кога е таква ситуацијата
во целото семејство?) Само префрлања, нонстоп морав да слушам
префрлања. Кај нас си префрлавме онака како што на друго место
луѓето разговараат. А не беше во ред ни кога бев трезен. Ма, како
во ред кога беше уште полошо кога бев трезен, зашто тогаш сё
точно слушав и ништо не заборавав. Седев на каучот во дневната
соба и слушав префрлања и проповеди. Да, не е за верување, ама
обично издржував со саати пред да ми зоврие. Трезен, татко ми
уште побрзо ме нервираше и ми се чинеше дека дома сите само
чекаат кога пак ќе збеснам, за да можат да покажат на мене со
прст и одново да ми докажат дека јас сум лошиот во домот. А
татко ми беше златен, и тоа затоа што, за наше добро, постојано
нё навредуваше и нё малтретираше со училиштето.
Се сеќавам дека една вечер во нашата куќа се случи страшна
сцена, тогаш кога со татко ми речиси се испоубивме. Беше зима
и веднаш по работа си отидов дома, зашто ми студеше како на
пес; само сакав нешто да каснам и да задремам во топлата соба
пред телевизорот. Ама каде? И тогаш кога сакав само нормално
да живеам и без зорт да правам обични работи, ќе се случеше
нешто и ќе морав повторно да докажувам колку сум невозможен.
Да можеа веќе еднаш да ме остават сите на мир! Некој на овој
свет – или на оној – сака да си игра со мене. Не знам што се случи
тогаш и како всушност се случи – стигнав до дома и се стрчав по
замрзнатите скали до влезната врата. Додека го барав клучот во
џебот, пред куќата ја здогледав колата на татко ми и веднаш во
грлото почувствував грутка. Ништо од дремката пред телевизорот
во топлата соба... Не беше првпат колата на татко ми да е во дворот,
обично доаѓаше дома пред мене, но понекогаш... понекогаш
едноставно не можев повеќе. Луѓе мои, понекогаш едноставно
седев пред влезната врата како куп несреќа и чекав ни самиот не
знаејќи што. Татко ми да си легне или да отиде некаде, не, најдобро
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ќе беше да цркне. Таа вечер беше толку страшно што не можев
повеќе да издржам. Ја голтав плунката и онаа грутка ми се стркала
во желудникот и остана таму. Не можев да го ставам клучот во
бравата, зашто ми се чинеше дека грутката во желудникот ќе ми
се подуе и ќе ме разнесе кога клучот ќе зачкрипи во клучалката.
Трипати длабоко се издишив и некако сам од себе се симнав по
скалите. Се тресев и чкртав со забите, не знам дали од студ или од
лутина и остро зачекорив во насока на „Мравље“, небаре имав во
главата вграден некаков автомат. Како да бев киборг, а не човек. А
не ни знаев каде одам; сё дури не стигнав пред вратата на „Мравље“
не ни знаев кај сум тргнал. Во „Мравље“ седеше вообичаеното
друштво, се беше собрал сиот инвентар од ноќни посетители,
ама јас не сакав со никого да зборувам. Само им кимнав во знак
на поздрав и тргнав накај шанкот. Келнерот што веќе добро ме
познаваше сфати колку е саатот, сигурно погледот пак ми бил
здивен, и веднаш ми подаде дупла ракија. Кога ја испив на екс,
пред мене веќе беше втората рунда, па третата и така со ред,
не знам повеќе колку часови, колку чашки. После полноќ веќе
одвај стоев, ама никој не се осмели да ми рече да престанам да
пијам. Знаеја дека е доволен само еден погрешен збор и дека сё ќе
испокршам, само ако ми успее да се одржам на нозе. Кога келнерот
пред мене пак стави чашка, ја испразнив на екс и со тупаница ја
распарчив на шанкот од што во очите ми навреа солзи, ама не од
болка туку само затоа што така ми беше добро. Потоа без збор
фрлив неколку стуткани банкноти на шанкот без да почекам
на кусурот или келнерот да ми каже дали сум му уште нешто
должен – а не би се осмелил да ми каже што било – и си заминав.
Иако бев прилично натрескан, одлучно чекорев кон дома, пак
како некаков робот. Раката ми крвавеше од скршената чаша, но
јас не чувствував ништо. Овој пат без одолжување го пикнав
клучот во клучалката и ја турнав вратата. Мајка ми токму тогаш
излегуваше од бањата. Кога ме здогледа, само се фати за глава и
се сврте настрана со гнасење. Сигурно залелека влегувајќи во
спалната. Па и онака постојано само лелекаше наместо да преземе
нешто. Од една страна, секогаш ў беше страв дека татко ми ќе се
разбуди при моите ноќни доаѓања, а од друга, правеше такви сцени
поради кои тој секогаш и се будеше. Влегов во кујната, го отворив
фрижидерот и почнав да ја фрлам храната на маса. Ми беше сеедно
што тропав, гајле ми беше за обѕирноста. Иако знаев дека старите
ќе ме слушнат, можеби дури и сакав татко ми да дојде и да почне да
ми додева, што знам, и онака бев дрво пијан. И навистина се појави
на вратата од спалната и се одвлечка во бањата, а јас си помислив,
ти само мочај, стари, и добро повлечи ја водата, да те повлече и
тебе во канализацијата кај стаорците и другите створови. Тогаш
ќе има мир во куќава. Кога излезе од бањата гласно се искашла
како да сакаше да ме предупреди да престанам да тропам и да си
легнам и дека можеби утре сё ќе ми простат. Ама јас не му обрнував
внимание, дури ни тогаш кога застана кај кујнската врата гледајќи
ме намуртено како да сум шугаво куче. Не сакав да ми простат.
Од фрижидерот на масата фрлав кашкавалчиња и конзерви и
салама. Потоа ја отворив фиоката и почнав да тресам отворачи за
конзерви, ножеви, виљушки и сё што беше таму, дури и лажички
за торта летаа врз масата, по столовите и на подот. Потоа татко ми

нешто ми рече, не се сеќавам што, сигурно да престанам. Ништо
не слушнав, само ја препознав омразата во неговиот глас и онаа
грутка пак ми се стркала во желудникот, пак почна да ме притиска,
беше неподносливо, ги извлеков сите фиоки и ги расфрлав низ
кујната. Е нема да ми командуваш, си мислев, нема веќе да ми
кажуваш ти мене да бидам мирен и нечуен и благодарен. Потоа
веќе летаа тенџериња и капаци. Кога пробав да го извлечам од
ѕидот првото кујнско плакарче, татко ми ми скокна, ме зграпчи за
коса и ме повлече наназад, па морав да го испуштам плакарчето; ме
маваше и викаше дека ќе ме убие и дека ќе ме смачка како бубалка.
Не го очекував тоа од него, прво воопшто не се снајдов, дури и
си мислев дека тоа не е вистина, дека не може да е вистина. Ама
стариот, целиот слабичок и беспомошен и во изветвена наметка,
веќе ме влечеше кон мојата соба, а потоа од спалната долета и
мајка ми викајќи и плачејќи дека ова е крајот. Со слабичката рака
ми ја стисна главата во стапица и така ме свитка во коленото, та
подрипнував по него со задникот во воздух и со главата навалена
кон подот, и речиси можев да ги помирисам неговите смрдливи
карирани папучи. Одвај се исправив, ама стариот сё уште ми
висеше на грбот, раката ми ја имаше свиткано околу вратот и ме
стискаше. Е тогаш ми преседна; го зграпчив за рака, се наведнав
и го фрлив преку себе, а тој се испружи на подот колку што беше
долг и широк. (Вака беше: цврсто му ја фатив раката со која ме
давеше, малку клекнав, се наведнав нанапред и го фрлив преку
себе, беше тоа жива радост. Добро го треснав, а стариот, нормално,
не знаеше како се паѓа, јас ги владеам тие зафати, зашто пред
некоја година познавав еден редар што ме научи на сето тоа. Ама
без врска е тоа да се објаснува кога никој нема поим.) Да, каде
застанав? Аха, го фрлив на подот, веќе бевме во ходникот, зашто
стариот ме повлече натаму и ми се причини дека слушнав како
некој се дере:„Полиција! Викни полиција!“ Ама мене сирената веќе
ми завиваше во глава кога стариот најде сили и ме клоцна на подот.
Лежев на подот во мојата соба, а татко ми врз мене, со колената ме
пристискаше по градите, и тогаш веќе почна да ми се стемнува
пред очи, а татко ми ги стискаше забите и с’скаше дека порадо ќе
ме убие отколку да ме признае за свој син. Не можев да дишам,
ми се чинеше дека слушам такво завивање што ќе ми ги пукне
ушните тапанчиња, најверојатно тоа бев самиот јас, и го зграпчив
татко ми за мадињата поради што тој отскокна од мене, а потоа
станав и со тупаница го кутнав наземи. Речиси бев убеден дека ќе
скокнам врз него и со чизми ќе му ја разнесам муцката да не ме
фатеше мајка ми околу половината:„Те молам, те преколнувам, не
прави го тоа, не заслужува!“ Тоа ме запре. Не тоа што ме молеше
да престанам туку тоа што барем еднаш се постави на моја страна
и рече дека тој не заслужува. Барем еднаш тој беше повиновен
од мене. Рацете ми виснаа крај телото и се струполив на колена, а
мајка ми ме гушкаше и ми зборуваше дека сё може поинаку да се
реши и дека навистина не ни е потребна трагедија во семејството.
„Добро“, реков. Сакав само уште да спијам. Да спијам, да спијам.
Превод од словенечки:
Лидија Димковска
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ПодГоРЕЦ – РАЗвиГоРЕЦ и РАЗвиоРЕЦ
(По повод 20 години од заминувањето на Видое Подгорец)

Творечка актива
Видое Подгорец...
Еден од најомилените, најпопуларните и најплодни македонски писатели.
Еден од најпреведуваните автори на повеќе странски јазици.
Припадник на втората генерација современи македонски
писатели.
Автор е на, замислете, над 100 дела: поезија, проза, патописи, критики, приказни, легенди и др. Автор на поезија и проза,
не само за деца туку и за возрасни, автор на серија патописи од
неговите патувања по егзотични земји, литературен критичар и
есеист. Автор е на неколку телевизиски сценарија за детски игри
и на две радиодрами за деца.
Составувач на антологиите „Антологија на современата
македонска поезија за деца“ и „Антологија на современата македонска проза за деца“.
Добитник е на многу литературни и републички награди
како: „Младо поколение“,„РТВ Скопје“ за најдобра книга на годината,„Кукуричек“,„Читателска значка“ (Љубљана),„13 Ноември“,
„Климент Охридски“.
Подгорец е автор на култната поетска генерација на шеесеттите и седумдесеттите години на минатиот век, кога, според
верниот проследувач на литературата за деца, литературниот
критичар Раде Силјан, оваа литература го дожувува „Својот творечки подем (...)“1.
За Подгорец, критичарот Миодраг Друговац рекол дека
„пишува лесно и брзо“ и дека е „романтичар по дух, какви што
се сите добри писатели за деца“.2
Подгорец е – духовен учител на многу автори, како Киро
Донев и др.
Опус – океан
И можеме ли тој творечки „океан“ од стотина дела да го
опишеме или пак од него да извоиме само неколку дела? – Секако
дека тоа е невозможно. Невозможно е накратко да се опише тој
опус, како што е невозможно да се искачи таа творечка „планина“
за кратко време. За тој зафат треба години, но на сладоста наша
1
2

Раде Силјан: Сончево огледало. – Скопје, Силсонс 2016, стр. 10.
Миодраг Друговац, цитирано според предговор во книгата Романи за
деца (I), едиција Македонска книжевност, цитирано според предговорот
на Светлана Христова-Јоциќ. – Битола, Микена 2008, стр. 541.
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– да се препуштиме на неговата реч – токму денес3, на дваесет
години од неговото физичко заминување, ў се сосем доволно.
Оти денес е важно токму ние, заедно да ја споделиме сончевината на неговата благородна и поучна реч, токму денес заедно да
ги вкусиме „соковите“ на неговиот мудроносен „сок“, токму на
овој голем ден на споменување – заедно да ја доживееме истата
емоција, да ги сфатиме истите пораки, мудрости и совети што
тој ни ги праќа.
Книгата е – писмо. Писмо кое нё наоѓа дури и по години
и години, писмо кои патува низ простори и времиња. Такво,
прекрасно писмо со недоброј гласови, судбини, пораки, чувства,
мисли и сознанија – е неговиот творечки опус.
Подгорец е еден од великаните на современата македонска
литература. Со својот раскошен полиграфски опус кој извонредно владее со повеќе жанрови, како: поезија, романи, раскази,
патописи, критики, приказни, легенди и друго, тој со децении
успева, и сё уште до ден-денес, да им се доближи на децата и на
учениците како автор со сугестивно, уверливо писмо, како глас
на доверба, сочувство, разбирање, невидена човечка топлина
која зрачи кон луѓето.
Зошто? – Затоа што тој е драгоцен човекољубец, писател
вљубен во доброто, човечкото, арното, топлото, семејното – во
најубава смисла.
Тематскиот свет
Тематскиот свет на Подгорец е во знакот на неговата генерација која, во духот на новото време, открива и нови вредности
на совремието. Секако, од неговите дела, тематски оддишува
интересот кон родниот крај, животот на децата, исполнет со
соништа, надежи, копнежи, многу детски игри, радости, но и
разочарувања, соочувања со реалноста, искачувања по скалите
на детството преку кои растат и созреваат децата. Во тој тематски
свет на неговата проза (најчесто романи и раскази), брилијантно,
возбудливо и интересно се развиваат најважните наратолошки
категории како: фабулата, дејството, настаните кои ги водат сугестивни, уверливи, впечатливи и назборавни, изградени ликови,
главни и епизодни, кои се дел од нашиот убав детски свет на
имагинацијата.
Сите ние сме растеле со тие теми и ликови.
Богатиот тематски свет на Подгорец вака го доживува и
3

Омаж за Видое Подгорец, по повод 20 години од неговата смрт, одржан
во Библиотеката „Браќа Миладиновци“ во Скопје, на 28 септември 2017г.

ПОДГОРЕЦ – РАЗВИГОРЕЦ И РАЗВИОРЕЦ

опишува Светлана Христова-Јоциќ: „(...) страниците на минатото, природата и војната, времето на борбата на македонскиот
народ за национална слобода, и времето на слободата, исконската
врзана за својата земја. Детето. Тоа се најчестите мотиви во творештвото на овој писател.“4
Времето во кое живее, животот кој го живееме, животот на
обичните луѓе – тоа е една од важните тематски преокупации на
овој плоден и неуморен автор.
Белото Циганче
Врв на неговиот прозен опус е секако романот трилогија
„Белото Циганче“, дело бестселер, омилен роман на децата, но и
на возрасните. Еден од најпопуларните романи на нашата книжевност, познат и како екранизирана верзија во продукција на
Македонската телевизија. Речиси нема човек што не чул за култното „Бело Циганче“ или некој што не го гледал на телевизија.
„’Белото Циганче‘ е роман за судбина на младиот човек,
пронаоѓање на неговиот индетитет, појавите на неговите дилеми, отуѓувања, но и согледлив стремеж да се сочува верувањето
во животот. Јунакот ги пронаоѓа своите – но му преостанува
да го најде својот изгубен идентитет“ – истакнува Светлана
Христова-Јоциќ5.
Авторовиот невиден алтруизам, невидено човекољубие,
зрачи од секое негово дело, од неговите ликови како што е незаборавното Белото Циганче, кое вели: „Одеднаш пред мене се појави
тој. Неговиот топол здив ми го погали лицето. Почувствував како
во градите ми се растопува ледената карпа. Низ мене пак се разлеа
разнежнета топлина, ме охрабри, ме зарадува.“6
Неговите романи и воопшто проза ги красат незаборавни
и впечатливи слики како „ледената карпа“ која се растопува во
градите, и многу други.
Надарен, отворен, искрен со нас, Подгорец останува незаборавен во нашите срца и мисли, оти недоброј генерации растеа и сё уште растат со неговите дела. Неговиот опус е – река,
неговиот авторски светоглед прекрасна расцутена крошна со
најубав спектар од бои во која искрено се вљубуваме, оти преку
неговиот замислен свет на децата – ние доживуваме, се радуваме,
тагуваме, расмислуваме, растеме, зрееме и се поучуваме. Сите ние.
И децата. И возрасните кои некогаш биле деца, но и оние кое сё
уште со духот се деца.
А таков беше и Подгорец. Секогаш со детски дух. Секогаш
дете во душата.
Велемајстор на описот и на раскошните слики: „Ноќта
дишеше со бескрајноста на своите прочистени пространства.
Ноќта беше млако проѕирна, млечно просветлена. Светлината не
4

5
6

Светлана Христова-Јоциќ: во предговорот „’Белото Циганче‘, книжевен
тестамент“, во книгата Романи за деца (I), едиција Македонска книжевност. – Битола, Микена 2008, стр. 541.
Ibid., 542.
Белото Циганче. 555.

видое
Подгорец

паѓаше од небото, туку како да извираше од сите страни, зрачеше
од секој предмет и од секое дрво, немо притаени под ѕвезденото
треперење.“7
Мајстор на заплетот, одличен вајар на сугестивни, уверливи
и изградени ликови со кои децата се приврзуваат, трогателни и
незаборавни сцени и расплети, едноставно – велемајстор на сите
тајни на прозата, автор – голема инспирација за следбениците,
кои искрено признаваат дека токму Видое Подгорец е нивниот
идол.
Поезијата
А поезијата? – Каква е поезијата на големиот Подгорец?
Во поезијата е – неверојатно симпатичен, неодолив за децата, ведар, полетен, со бескрајна имагинација. Со извонредно
богат стил кој „цути“ од метафори, епитети, рими и певливи
стилски решенија.
Тој успешно „ги плете“ своите стихови, а притоа, лесно
го наоѓа патот да детските срца. Преку својата поезија тој го
„позлатува“ патот на детското описменување, и тоа поетско описменување преку „патеките“ на поезијата, прозата итн.
Во поезијата е неверојатно инвентивен, оригинален, автентичен. Ведар, оптимистичен, енергичен. Неговиот стих е уреден,
изработен, софистициран.
Неговата поезија има многу инвентивни наслови на книги
и на песни. На пример, песната „Кога доаѓа сонот“8 е наполно
оригинална како идеја, а насловот веднаш ве поведува кон најновото љубопитство. Едноставно, секој сака да знае: кога доаѓа
7
8

Белото Циганче, 556.
Видое Подгорец, во Сончево огледало, 122.
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кРиТикА
Кристина Николовска

сонот? И каде ги носи сите нешта на светот? – Но вешт е поетот
и во кусите, ударни и ефикасни поенти, како оваа:
Сонот доаѓа сосема тихо, сосема тихо
и сё собира во својата шарена вреќа:
дрвја,
птици,
луѓе,
цвеќа...
Каде ги носи? – веднаш ќе прашаш, знам.
Легни и заспиј – тогаш ќе дознаеш сам.
Подгорец е гласен љубопитник кој ги поведува децата кон
фантастични поетски слики преку кои на маестрално сликовит
поетизиран начин им го толкува светот и појавите во него. Таква
е песната „Што е росата“9, во која гласно се прашува што е таа, а
потоа инвентивно предлага:
Можеби тоа се монистра растурени
од ѓерданот на месечината
сношти што си го скинала
шетајќи низ ливадите!
Светла идеја
Кон крајот на денешното чествување на неговиот творечки
подвиг, би завршиле со една негова прекрасна светла, оптимистичка идеја во која предлага – сето лошо да се престори во –
добро, и тоа токму преку „Убави зборови“10, што е наслов и на
една негова песна:
Ај да измислуваме убави зборови!
Еве вака:
да биде Радост наместо Мака.
Сё што е насилно, свирепо, грубо –
Нека го носи името – Љубов.
Вистина ставаме наместо Лага,
Смеа и Веселба наместо Тага.
Болката нека е Ведрина сега,
но да не тежи во душата твоја.
Солзите – мака в срце што носат,
нека се претворат во Капки Роса.
Оваа песна како да е концентрат, густа сончевина на носечката идеја на сиот негов опус – преку поeзија, преку зборовите,
светот да го престориме од теминина – во светлина, од мака – во
9
10

Ibid., 123.
Ibid., 121.
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радост, од омраза – во љубов, од болка – во ведрина, од солзи – во
прекрасна роса...
А сето тоа преку убавите зборови...
Монументален подвиг
Видое Подгорец направи монументален подвиг во нашата
современа литература, особено ни ги израдува, описмени и мудро
ни ги поучи децата и учениците, а нё поучи, описмени и воспита
и нас – генерации на кои ни го покажа патот кон светлината на
зборот и чистината на идејата.
Почнувајќи од првата незаборавна стихозбирка за деца
„Развигорче“, ни подари „Весела азбука“, и тоа весела поетска
азбука, ни подари „Ѕвездени зборови“ во расказите за деца, а со
тоа, и нас и себе – нё направи „Среќен човек“ (забележувате дека
сите овие се наслови на негови книги)...
Но тоа е само „капка“ од творечкиот „океан“ на Подгорец
кој ја надминува бројката 100! Од насловите на неговите дела
може да се состави долг расказ, оти насловите на неговите дела
се весело и непрегледно „оро“ од кое ги учиме есенцијата, суштината на животот, вредностите, но и радостите и сладостите на
детството и детскиот свет.
Видое Подгорец останува еден од столбовите на современата македонска литература за деца, како автор со модерен,
современ сензибилитет, необично близок до детето и до неговиот
свет во кој тој расте, учи, осознава, се поучува, се размудрува, но
и се радува, доживува, споделува и сфаќа.
...Две децении го нема меѓу нас, но со нас се неговите ликови, стихови, приказни, пораки и мудрости. Такви се големите татковци на литературите како македонската, такви се книжевните
епигони и оригиналници, такви се великаните кои рафинирано
го описменуваат родот свој... Топло, умно, поучно – преку стих,
преку реч, преку мила поука.
Сите ние сме негови потомци, по мисла, идеја, порака и визија. Тој знаеше дека ќе се сретнеме, можеби во стих, во реплика,
преку лик, преку настан, преку сознание и мисла.
Преку нас, преку вас, драги ученици – неговото дело оживува и од хартијата „расте“ – кон животот. Самото тоа – станува
живот. Скапоцен „трезор“ е неговиот монументален опус, трезор
на нашето најдрагоцено од кое можеме да „пиеме“ духовна „медовина“ и да ги задоиме нашите најмлади и најмили...
Затоа, дозволете му на овој великан да ве поучи, размудри,
воспита, но и да ве развесели, трогне, понесе и вивне кон нови и
нови хоризонти на мислата, чувството и сознанието...
Големите творци отвораат – големи врати...
Големите врати – ви нудат вистински избор...
Вистинскиот избор – ве расте и насочува кон најсуштинското во вашиот живот...
Подгорец, вистински развигорец, чист пролетен
ветар-будилник...
Развигорец и развиорец на нашата современа литература
за деца. На нашето највредно...

нови ПЕСни
Жаклина Свеќаровска
Да се преживее дотогаш
Гротескно недостижно е безгрижното пиење чај,
другаде е дел од правописот на катаден. Ама,
Ленка не е учена животот да ја погали
со свилените ракавици, ни со златна црпка да ў црпне
барем порција безгрижност,
без врзоп неголтнати грижи да ў го сопне грлото,
та да мора до крајност да се напрегне,
и место крик, песна да викне кон небото!
Ги прибираме остатоците време во ракатка
како што тутунарите жолтозелениот јад лисје
галовно го стискаат во прегратка, а ќе ги убие
бездруго ќе ги убие, оти од нешто мора да се умре.
Небаре часовничар кој ги собира запчениците
од задоцнет часовник што не успева да го доживее мигот
оти цело време живее во вчера, и утре не ќе го види,
но сеедно потчукнува меѓу 1 и 12,
неколцина оптимисти на којзнае кој срт на некаква си надеж
делкаат ликови од луѓе врз каменот. Можеби ќе оживеат.
Сетики од нешто мора да се умре
Ама, треба да се преживее дотогаш

Песна на непристојна тема
Напати умирачките се само повод за средба на генерацијата,
не можеш точно да знаеш кој по кого и поради што плаче
додека гледа во врвот од чевелот на свештеникот
за да не мора да ја гледа раззинатата утроба на Мајката
морничаво отворена да го прими назад своето чедо
Напати тагата е превез под кој тлее радоста што не си бил прв:
во таков миг си простуваш што не беше најфраер, ниту бубалица
оти мртовецот е дефинитивно поблед од тебе
Потоа кажуваш фрази на сочувство и дисциплинирано сркаш
„За Бог да прости“, имајќи ги на ум повеќе своите гревови
на кои уште истото попладне со страст ќе им се вратиш
додека низ желудникот, заедно со заупокоената манџа
ти се буричкаат ликувањето и грижата на совеста што си жив
и што ти е убаво да бидеш жив, па пак го тркалаш низ устата
покојникот кој одеднаш е многу далеку и многу блиску
Напати ти се вовлекува под кожата и сфаќаш дека можел подобро
оти туѓите животи полесно се живеат (и туѓите умирачки)
па се лажеш дека од утре ќе бидеш друг. Потоа сё е исто,
освен празнината што ја полниш со деформирани спомени:
„Добар човек беше“ (имајќи ги на ум повеќе своите гревови)
Другото го прави рутината во која мрдаш убеден дека си жив.
И напати среќен.

Жаклина Филипова-Свеќаровска е родена во Прилеп, во 1973 година . гимназија
завршила во родниот град, а
потоа дипломирала на Филолошкиот факултет во скопје,
на Катедрата за македонска
и други јужнословенски книжевности . Живее и работи
во Кочани, како професор
по македонски јазик и литература во средно техничко
училиште .
во 2010 г . ја добива Златната плакета на Карамановите
средби за збирката Бескрајно огледало . автор е и на збирката поезија изгубениот албум. учесник е на повеќе поетски
слем-настани .
Борец и бунтовник по природа, мајка на два сина по
општество .

Семеен ручек
Крварат чашите.
Густо, трпко, со малку блага жица.
Сити сме од сё, ама сеедно,
поткаснуваме парченца зборови,
внимателно одбирајќи ги
меѓу изронетите трошки леб
на масата врз која тукушто ручавме.
Со крајче трпение
чепкам понекој заглавен меѓу забите.
Нормално, не го плукам,
туку дискретно го подголтнувам,
со рамнодушен изглед.
Небаре ништо не се случува.

Епилог
Никому ништо не му е јасно
Сите се изгубени
небаре разбудени од земјотрес
во ситните часови на ноќта
Нема месечина
(или ја прекрил облак).
Ѕвездите плагираат светлина
Тишината е безначајна
исто колку и звукот
на ѓубреџиските возила, кои
подврзани во црни вреќи,
од контејнерите ги изнесуваат
остатоците надеж, вера и љубов.
На аголот од градскиот саат
се парат кучиња.
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ЕСЕЈ
Вера Стојчевска Антиќ

ПОЕТСКИ ЗБОРОТЕК ЗА ТИШИНАТА
Во книжевното творештво, особено во поетското, се
пресретнуваме со разновидни зборовни видици, од скромни до
збунувачки фасцинантни. Зборотекот е зависен од вродената и
наследена дарба на писателот (поетот) за потрага по зборот, од
индивидуалниот афинитет кон откривање нови замени за зборотекот, од интелектуалната состојба на авторот, од променливоста
на состојбата негова. Во нашата современост расте бројот на
автори во потрага по зборот, во лов на зборот. Се бара распеана мисла, збогатена со метафори, во зависност од талентот на
зборосоставувачот.
Во случајов, застанувам на зборот „тишина“, толку многу
употребуван во светската и во нашата книжевна продукција. Ја
споредувам употребата на овој збор кај двајца македонски поети,
чии стихозбирки се појавија оваа година, во издание на „Метанова“ во Скопје. Насловот на стихозбирката на Ирена Јурчева
гласи „Таинства“, а на поетот Александар Маџаровски – „Градови
без ветер“. И двајцата поети ў посветуваат песни на тишината.
И не само тие. Тука ги загатнуваме размислите за тишината и на
Оливера Ќорвезировска и Хенри Нувен.
Вообичаено е да се опева тишината како општа и позната
метафора за спокој, мир, или во разни ситуации како моментална духовна состојба на авторот. Со оглед на тоа што и двајцата
автори творат во иста временска констелација, ефектот е своевидно различен.
Песната за тишината Ирена Јурчева ја глорифицира во љубов кон неа, зашто таа не мирува, не успива, туку напротив, во
поетесата буди полн живот, проточен во нејзината мисла. Таа,
тишината, ў созадав прекрасен sвонлив свет, преполн со звучни гласови, наспроти очекуваната заспивност од мирот што го
носи тишината:
Колку ја љубам тишината пресвета
со сите нејзини шумови и sвона
внесува живот во мислата несвета
нејзините спевови sвезден прав ронат.
Возвишувањето на тишината, во моментот кога поетесата ја
создава, е високо ценета како „пресвета тишина“, што дури може
да ја разубави сегашнината, дури да внесе живот и во „мислата
несвета“. Таа, тишината нејзина, е рсчленета во спевови кои пак
создаваат (ронат) sвезден прав. Поетесата е пред реалноста за
индивидуалниот вознес и падови:
За некои завеса тешка ледена,
за други вдах животворен и топол здив.
Некогаш од камена свита следена
некогаш сотворува сон, и чист и див.
Восхвалена е природната тишина:
„Ништо не зема, а богато дарува
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со зрак, вкус на секој тихољубив
бучно е онаму каде што царува“.
Очевидно тишината на Ирена говори, игра, живот донесува, од неа sвездена прашина над светот се распрснала. Крајот
е најпредвидлив за поетските согледби. („бучно е онаму каде
што царува“). Поетесата е гласноговорник за избрани зборови,
барање на нови и подновени, тишината е „пресвета“, а мислата
„несвета“. Тишината на Ирена говори, извира, возбудува со рој
зборовни творби, дури и „тихољубецот“ е исполнет со зрак, вкус,
дури и со звук. Нејзината тишина се движи, обзема, од неа се
создаваат светови, полни со водотечини од опсесивни зборовни
именувања, кои афирмираат и предизвикуваат нови тишини,
полни со разновидни состојби и слики од човековите бескрајни
хоризонти, но и состојби.
Еве пак каква е сликата што со сопствените низи од зборови ја гради Александар Маџаровски. Младиот поет јасно ја
восприемил и насликал сликата на тишината. Кај него тишината е
последица која извира од длабочината на духовната болка, во која
исчезнале некогашните толку пријатни звуци на старите радија,
со нагласка на преодноста на разнородните временски периоди:
Ги закопавме старите радија
на нашите баби и дедовци.
Ги потрупавме со земја
заедно со чудните бранови должини
и имињата на непознати градови.
Очевидна е носталгијата по изминатите топли сеќавања на
времето од нашите баби и дедовци. Тие некаде исчезнале, затоа
настапил молкот на тишината. Но веќе во натамошниот тек на
стиховите занемената тишина е резултат на нашата тишина,
зашто „ние“:
На дождот му забранивме да тропа
на нозете навлековме топлинки во облик
на животни со меки крзна.
Ги повикавме снегот и белата тишина
а на стаклата им забранивме
да се кршат со трескот.
Очевидно „ние“ ја повикуваме тишината, за да прерасне во
наш премолчен збор, зашто веќе јасно се крева гласот на поетот,
веќе своевиден критичар на „тишината“:
Еве има неколку дена
како без престан вслушуваме и чекаме,
ритам на срце, раѓање на бебе
некаков знак на живот, што било,
па макар и болна воздишка што
тешко се откинува од градите.

ПОЕТСКИ ЗБОРОТЕК ЗА ТИШИНАТА

Во случајов тишината е притеснета, збиена во очевидна
таговност, зашто нема ни „ритам на срце“, ниту „плач на бебе“,
та дури и воздишката е сопрена од болка.
Со овие два примера сакавме недвосмислено и прегледно да
посочиме две разновидни слики за тишината, наполно длабоко
вистинито доживеани. Следува прашањето, а по него и веднаш
одговорот, какви се шареноликите слики на „тишината“, како
на збор со навидум еднозначна граматичка дефинираност, а во
суштина бескрајна виделина на зборови и слики со развојни натамошни остварувања и други идни можности. Ако се разгледаат
комплетно песните од двете стихозбирки, се откриваат и други
сликовити мисли, збороплети и изрази на поетските изливи на
Јурчева и Маџаровски. Во случајов со нивни две истовидни песни
го рефлектираме различието на сфаќањата на зборот.
Во текот на овие размислувања се појави извонредниот
текст на Оливера Ќорвезироска „Црвенкапа“, во истава 2017 година, која спонатно се надоврзува на нашите приоди загатнати
понапред. И Оливера се упатува кон тишината, со полна кошница
зборови, кои овде несомнено мораме да ви ги претставиме:
ЦРВЕНКАПА
Одам да ја посетам тишината со преполна кошници зборови. Ми тежат, ми се врежуваат во десната рака како болни траги
од ненапишани реченици. Ќе исчезнат кога ќе ја симнам кошницата наземи, или кога ќе стигнам до целта. Патем, највредните,
најубавите, најпалавите зборови први паѓаат од кошницата, тие
се најзгора, на врвот на јазикот. Поопитните, посериозни зборови остануваат подолго, зашто се подлабоко. Ним не им се брза
надвор. Но патот е долг, нерамен и траскав, па испаѓаат и тие.
Продолжуваат да ми тежат на раката само најтешките зборови
од дното на кошницата. Не можам да ги додржам, болните траги
од ненапишаните реченици се раскрвавуваат. Ги фрлам и нив.
Стигнувам кај тишината.
– Дај ми ги сите зборови што ми ги носиш – ми вели.
Знам дека кошницата ми е празна, ама сепак се џарам во
неа. Пребарувам. Здогледувам еден кутар збор што се заплеткал
во прачките на дното и затоа останал. Срам ми е само него да ў
го дадам на тишината, па велам:
– Немам зборови, тишино.
Се погледнуваме очи в очи, потоа заедно го отплеткуваме
кутриот ништожен збор од дното на кошницата и го пуштаме
и него да замине.

Харвард), доаѓа до тешки психолошки состојби, но со својата
упорно поставена цел ги пребродува. Таа своја љубов (која несомнено нё потсетува на песната за љубовта на апостол Павле) Нувен
ја негува силно, верува во неа, ја возвеличува. Сите тие примери
и состојби ги објавува во својата книга-дневник „Внатрешниот
глас на љубовта“: Го напишав за време на најтешкиот период од
мојот живот (1987 – 1988). Тоа беше време на крајно тешка мака,
време во кое се прашував дали сакам да продолжам да живеам.
Сё почна да се урива – моето самопочитување, мојата животна
и работна енергија, моето чувсвтво дека сум сакан, мојата надеж
за закрепнување, мојата вера во Бог... сё. Ете каде се најдов – јас,
познат по текстовите за духовниот живот, познат како човек кој
го сака Бога и им дава надеж на луѓето – потонат до самото дно
и во тотален мрак.“ Нувен, сепак, го изнајде својот сон и живот
како член на Здружението на ментално заостанати мажи и жени
„L’Arche“, каде што ја доживеал посакуваната љубов. Со оглед
на професионалната дејност на Нувен, логично е да се избројат
поголем број молитви. Во освртот за неговата писателска дејност
д-р Коста Милков запира токму на молитвата која ў е посветена
на тишината, која го дополнува и збогатува нашиот есеј:
„Сме станале отуѓени од тишината. Ако одиме на плажа или
на излет на планина, слушалките ни се често нашиот најважен
придружник. Изгледа дека не можеме да го поднесеме звукот на
тишината. Тишината е полна звуци: свирежот на ветрот, шумолењето на лисјата, замавот на крилјата на птиците, плискањето
на брановите на брегот. Дури ако и овие звуци не се слушаат,
сеедно го слушаме нашето тивко дишење, движењето на рацете
врз нашата кожа, подголтнувањето во грлото и мекото тапкање
на нашите нозе. Сме станале глуви за звуците на тишината.
Често сме исплашени кга сме поканети да се преселиме од
нашиот бучен свет во овој свет исполнет со тишина... нашите
тела се навикнале на оваа бучава како ќебе што нё грее...“
Сигурно ова мое понирање во тишината ќе го продолжи
нурнувањето во непрегледен збир на слики, мозаици, со разновидни ареални спектри, кои наместо четка го користат зборот.

Овој случаен пример се појавува со намера да ни се придружи кон избраната тишина, еден збор кој отвора нови видувања
на зборотекот.
Веќе следниот ден ново откритие за тишината, овој пат
во книгата на Хенри Нувен, познат американски христијански
духовен писател, „Со отворени раце“ (Скопје, 2012). Овој автор
е пошироко познат по својата вистински поставена животна
цел – да живее во безграничната прегратка на љубовта, да биде
љубен и да ја предава неа, која целосно го обзела. По многуте
предавања на американски и други светски универзитети (Јејл,
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ЗАПиС
Анастасија Ѓурчинова

ЗА Цртаните жени НА БРАТИСлАв ТАШКОвСКИ

Со Братислав Ташковски се познаваме долги години, уште
кога тој беше претседател на Одборот на Струшките вечери на
поезијата, а јас бев повикана од него и од тогашниот директор
Богомил Ѓузел да го подготвам изборот поезија од добитникот
на Златниот венец, италијанскиот поет Едоардо Сангвинети.
Таа соработка се заврши беспрекорно и ние низ годините останавме во пријателски односи, среќавајќи се по разни поводи во
библиотеката „Браќа Миладиновци“, но без можност за некоја
поблиска творечка соработка. Еве, се случи во оваа пригода да се
искажам накусо и за поезијата на Братислав, бидејќи читателски
редовно го следев неговиот развој како поет, барем последниве
десетина години.

од промоцијата на Цртани жени во матица ексклузив
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Слободно можам да кажам дека кај Братислав Ташковски,
поет, прозаист и драматург, поезијата суверено владее над другите два дискурса; таа го дефинира овој автор и во неа доаѓа до
израз неговиот вистински креативен набој. И не само тоа, било
да се радосни или тажни, спонтано доживеани или филозофско-рефлексивни, неговите стихови во сите, вкупно околу дваесет
поетски збирки, не бегаат од класичните лирски преокупации,
т.е. упорно и континуирано се занимаваат со големите теми на
љубовта, жената и убавината. Речиси прогонети или барем затскриени во современите поетски дискурси, кај Братислав овие
теми храбро опстојуваат, се преобразуваат и се видоизменуваат
согласно емотивните трансформации и перцепции на лирскиот
субјект, но постојано се присутни и умешно актуализирани во
секоја нова објава. Особено впечатливи метаморфози доживеаја
овие мотиви во збирките Лоши песни и Писма до ангелот, каде
што стиховите родени од болката поради загубата на љубената
жена прозвучија исклучително моќно, претворајќи го лирскиот субјект во „ранет чудак, кој од самотијата сака да направи
свеченост“.
Со радост ја примив најновата книга на Братислав, под
наслов Цртани жени, каде што поетот повторно се навраќа на
мотивот на убавината, но сега обоен со нова прегнантност, проткаена со визуелната уметничка експресија. Ангелот бара повторно да се пишува, да се ѕидаат зборови, да се цртаат слики, па
тука се твори речиси според максимата на Хорациј, кој укажува
дека Ut picturа poesis, или „песната е како слика“, т.е. кајшто има
слика има и поезија.
Убавината, како што кажавме, е постојан лирски топос кај
овој поет, па еве само еден пример за тој континуитет, во песната
„За гревовите“ од збирката Бегство од Ерусалим, каде што поетот
децидно му извикува на севишниот господар:
како да ја разберам убавината што си ја
создал? (...)
ако е грев убавината
тогаш грешно си го создал светот!
А во најновата збирка, во песната „По многу векови“, поткрепена со фантазмагоричните визии на Хиеронимус Бош од
славниот триптих Градина на насладите, тој ќе воскликне, во
името на самиот Создател:
Убав свет сум направил
ја сакаат убавината
така нека биде!

ЗА Цртаните жени НА БРАТИСЛАВ ТАШКОВСКИ

Убавината е кај нашиот поет нераскинливо поврзана со
жената и тој смело и упорно ја варира во своите стихови оваа
навидум „старомодна“ поетска тема. Особено во програмската
песна за оваа книга „Цртани жени“, каде што се вели:
Нека биде убавина и нека биде жена (...)
Никој не знае колку жени нарисале цртачите
но најголемите убавини
засекогаш останале во окото на Создателот.
Во таа смисла, пред платното на Диего Веласкез, Венера пред
огледалото, која е според авторот „најсилна гола креација на убава
жена“, дури и Творецот извикал: „совршено несовршенство!“ И
бидејќи секоја поетска творба на Братислав е убаво заокружена
и си ја има својата поента, сакам да ја наведам и онаа од песната
„Кого милува раката“, која поентира со зборовите:
Создателот никогаш не згрешил
со човековата креација
По телото и лицето на жената се допираат букви. Сликата
и речта се проникнуваат во едно. А за ова најубаво сведочи речиси антологиската песна од оваа збирка, „Љубовна кирилица“,
во која се вели:
Се читаме како книги
те милувам како песна
на телото ти се напишани
најубавите стихови
од целата љубовна историја

цијано, кој ја овековечил во неговите Станци, опишувајќи ја како
волшебна нимфа. Но она што заслужува да се истакне е дека во
овој случај сликарот (Ботичели), кој делувал малку подоцна, се
инспирирал од поетот (Полицијано), за разлика од вообичаената
практика, кога поезијата настанува врз основа на сликарството.
Поезијата така ја докажува својата моќ за долготрајни понатамошни зрачења и во другите уметности.
Во новата збирка на Братислав Ташковски песните и сликите опстојуваат во цврста и хармонична симбиоза. Во песната
„И така се случило“, со поднаслов „Есеј за непогрешливоста“, а
која е инспирирана токму од Раѓањето на Венера на Ботичели, се
варира древниот мотив за ангелската природа на жената, т.е. за
жената како посредник помеѓу земното и божественото. Создателот „сакал да дознае зошто на земјата имало поголеми убавини од
сите неба заедно“, за на крајот, спорејќи со сликарот, да заклучи:
„сё уште не гледам разлика во нашите убавини“.
Токму преку ликот на убавата Симонета, умешно одбран
на корицата од оваа книга, би му посакале на Братислав едно
„ренесансно“ преобразување или преродба на неговото поетско
писмо, кое сигурни сме дека и во иднина ќе нё почести со нови
поетски празнувања на жената, убавината и љубовта.

Но во лицето на насликаните жени, за кои зборува како
за Венери, во множина, поетот ја гледа „душата на времето“, па
во оваа смисла вреди да се запрашаме, има ли убавината „свое“
време? Дали идеалот на женската убавина, овековечен од поетите
и уметниците, се менува низ времето? Во таа смисла, би сакала да
го завршам моето кусо излагање со омаж на жената од корицата
на оваа книга: Симонета Веспучи, родена Катанео, која живеела во
15 век и ја сметале за најубавата жена на италијанската ренесанса.
По потекло од Џенова, оваа благородничка доаѓа во Фиренца,
центарот на преродбата, како сопруга на младиот Марко Веспучи.
Нарекувана Sans par – онаа на која ў нема рамна, – таа е запаметена
како занесна убавица, и станува олицетворение на идеалот на
женската убавина: бледо лице со долги, кадрави, руси коси, нешто
што е зацртано уште во сонетите на Петрарка. Симонета умира
млада, на само дваесет и три годишна возраст и сите ја запаметиле како нестварна, вонземска убавица, во која бил безнадежно
вљубен и самиот Џулијано де Медичи, помладиот брат на Лоренцо Величествениот. На споменатиот портрет, кој денес се наоѓа
во музејот Штадел во Франкфурт, таа е насликана од славниот
Сандро Ботичели, кој бил уште еден од најзините обожаватели.
Ботичели ја претворил оваа жена во своја Муза, бидејќинејзиниот
лик е овековечен во некои од најпознатите слики на ренесансата,
како Алегорија на Пролетта или Раѓањето на Венера.
Симонета била опеана и во поезијата, од страна на Лоренцо
де Медичи но и на најславниот поет на епохата, Анџело Поли-
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Обичен роденденски ден
на еден единаесетгодишник
Oбично пазариме во сабота. Оваа
сабота е поинаква.
Денес ми е единаесеттиот роденден. Татко ми и јас
на враќање од мегамаркетот, на баба ми ќе ў однесеме цвеќе.
Есен е
и таа прави
слатко од ружи. Како во куќите на принцовите,
зборуваше дедо,
додека беше жив и ме учеше да ловам риба.
Да го задржам
здивот, додека гледам во мамката, тоа е првото
што го научив од него.
На мама ў носиме храна за свечениот ручек. За мојот
роденден, сестра ми доби кукла. И првиот компјутер. Тоа е,
вели мајка ми, да не биде љубоморна. Свој комп.
имам откога
знам за себе. За зимување добивам нови скии.
Навистина мораше.
Одеднаш почнав да растам, како од вода,
и имам стапала
како детски гробови. Така вели нашиот комшија
од влезот. Тато
оние со кики кои не ги давам никому. Тоа не го вели
комшијата, туку
Микииното русо перче,
како што го именува тетка ми. Таа се фали дека лично го
познавала.
Сигурно
и затоа ме тераше да ја научам таа песна. Не ми е жал,
песничката е
убава, само што не сфати тетка ми дека јас
потпораснав и дека требаше порано да ја научам. Напролет,
од заштедата
и тоа лична, купувам спортски велосипед. А татко ми
оди во Германија
да работи. Блеска од среќа кога вели дека на Германија
ў е потребен како стручњак. Што вреди што е стручњак,
ако мајка ми
не го пушти. А изгледа нема. Денес, за време на ручекот,
татко ми ќе ја
убедува дека повторно е подготвен да ја поднесе
својата огромна
гастербајтерска жртва на семејниот олтар.
Не знам што всушност значи тоа, но знам дека сестра ми
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Милан Орлиќ е познат српски
поет, прозен писател и есеист . роден е во 1962 г ., во Панчево .
автор е на повеќе книги: За не/
стварното, Момо во поларната
ноќ (романи), Од поларните ноќи, Брчењето на милениумите,
Градот пред да сонам, Копнеж по целината и др . (книги со поезија), Записи од поларната ноќ (есеи) .
Добитник е на повеќе награди и застапуван е во многу антологии во србија и во странство .

ќе бара
од Германија да ў донесе нови рекети и тениска
опрема. Мама
зајадливо ќе му дофрли дека не е сё во парите.
Татко ми само
ќе се насмевне и ќе ја праша дали е по нешто,
можеби, и во златните
прачки. Така тие, на фин начин, се караат.
Тогаш помеѓу
два залака, да го зголеми впечатокот, мене и на сестра ми
шеретски ќе ни намигне,
пред мајка ми повторно да пламне: Или е
сепак нешто во нов автомобил, ќе рече,
кој ќе го довезам од печалба? Да би ги
спречила грубите зборови, баба ми, гледајќи
под очилата, ќе ја прекине
започнатата кавга, со својата позната реченица
– умот да царува.
Иако сё уште не сум открил каде е тоа нејзино
царство на умот.
Мора некаде тешко да го крие, штом за тоа јас поим немам. По
ручекот татко ми ќе се преправа дека е најуморниот
архитект на светот
и дека, без одмор, ќе умре, како што изумираат
пандите. Едвај ја чекам
вечерта, најмивме кафуле за мојот роденден.
Ќе биде
вистинска лудница, ќе дојдат речиси сите кои во училиштето
нешто значат.

Роденденска песна: како гепард во скок
Бие во слепоочниците андреналинот, но видот
не ми се смати
и колената не ми се тресат. Спуштајќи се
низ оваа снежна падина,
во инката на медитеранската и континенталната клима

РОДЕНДЕНСКИ ПЕСНИ

извесно е, личам
на гепард во скок: на скиите се настрвив
како орел на плен.
Со дваесет и две, можам сё. Да ги остварам моите
соништа. Зошто да не?
Додека белузлавиот снег ги покрива црните борови,
оддолу, од долината,
низ двоглед ме гледа мојата мила. Се заеме уште од
разденувањето.
Никогаш не сум дувал, ни тревка, двајцата
не, а и зошто би?
Но се плашам, да речеме, со главата да не удрам
во столбот од жичарницата, утре нашите добри пријатели
сигурно ќе речат
дека бев на хорс. Horse? Секако дека бев, ако некого
тоа го задоволува,
of course. Животот е, всушност, прекрасен само ако
одлучиш да бидеш
бонвиван. Зошто да не? Во овој син снег
сё е возможно: the green is on the my shoes, yeah,
what could l lose? Free,
fresh wind always in my hair – why do l care?

Роденденска песна: смрт и милост во Ерусалим
Во ред, си велам, тоа е конечно – триесет
и трета, миг
на вистината – мечот е скршен, плаштот на тореадорскиот маг
напуштен лежи

врз песокта од арената, впрочем, како и коњот
со распаран мев
и отфрлени копита. На пикадерите им се слоши од страв.
Миг на вистината
во пет часот попладне. Толпата вреска во транс,
хистеричен:
како кога бикот од Мијур напаѓа со роговите остри.
Сё е во најдобар
ред, зборовите ги повторувам како молитва – тоа е извесно
тоа – триесет и трета.
Миг на неумоливата вистина. Но потајно
се надевам дека
оваа глетка, сепак е, само слика на сон. И дека ќе се
разбудам
со Пинчоновата книга, на зглавјето, каде што сум ја и оставил
пред да заспијам.
Во ова благо хотелско сопче со перваз
на виенски ринг.
Но гледај! Кога едвај е забележливо, за миг ќе замижам,
очекувајќи бодеж од разбеснетиот бик, наеднаш, сё околу мене
ќе стивне.
И единствено што
слушам се ударите на силните бранови во страните од бродот,
чија сенка
од високите хоризонти впловува во згниениот мирис
на венецијанските
лагуни. На зорнината лежат градините во чиј спокој се сонува
без мисли. Зад нив се наѕираат плоштадите на кнежевските
милости. Или тоа се,
сепак, ударите на ветрот во шумните маслинести крошни?
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И додека ги отворам
очите, наместо цветните алеи, пред себе го гледам
лицето на братот свој,
уплашениот Јуда Икариотски – тоа ли сум јас
во Гората Маслинова? –
и еве додека уште не сум се ни поместил, веќе го чувствувам
на лицето
бакнежот на предавникот.
Да, токму сё е во најдобар ред.
Ова веќе сум го
сонувал: предавничката, братска солза како тивко моли
за прошка,
само што згрешила. Питомината на Голгота што се нуди сама
како јагне. И шумот на Ерусалим, додека во далечината тони,
во мракот
на предвечерието. Мојата пребирливост, брат ми повторно
го погаѓа,
по којзнае кој пат,
ме води на неизбежниот пикник. Во триесет и третата,
неумоливиот миг на вистината, наместо на стварноста на
чувствата, конечно
се препуштам на чувството за стварност: Во долгото скитање
во ноќта
Поларна, низ
лавиринтите и катакомбите на поранешниот Град, најмногу го
познавам целиот
живот на кусовечната полска пеперутка.

Роденденска песна: сенка на отсутните гости
Четириесет и четврта ми е, ете, седам во топлата
бержера, читам.
Го жарам, повремено, го разгорувам огнот
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во каминот. Ја читам
мојата омилена книга, во црвен сафијан. Низ прозорците гледам,
трепка ѕвезденото небо. Како божествениот
Ганг, Градот извира
на небото, но сепак постои само да би живеел
в песна. Некогаш
рогот на изобилието мирисаше на ретка петолисна
роза. Сега го
населува копнежот по Вечната Ева: Црната Мадона:
царицата на темнината
и тајната милост. Уште од вечерва, седев
во Реформ-клубот и
од клупските чаши пиев порто, помешано
со кора од цимет.
Колку од вчера, бев само дете, самосвесен татков
принц. И кога поубаво
ќе размислам – од четвртата до четириесет и четвртата –
секој ден ми е
празничен подарок. Помеѓу првиот лет
на Месечината и првите
населувања, стои сиот мој живот. Вака
палав, како да
доаѓам од музејот на Мадам Тисо, би можел
да сонувам уште најмалку
илјада години. А никогаш да не остарам.
Помешан со сенките
на отсутните гости, од малиот салон, се шири
мирис на оревчиња
од мускат. Со божја милост вечерва не сум
единствениот испосник во
градската пустина. Големите очи на моите прозорци,
бистри како светот
на езерата од Хималаите, изгледа дека поттикнуваат една од
последните забави:
Истражување на онтолошки доказ за постоењето
на Поетот. Кога би,
на пример, коњите, воловите или лавовите имале
поети, дали би ги
замислиле по својот облик? Но до утрото,
ќе стивне и таа
забава. Ѕвездениот мирис на небото ќе го растовари гневот
на бурата што беснее
како во Градот и да нема доволно гнев.
Кога гневот
ќе се стиши и тешките дождови ќе минат, долго ќе јавам
на песочен облак.
Ќе ги вдишувам морските шумови, ќе ги скротувам брановите
и ќе се радувам како
да ми е првпат. Како првпат по моето
лице да развева снег
од еден Хјустонов филм. И далечните градови мило
ги милувам, со едната рака. Додека во другата ја држам стрелата
со затегнат лак.
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Роденденска песна, емигрантска
Педесет и петта. Иако гласот, по телефон, ми звучи
десет години
помладо, емигрирав од стварноста во егзотичното
царство на мечтаењето,
необврзан на мислите, плановите и идеите.
Емигрирав во нешто
многу слично на западниот крај од Оксфорд стрит,
со ведар поглед
на бескрајниот Хајдпарк. Тука каде што моите внатрешни
разговори одамна прераснаа
во конечно сведување на сметките. Ете, јас сум
тој унгарски Борхес,
поларниот Хиперион кој се скрил во тмурното
и безнадежно царство
на библиотеките и исчитувањата. Во некое сопче
на кралската палата
во кое, наместо со чувството за стварност,
колку сакаш може
да уживаш во стварностите на трајните и непотрошените
чувства. Со искуство
на емигрант – што да речам за овој Град, отсекогаш
прекрасно место
за посета и засекогаш непријатно за живот?
Дека неговите
траги, посветени и тајни места, само веселат
и лажните кулиси
на стушените вечерни седенки. Кичести како Женидбата
на Фигаро во зградата
на Доналд Трамп. Па што ако Бог е мртов,
човекот протеран
од рајската градина, а последната ракатка поети
засекогаш изумрена?
Јас и така, како што реков, сум емигрант
кој живее во
цивилизациските меѓупростори, на ничија
градска земја,
меѓу вечерните седенки, кои живуркаат во сеопштото
единство на сите против
сите. И признавам, не е баш лошо,
што прерано пораснав, засекогаш останав дете. Севидното око
и така ги брои
детските и женските солзи, исклучително. Свикнав
на почести и полн
со лут подбив кон нив, уште не сум
недоволно млад
да не бидам она што искрено можам да бидам.
Тоа не е никаков
баснословен, триумфален крај: но сепак уште
доволно добар за нов почеток. Некаков нов почеток.
Каков-таков, но почеток.
Препев од српски јазик и белешка: Славе Ѓорѓо Димоски

Пере Ристески е роден во 1977
година, во струга, македонија .
автор е на 8 книги поезија, од кои
4 се хаику . Неговата хаику поезија
е преведена на голем број јазици и
редовно се објавува во книжевни
списанија и антологии во европа
и светот . Добитник е на значајни
интернационални
признанија,
пофалници и дипломи . Живее во
охрид, македонија .

Пере Ристески
*
топол ветрец
судар меѓу воздух и воздух
*
сивило меѓу навев на ветер и еден луд молк
*
топол самрак
небото бавно се суши
*
ведро време лебди меѓу исток и запад
*
жолти цветови ветер здивуваат
*
жолти лисја низ лозје галопираат
*
облачен и топол ден меѓу гранките и небото
*
хаику –
надвор сё е дожд
*
тивка смеа
ветер зашушка и пак стивна
*
жега
ехо на планина чека
*
дождовни капки скудно капат
*
на кадрава морава роса спие
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оЗБоРувАЧ од конЗЕРвА
Содржина ни малку тешка за сериозна смешка

Ракажувачот:
Никој на светот не се родил за џабе.
Секој се раѓа за нешто:
Некој ќе се роди за умни работи, некој за улавштини.
Некој ќе се роди да рече, некој да порече.
Некој да каже, некој да прикаже.
Некој ќе се роди да даде, некој пак да украде.
Некој ќе се роди да шета, некој пак да лета.
Некој ќе се роди да лази, друг пак Господ да го пази.
И ништо не е за џабе. Сё е за нешто:
Некој тоа нешто ќе го изведе вешто.
Некој пак ќе згреши. Поради тоа ќе му биде тешко.
Ќе се прекрсти и ќе си рече:
Сё е како што Господ ќе реши.
Ете, тоа е мојата животна философија.
Немам друга.
Но има нешто што постојано мозокот ми го мати:
Дали она за што си роден може да ти биди професија?
Можам веднаш да кажам да, ама она што сум го видел
и лично искусил ме тера
јазикот да си го гризнам и да не брзам.
Многу грешки се имаат сторено,
токму таму кај Божјата дарба и професијата.
Некој ќе се роди за политичар,
а професијата ќе му биде крадец, или обратно.
Некој ќе се роди да биде крал, или цар
а професијата ќе му биде гробар, или обратно.
А јас, Анум Џанум, ајде така нека се викам,
јас сум се родил да бидам раскажувач.
Се трудам, од петни жили се напрегам
тоа да ми биде професија.
Поради тврдоглавоста многу сум напатил во животот,
ама ете сум решил и така сакам да остане.
Она што овде ќе ви го раскажам
ниту сум го подготвувал со години
ниту знам чуму ми е.
Едноставно, ми дојде на јазикот и си реков,
ајде нека слушне светот нешто и од мене,
а ако треба, и нека запомни.
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ЗА ЧАСОВНИЧАРОТ ИВАНЧО
И НЕГОВИТЕ ЖЕЛБИ

Желби
Часовничарот Иванчо знае, ептен верува:
кога насон ќе му излезе познат човек
дека ќе му се исполнат сите желби.
Така го учеа побожни баби
и дедовци воени дезертери,
така тој научи.
Постојано навечер пред спиење
кога наместо овци
ќе почне да брои долгови,
часовничарот Иванчо се крсти и го моли Бога:
„Мили Боже, семожен создателу, дај насон
да ми излезе градоначалникот,
или во најмала рака претседателот
на Советот на општината.“
На кутриот часовничар Иванчо
сите долгови му се кон општината:
неплатен данок на промет,
неплатени казни
за фрлање смет во дворот на комшијата
и неплатена рата за гробарина.

Занаетчија
Иванчо е чесен занаетчија,
познат во градот
по вештата рака и веселиот карактер.
Но познато е и тоа дека
ниту еден чесен не е славен.
Па кутриот Иванчо, постојано
се труди насон

ОЗБОРУВАЧ ОД КОНЗЕРВА

да не се сретне самиот себе,
односно да не сретне обичен, чесен човек.
Ама среќата никогаш не е
на страната на Иванчо.
Затоа, освен со себе
не се среќава со никој друг.
Се среќава дури и таму каде што
мисли дека никогаш како часовничар
не би требало да биде.
Од ум се вади кога ќе помисли
дека може да се случи –
чесeн човeк, ни малку познат,
што се вели, никој и ништо,
да оди по црвен тепих, да пресекува ленти,
да отвора: фабрики, училишта,
спортски сали, трговски центри,
па дури и стопански и народни банки.

Страв
Еден ден ў се пожали на жена си Лозана:
„Чувствувам како да сум насекаде, Лозано!
Толку станал чесен светот
што никаде не гледам друг освен себе...
Нема познати, нема славни…“
Лозана потекнува од стара градска лоза.
Внука е на селскиот поп Стојан.
Од малечка ја учеа да се чуди
на сё што ќе се случеше во градот.
Не беше за чудење само она
што се случуваше во селската црква
на поп Стојан и на небото кај дедо Господ.
Кога го слушна Иванчо како ў се жали,
му возврати:
– Ајде бе, зар тоа не е чудно?
– Поради тоа, од ум сум изваден.
Ете, се плашам дури и конзерва да отворам.
Кој ќе ми гарантира дека внатре нема
да најдам чесно сервирана содржина.
Не дај боже
да се најдам самиот себе.

Ѓаволот ниту ора ниту копа
Не помина долго време и тоа се случи.
Лозана едно утро го разбуди рано,
сосем рано и му рече:

– Разбуди се бе, Иванчо, и признај дека
не еднаш си рекол оти не ја сакаш мојата мајка!
– Точно така, рече Иванчо, несвесен каде ќе го одведе
признанието.
– Иванчо, признај оти отсекогаш си сметал дека мојата
мајка е болна!
– Токму така, ў одговори Иванчо и побрза
да ў го издиктира бројот на брзата помош,
на онаа што превезува чукнати во една насока,
ама Лозана го сопре со следниот брзо изречен заклучок:
– Иванчо, морам да ти кажам дека и таа тебе отсекогаш
те смета за болен.
– Знам, рече Иванчо и остана среќен што
не ў го кажа телефонскиот број на брзата помош.
– Знаеш, Иванчо, и ти и таа имате право...
Сега одам да ја посетам мојата болна мајка.
И се надевам дека жив и здрав ќе дочекаш да се вратам.
– За толку кратко време не се сомневам дека ќе те
дочекам
и жив и здрав, рече Иванчо и главата му падна врз
перницата
како да му беше пресечена со секира.
Ја испрати Лозана кај болната мајка ’рчејќи.
А кога Ивачо ќе за’рчи, ах, кога Иванчо ќе за’рчи
нема жител на Ридарското Маало
што не ќе посака да се самозапали,
та како факел да гори
во името на мирот и слободата.

Сонот
Само што за’рчи, засони.
Насон се виде застанат пред голем плакат,
залепен преку целиот источен ѕид
на Општинското собрание.
На плакатот – неговиот портрет,
голем како египетска пирамида.
Изгледаше како мачор среде ноќ,
под опсада на автомобилски фарови и сирени.
Под портретот на ококорениот
можеше да се прочита:
Единствен кандидат,
во единствената изборна единица,
за озборувач од конзерва.
Се обиде да се разбуди,
да се прекрсти и Богу да се помоли,
ама сонот не е градски автобус,
па на која станица сакаш ќе влезеш,
на која сакаш ќе излезеш.
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Гледаше во плакатот како по струен удар
и ништо не му беше јасно,
особено кога од сите можни врати
на собраниската зграда,
еден по еден, почнаа да излегуваат
и да му приоѓаат луѓе кои никогаш
ги немаше видено.
Некои од насобраните околу него
ќе го потчукнеа по рамото
и веднаш ќе си заминеа.
А некои, пак, ќе застанеа,
ќе ги раширеа устите како за јадење бурек
и ќе побараа –
да не се кисели кога ќе ги види,
зашто му се роднини
по прва машка и женска линија.
Лозана, неговата жена,
беше таа што се спушти
од јарболот, на којшто
за време на државните празници
се веат државни знамиња.
Се вкопа пред него
и гласно, сосем гласно му се обрати:

Штркот, кој личеше на сукало
уште пред татко му да го направи,
мајка му да го роди и поп Стојан да го крсти,
во стил на стар дипломат, му изреферира:
Друже, за вас се компонира песна на стихови
на познат поет од странство
кој бил учесник на поетските вечери во државата:
Кажи-речи, нема друго –
Дури-дум, дури-дум
Иванчо е озборувач, чудо –
Дури-дум. Дур-дум.

– Во Ридарското Маало, друже, врие како во котел.
Сите пиштат како попарени со врел восок, велат:
„Каде најдоа баш Иванчо да го кандидираат,
како нам да ни недостига нешто,
како ние помалку да озборуваме.“

Бувот, ококорен во очите
како што изгледа човек
по две-три-четири литри вино
од видот „Жилавка“, клатејќи се
де лево де десно, му се заколна
на чесен пионерски збор.

Го отпоздрави како што млад офицер
би отпоздравил висок воен чин
и се врати на јарболот.

Зборот му беше дека
часовничар Иванчо ќе биде
брендирана риба од конзерва.

Ја гледа Иванчо одоздола
како се мава на јарболот
и си мисли:
– Ете, и моја Лозана дотурка ветер да ја вее,
и тоа на јавно место!

Но штом ја изусти општата именка риба,
веднаш виде дека направил голема грешка,
особено кога Иванчо, онака наивен и чесен,
го грабна за гушата да го дави:

Облечени како комунистички пионери,
со црвени марами околу вратот,
пред него изникнаа како печурки
по дожд, другарите.
Оние што го следеа уште од детските години:
Соколе, Штркот и Бувот.
Соколе го прегрна со рацете
како со врати на двокрилен шифоњер.
Потоа го извести
како што може да се извести
висок државен функционер:
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Друже, народот се завети
дека ќе ви направи споменик
во верни димензии –
Метар и половина висок
и метар и половина широк.
Според димензиите, друже,
ќе излезете покрупен
дури и од Александар Велики
и од Гоце национале.
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– Ќе видиш ти, пијаницо беден
кој ќе биде брендирана риба!
Ревеше како Лозана да го беше попарила
во ист ден по третпат со врело кафе
и со запршка за грав без ребра...
Грешка е... Мислев на брендирана роба,
се жалеше Бувот собирајќи си ја
душата назад што душевадникот,
чесниот часовничар со ведар карактер, Иванчо,
одлучи да му ја подари.

ОЗБОРУВАЧ ОД КОНЗЕРВА

Откако Соколе, Штркот и Бувот
му се изгубија од пред очи,
Иванчо направи уште еден обид
да се разбуди, ама сонот е
како народната полиција –
ако те фати ќе те бие додека
не навикнеш на демократија.

Време за ука и наука
И така чесниот часовничар,
единствениот кандидат
за озборувач од конзерва,
се виде без можност за избор.
Мораше да го прекрши заветот
и да ја фати, и тоа здраво, книгата в раце –
онаа што ја виде положена пред неговите нозе.
Никогаш најаве не беше видел
поголема и потешка книга.
Тежината на книгата
го држеше свиткан во ’рбетот.
Така поднаведнат, почувствува радост
кога заклучи дека може да се служи
со сите букви од азбуката.
Триесет и една буква,
а сё уште на сите се сеќава.
Почна полека, буква по буква,
да го чита тоа што беше напишано
на корицата:

КУСА ИСТОРИЈА
НА КОНЗЕРВИТЕ И КОНЗЕРВИРАЊЕТО

Претскажување
На третата вечер по раѓањето на Иванчо
една од трите наречници претскажала
дека ќе биде многу умен и учен човек.
Но, и покрај тоа, ги предупредила
татко му Орде и мајка му Живка
да го чуваат подалеку од книгите.
Не му требаат книги, рекла наречницата,
вашиот Иванчо по природа си е умен,
а тоа значи дека ќе си остане учен.

А бе природа си е природа,
рекле мајка му Живка и татко му Орде
и варделе, сериозно го варделе синот
да не „набаса“ на некое зло,
меѓу народот познато како книга.
И самиот Иванчо се вардел од книгите
како од зло што може
да го накаже за целиот живот.
Така беше најаве, но насон
Иванчо ја крена книгата во рацете
и ја залепи на градите.
Се виде како марксистички, ленинистички,
сталинистички, титоистички
поткован револуционер.
Па со крената глава,
со зрачен поглед и широко чело
зачекори напред по патот непрегледен.
Како што чекореше
така се менуваше во ликот:
Наместо нос доби орлов клун.
На врвот од клунот – две тегли,
за гледање близу и далеку.
Кожата му стана крокодилска
а висината – константна,
ни сантим повеќе
од метар и половина.

Следбеници
Со крената глава,
со зрачен поглед и широко чело
чекореше напред по патот непрегледен,
а по него Лозана и верните му другари:
Соколе, Штркот и Бувот.
Лозана, дустабанлија од девојче,
никако не можеше да му го фати чекорот.
Поради тоа застануваше на секое стебло,
се потпираше со грбот
и пиштеше како руски самовар:
А бе мрднат, до кога мислиш
вака да нё влечкаш по тебе?
Штркот, алергичен на брзо одење,
по секој чекор застануваше да одржи концерт
по кивање во ди-мажор:

22.12.2017

39

ПоЕТСкА ПовЕСТ
Трајче Кацаров

Киу-киу, киу, киу, киууу
Тишинааа, и пак:
Киу, киу, киу, киуууу... Тишинаа...
Соколе, пак, како за време војникувањето,
симулираше болки во коленото.
Офкаше и професионално поткривнуваше:
Имај жал за воените инвалиди!
Го молеше да го ослободи
од обврската да го следи.
А Иванчо, со крената глава,
со зрачен поглед и широко чело
чекореше напред по патот непрегледен.
И наеднаш се виде свртен како огнен јазик
кон оние што го следеа.
Но штом ја изговори изреката:
„Хисторија магистра витае!“
кутрите следбеници од неразбирливите зборови
испопаѓаа како покосени
од силна митралеска стрелба.
Гледаше во покосените
и беше задоволен
од констатацијата
дека образованието и животните знаци
им се минимални.
И пак со крената глава,
со поглед зрачен и широко чело
се виде како чекори напред
по патот непрегледен.

ГЛАВА ВТОРА

Градскиот саат
Патот непрегледен го доведе
во утробата на градскиот саат
изграден пред пет века.
Некој богат вљубен Турчин
во знак на љубовта
кон убавата рисјанка
го изградил во центарот на градот.
По победата, партизаните
до него ја изградиле
општинската зграда.
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За Иванчо ништо во саатот не беше непознато.
Пружини, федери, спирали, запченици.
Едни вртат надесно, други налево.
Не му беше чудно, ама му доаѓаше страв,
особено кога клатното ќе се засилеше
и ќе отчукаше точно време.
На Иванчо му се слушаше
како мрачен, таинствен глас
го довикува неговото име,
па веднаш штом го обли ладна пот
одлучи да ја повика Лозана на помош.
Сакаше со поголемиот страв
да го победи помалиот.
„Лозаноо!“ викнаше.
„Иванчоо!“ му враќаше мандалото.
„Лозаноо!“ викаше.
„Иванчоо!“ му враќаше мандалото.
И сё така додека механизмот
на ѕидниот саат
не го натисна толку силно
од што Иванчо се разрика
како револуционер пред стрелачки вод:
Лозанче мори, прва љубов моја,
ако не ме разбудиш, офтика ќе фатиш
оти ладен, грч, ќе ме љубиш!

Професорот Бонапарта
Но, наеднаш, не очекувајќи
му се исполни желбата.
Стравот му исчезна
кога пред него со целата своја големина
застана Наполеон Бонапарта.
Ихаа, Иванчо, сони познат човек, славна личност!
Се израдува и кликна
небаре галеб над мирно море.
Тоа го чекаше со години.
Си го повлече лелекот што го беше упатил кон Лозана
и со насмевка на прасе пред купче шлаг-пена,
почна со погледот да го следи славниот војсководец.
Наполеон Бонапарта кружеше околу него
и гракаше како чавка
пред да отпочне со лекцијата од:
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КУСАТА ИСТОРИЈА
НА КОНЗЕРВИТЕ И КОНЗЕРВИРАЊЕТО

Лекција
„Светската историја“, започна професорот Бонапарта,
„располага со податоци
кои зборуваат дека конзервата е измислена
во времето на Наполеон.
Наполеон Бонапарта прво станал цар,
а потоа тргнал да го освојува светот.
Освојувал под изговор дека сака да ги заокружи
француските паркови.
Но кога изгубил неколку битки,
сфатил дека неговите војници се вртат во круг
и се мртви гладни.
Тоа што биле мртви не го загрижувало многу,
ама тоа што биле гладни
ептен го фрлило во очај.
Почнал да размислува како да ги нахрани.
Ги натерал да размислуваат
и тие што никогаш не размислувале.
Дури и тие што мислеле дека
никогаш нема да размислуваат.
По сё изгледа дека кој многу размислува
потоа многу му е до каење.
Се каел царот Наполеон Бонапарта,
ама се каеле и тие околу него.
Се каеле дури и тие што мислеле
дека никогаш нема да се каат.
Се каела цела Франција,
оти многу размислување не излегува на арно.
Додека тие размислувале,
Англичаните ја измислиле конзервата.
Затоа денес пронаоѓањето на конзервата
се препишува на царот Наполеон Бонапарта,
како размислувач,
и на Англичаните како измислувачи.
Веднаш штом ги измислиле
почнало конзервирањето,
како и умирањето на војниците.
Некои од војниците
на Наполеон Бонапарта умирале
од затруената содржина во нив,
а некои, пак, оти ги голтале без да ги отворат.
(Во тоа време ти требало буре
со динамит за да отвориш конзерва).

Пример број еден
Русите во целата таа ситуација
умирале од смеење.
Многу им било смешно
кога Наполеновата војска
се одрекувала од победата
за само неколку минути
раат во нужникот:
Ќе клекнел францускиот војник
да ја исфрли конзервата од себе
и само што ќе почнел да стенка,
ете ти го рускиот војник,
му го става бајонетот на челото
викајќи му: „Давај! Давај!“
„Сфаќам“, му велел Французинот,
„ама треба прво да излезе,
па потоа да има Давај! Давај!“
Рускиот војник збеснат
почнувал уште повеќе да вика:
„Давај! Давај!“
А Французинот да стенка, да стенка...
И така војната се претворала во давај стенка.

КОНЗЕРВИРАЊЕТО
ВО СВЕТСКИ РАМКИ
Конзервата и конзервирањето
станале модерна пракса
што се раширила низ целиот свет.
Французите
Го измислиле конзервирањето на војната.
Англичаните
Биле и останале познати
по конзервирање на маглата.
Русите
Веднаш по победата над Наполеон Бонапарта
ја конзервирале зимата.
Кога во Втората светска војна
им дошол Адолф Хитлер на гости,
го почестиле со конзервирана зима.
Го смрзнале до десетто колено.
Американците
Ја конзервираат вселената.
Секој што ќе отвори конзерва
станува жртва на црна дупка.
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Африканците
Го конзервираат гладот.
Отвораш африканска конзерва
И од неа – илјадници гладни усти!
Само оние со луда среќа
остануваат со нос на фацата.
На Балканот народите исто така
се разликувале во конзервирањето.
Србите
Се познати по своето јунаштво.
Ги конзервираат само мртвите:
Отвораш конзерва во Србија
и наоѓаш мртов јунак.
Оди па храни се со конзерви.
Ако те поканат на ручек од конзерва,
мора да одиш со воена музика и со венец.
Бугарите
го конзервираат завидлукот.
Знаат тие дека национална дисциплина
им е завидувањето,
затоа го држат дури и во конзерви.
Во Бугарија кога отвoраш конзерва
не гледаш во неа, зашто поважно е што има
во конзервата на оној што ја отвора до тебе.
И мислиш, всушност, гледаш
дека тој во конзервата има многу повеќе
отколку што имаш ти.
Иако на твојата, како и на неговата
е отпечатена иста грамажа на содржината.
„Нема живот од мафиоти“, ќе си кажат
и тука ситуацијата станува многу сложена.
Романците
Буткаат во конзервите Роми, Ромеи,
Ромуни и што ли не,
а на капачката ставаат
или француско или германско знаме.
Така стануваат сигурни дека никој нема да ги отвори
да ў ја провери содржината.
Грците
ја конзервираат лагата.
Ау, леле! Ау, леле! Ау, леле!
Мислам дека тоа ќе биде трагедија
од невидени размери,
ако на Грците не им текнеше
да ја конзервираат лагата.
Конзервите со грчката лага се бренд
кој пуста Грција ја крева на врвот на светот.
Нека се живи и нека конзервираат лаги,
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зашто многу подобро е
наместо самиот да се мачиш
да подготвуваш лаги што
ќе те задоволат и тебе и светот,
да отвориш конзерва со лажлив Грк:
Отвораш конзерва со лажлив Грк
и наеднаш пред очите
ти излегуваат сите мртви философи.
Зборуваат тие на своите мајчини јазици,
а лажливиот Грк ги синхронизира на грчки.
Говорот на сите философи
лажливиот Грк ги завршува со сиртаки.
Мртви лежат философите,
а Гркот коментира дека
никои како нив не играат сиртаки.
Албанците
ги конзервираат орлите
Најисплатливо е
да отвориш албанска конзерва.
Секој орел внатре е двоглав...
Црногорците
Ја конзервираат мрзата.
Кога ќе наидеш на црногорска конзерва
толку многу те фаќа мрза
што уста не ти се отвора...
Македонците
ги конзервираат озборувачите.
Отвораш македонска конзерва
и ти се превртува утробата.
Зошто е тоа така?
Оти штом ќе ја отвориш конзервата
озборувачот толку многу
ќе ја нападне содржината,
толку многу ќе ти изнакаже
за она што може да му се случи
на здравјето на оној што ја отворил
што не ти останува ништо друго
освен да го повратиш и она што
никогаш во животот не си го јадел
Предавачот Бонапарта ја имаше предвид
националната припадност на Иванчо,
затоа се задржа на конзервирањето на озборувачите:
„Озборувачот мора да биде
според мерите што ги одредува конзерваторот.
Конзеравторот има список
по кој се одредуваат критериумите
за тоа – кој може да биде конзервиран.
Еве ги условите кои треба да ги исполни озборувачот
за да може да биде конзервиран:

ОЗБОРУВАЧ ОД КОНЗЕРВА

1. Очите:
Мора да бидат мали, многу мали
за да може озборувачот да го гледа само она
што никој не го гледа, а најмалку тој.
2. Носот:
Треба да му биде голем
колку да може да дише.
Не може озборувачот да има нос
што ќе му го трие кој ќе посака.
Неговиот нос треба да биде имун
на надворешно дразнење
кое може да му предизвика раст.
3. Устата:
Пачавра, и тоа фурнаџиска.
4. Јазикот:
Лопата, и тоа за сите употреби.
Најмногу за ставање камен-темелник.
5. Ушите:
Грамофонски плочи, и тоа лонгплејки.
6. Главата:
Не треба да се разликува од задникот,
ниту задникот од главата.
И од двете страни озборувачот
испушта исти звуци.
Има озборувачи
кои се толку многу расипливи
што никаков конзерванс,
односно никаква конзерва
не може да гарантира
за нивната трајност.
Не можат да се конзервираат оние што имаат:
Голем нос:
Колку и да го натискаш во конзервата,
ќе ја подига капачката.
Големи очи:
Кој може да се храни од конзерва
од која те гледа теле?
Мала уста:
Што може човек да извлече од мала уста?
Краток јазик:
Тоа е најголемиот дефект кај озборувачите.
Мали уши:
Озборувачите не смеат да бидат слепи кокошки без уши.

ОЗБОРУВАЧИ КОИ НЕ МОЖАТ
ДА СЕ НАЈДАТ НА СПИСОКОТ
ЗА ОЗБОРУВАЧИ ВО КОНЗЕРВА СЕ:
1. Жените:
а) Жените се консумираат само свежи
б) На конзервираната жена веднаш
ў се гледа датумот на производство.
Секој датум и година
ти кажува дека е со изминат рок.
в) Конзервираната жена
повеќе покажува отколку што кажува.
Тоа е единствената жена што
ти остава трајни петна ако легне до тебе.
г) Со конзервирана жена
нит се копа нит се ора.
2. Градските озборувачи
а) Поради тоа што се многу
и ги има во секоја доба
на денот и ноќтаа
најдобро е да се употребуваат свежи.
б) Градските озборувачи, конзервирани,
ги губат сите својства:
Нивната предност е во тоа што секогаш
се употребуваат како средство за диета.
Секој еден што се храни
од градските озборувачи губи на килажа.
Губи сё додека еден ден
дефинитивно не се изгуби.
3. Луѓе со пречки во говорот
а) Не можеш да отвориш конзерва,
а од истата да излезе човек
на кого му треба цел ден за да ти каже:
Ббббббаааттттеееее сиииии
нааааааееееебббааал...
4. Политичарите
Политичарите не треба да се конзервираат
поради лажниот мирис што го испуштаат.
Отвораш конзерва
со конзервиран политичар
и таа ти мириса
на свинско, а ти јадеш лајна.
5. Историчарите
Сё уште не се чуло ниту видело,
некој да консумира историчар,
а да не умрел од пролив.
Лажните податоци многу лошо
влијаат врз органите за варење.
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Ако не те исцедат до исчезнување
гарант добиваш мека столица.
А со мека столица
насекаде си ист серко!
6. Академиците
а) Во одредени земји
од меѓународната заедница
најстрого е забрането
да се конзервираат академици.
Забраната е поради дигнитетот
на конзерваторите и оние
што ги консумираат конзервите.
б) Кој би сакал да купи конзерва
со изминат рок на употреба?
7. Еколозите
а) Не се конзервира човек
кој се бори за чиста средина.
Толку многу може да те исчисти
конзервиран еколог што ќе мора да се сложиш
дека животот ќе ти помине
надвор од политиката
и од некоја од владините фотелји.
б) Со чисти раце и со чиста утроба –
човек е само за во затвор.
Мерката затвор му се изрекува
поради опасноста
да зграби некоја државна функција
и потоа целосно да ја исчисти државата.
8. Актерите
Не се конзервираат
зашто нивните најдобри улоги
се одиграните зад завесата.
Кој би сакал да купи конзерва
која треба само да ја гледа?
Не дај боже да посака
да ў ја провери содржината.

ДЕЛ ТРЕТИ

Интервју
А штом заврши со актерите,
Наполен Бонапарта,
историчарот, професорот што лета
и грака како гавран,
заедно со внатрешноста
на Градскиот саат,
отидоа со ветрот што налета
откај Општинската зграда.
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Иванчо остана сам, но сега –
пред влезот на зградата
на која со светлечки букви
стои запишано:
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКАТА.
Без можност да избира, Иванчо
тргна по тепихот што се извиваше
пред него како воспалено дебело црево.
Му се отвори широка двокрилна врата.
Салата што изгреа пред него
беше поголема и поосветлена
од насмевка на Циганин со редица златни заби.
Во дното на салата до кое најбргу
можеше да се стигне само со брз воз,
се наѕираше огромна маса, а на неа –
изнаседнати десетина брадести мажи.
Како што се приближуваше кон нив,
така тие растеа.
Стануваа сё поголеми и поголеми.
А кога застана пред масата,
часовничарот Иванчо се почувствува
како во земјата на џиновите.

Одлука
Еден од џиновите се подигна од столот
и се наведна кон Иванчо.
Овој од страв беше готов
пак да си го викне поголемото страшило,
милата му женичка, Лозана.
Но она што Џинот го побара од него
го спречи да се разлигави како пилиштарец
пред орлов клун.
Му требаше доста време
да го повтори наученото
од професорот Наполеон Бонапарта.
Штом заврши,
Џинот што седеше
на средината од масата, стана.
Имаше поголема брада
од сите други.
Се крена на нозе,
Го стегна Иванчо за рамената
и речиси ревна:

ОЗБОРУВАЧ ОД КОНЗЕРВА

Роден си за во конзерва, братче.
Жив конзервирајте го!
Веднаш по ревот, се зададоа
двајца мажи и го грабнаа
со рацете небаре со клешти.
Го кренаа и го понесоа
кон конзервата во која
оддалеку се гледаше дека е полна
со мрсна зовриена течност.
Тешката реа што ја испушташе
течноста во конзервата,
болката што ја чуствуваше во рацете
и стравот што го надвасуваше поради тоа
што жив требаше да биде
затворен во конзерва
го натера да ревне како магаре пред парење:
А-а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а- а!!!
Лозаноооооо, разбуди ме, Лозаноооо!

Будење
Кога ги отвори очите
Над него стоеше Лозана,
но и Соколе, Штркот и Бувот.
Гледаа во него
како во штотуку паднат од небото.
Лозана беше подготвена да ја примени
старата ефикасна метода
за враќање во нормална состојба.
Пред да му забоде глогов кол
во срцето,
верните му другари

уште од детските години:
Штркот, Соколе и Бувот,
дојдоа до генијална идеја.
Во хор ја изнесоа пред Лозана:
– Да го викнеме поп Спиро да го опее.
По сё изгледа му дошол крајот.
Изгледа како вампир,
ама барем да го опееме
и закопаме како човек.
– Нееее! извика Иванчо. Не сакам во конзерва!
Никако жив во конзерва!
– Зар рековме дека ќе го конзервираме,
се прашуваа еден со друг Штркот, Соколе и Бувот.
– Неее! повторно извика Иванчо.
Скокна од креветот
и излета низ прозорецот.

Во болницата
Кога се разбуди
и кога виде дека е во корито од гипс,
а не во конзерва,
беше премногу радосен.
Побара да му го доведат попот Спиро,
та во негово присуство да раскаже
за сонот, за славната личност
и за желбата да не му се оствари
и покрај:
– неплатениот данок на промет,
– неплатените казни за фрлање смет
во дворот на комшијата и
– неплатена рата за гробарина.
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Братислав Ташковски

ниШТо нЕ Е вАЖно
(Драмски текст во седум сцени)

ЛИЦА:
ЗЛАТОУСТ, 33
ФЛЕГМА, 27
ИСИДОР, 44
ЏЕМИЛЕ, 21
ЈАДРА, 27
СПАСИТЕЛОТ, 55
КАРТУШ, 37
СТОЈАНКА, 26
ТОЛКУВАЧОТ, 50
ПРВА СЦЕНА
Сцената е силно осветлена. Единствениот декор се јаболкницата со црвени јаболка, клупата, лево од неа, и работното
масиче со столче, на десната страна, на кое има компјутер. Дејствието се случува некаде околу нас. Можеме да го сместиме во
нашиот дом, на работното место, во природа, во кафеана, па
дури и во институциите за прогон и ред. Ако сакате, и во некој
санаториум. Можете добро да импровизирате. Сё зависи од
Вас и од Вашата подготвеност да разберете дека на овој свет
апсолутно ништо не е важно.
Во случајов, едноставноста, за почеток, ја оформуваат
Златоуст, Флегма и Исидор.
Златоуст е легнат под јаболкницата и медитира, Флегма го
чита последниот брокерски извештај и е испружен на клупата.
Исидор работи на компјутерот. Владее совршена тишина и се
слуша само зуењето на пентиумот. Во еден миг од дрвото паѓа
јаболко и го удира Златоуст по главата.
ЗЛАТОУСТ: (Строен маж. Зборољубец и словозналец.
Одметнат интелектуалец кој не може да се избори со сознанието за реалноста. Верува само во времето и комплетно им е
препуштен на поезијата и на разбирањето од ретките луѓе. Се
чувствува како духовен потомок на богомилите. Носи туника и
опашан е со дебел колан.) Еј! Падна! (Пауза. Се врти околу себе.
Повторува.) Велам падна! (Го зема јаболкото и станува.)
ФЛЕГМА: (Стравотен безработник со добро педигре. Нарцис
со две лица. Комплетно незаинтересиран за околниот свет. Се
чувствува хедонист, а во суштина е само ликсур со тапија. Се
плаши да чита, а кога мора тоа да го прави, чита само брокерски
извештаи. Облечен е во најмодерен костум и носи впечатлива
вратоврска.) Што падна?
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ЗЛАТОУСТ: Како што? Па зарем не гледате? (Покажува кон
дрвото.) Падна јаболко.
ФЛЕГМА: (Се врти и погледнува.) Ако, зарем не гледате уште
колку ги има? (Се загледува повторно во весникот.)
ЗЛАТОУСТ: (Од под дрвото.) А, не! Не може тоа така, пријателе. Ве молам, не однесувајте се така! (Оди кон него. Застанува до
клупата и му го покажува јаболкото.) Еве, погледнете и самиот.
ФЛЕГМА: (Незаинтересирано.) Што да гледам? Јаболко како
јаболко. Црвено, вкусно, а можеби има и црви? (Ја подава раката
и го зема јаболкото. Сака да го загриза.)
ЗЛАТОУСТ: (Крикнува.) Не! Тоа никако. Како можете, вие,
бездушен човеку? (Му го грабнува јаболкото.)
ФЛЕГМА: (Апсолутно незаинтересирано.) Зошто?
ЗЛАТОУСТ: (Избезумен.) Затоа што сте глупав. (Му го врти
грбот и се упатува кон Исидор.)
ФЛЕГМА: Добро, ако така мислите. Но, сепак, мислам дека
не сакавте да ме навредите. (Продолжува да чита.)
ЗЛАТОУСТ: Тоа е точно, господине, но точно е и она првото.
А сега да го прашам присутниот господин што мисли за нашата
полемика? (Приоѓа до Исидор и му го покажува јаболкото.)
ИСИДОР: (Кртица човек. Сврдло. Работник кој од ништо
може да направи сё. Многу повеќе е од бирократ. Животот го
минал во исчекување и позитивно полтронство. По убедување е
марксист-филозоф. Крајно е несреќен од неговото место и присуство во општеството. На рацете има ракавици без прсти,
на главата буџонка и носи зелена лениновка.) Што? Што можам
да сторам за вас, почитуван господине? (Станува исплашено од
столчето.)
ЗЛАТОУСТ: Полека. (Го смирува.) Ништо не е страшно, само
кажете ми какво е вашето мислење за ова прекрасно јаболко? (Му
го покажува јаболкото.)
ИСИДОР: (Го гледа сомничаво.) А какво сакате да биде?
ЗЛАТОУСТ: (Изненаден од одговорот.) Што какво? Па, едноставно, автентично, ваше.
ИСИДОР: (Гледа лево-десно. Се врти кон Флегма. Тој и натаму чита. Седнува на столчето.) Никако! Тоа не. Јас по убедување не смеам да давам автентични мислења. Ве молам, оставете
ме, морам да симнам еден текст посветен на Октомвриската
револуција.

НИШТО НЕ Е ВАЖНО

ЗЛАТОУСТ: (Со малку повисок тон.) Како да ве оставам,
мој нејасен господине? Јас ви поставувам едноставно прашање
за црвеново јаболко, а вие ми се правдате со Октомвриската револуција. Знаете што? Тоа, во најмала рака, е непристојно од вас.
Ако сакате, ќе зборуваме и за револуциите, но прво најискрено
ве молам, одговорете ми што мислите за јаболкото? (Го остава
јаболкото на масичето на Исидор.)
ИСИДОР: (Саркастично.) Мразам јаболка, но ајде, кога сте
толку настојчив, нека ви биде. (Го зема јаболкото и го гледа.) Од
научна гледна точка, тоа за човештвото е позитивно, од библиска
исто така. (Пауза.) Сега задоволен сте?
ЗЛАТОУСТ: Не, но постои голем напредок. Почнавте да
размислувате надвор од вашиот компјутер. Дадовте две важни
историски насоки за нашиот опстој поврзани со јаболкото. Можеби и не сте свесен за тоа, но погодивте. Барем се обидовте.
А не како оној на клупата. (Се врти кон Флегма, со намера да
испровоцира дијалог, но Флегма со гестикулации одговара дека не
е заинтересиран.) Дали сте свесен за тоа?
ИСИДОР: Јасно, пријателе. Па и ние, марксистите, го почитуваме овошјето. (Си игра со јаболкото фрлајќи го од рака в
рака.) А тоа со вашите реплики го разбирам само како евтина
провокација од аспект на Библијата и физиката. (Го остава јаболкото на масата.)

ЗЛАТОУСТ: (Се изненадува од репликата.) Чекајте, па вие
размислувате речиси како мене! Дали го делите сомнежот дека
ова јаболко што падна врз мојата глава е можеби она истото
што паднало пред оној Исак Њутн, па потоа тој открил епохален закон?
ИСИДОР: Можеби.
ЗЛАТОУСТ: Само толку? Само „можеби“?
ИСИДОР: Да!
ЗЛАТОУСТ: Е, ова не можам да го разберам, а толку бевте
близу, можеби до некој нов епохален одговор. Замислете вака:
Наместо на мојата глава, јаболкото да паднеше врз вашиот компјутер и да предизвикаше некој квантен скок кој ќе ве одведеше
таму каде што ќе бевте лидер? А? Што велите на ова?
ИСИДОР: (Молчи извесно време.) А велите таму? (Со раката покажува некаде далеку.) На почетокот на Револуцијата и
јас да бидам лидер наместо лидерот. (Станува од столчето и ја
подместува буџонката.) Па тоа е навистина убаво. (Повторно
го зема јаболкото и го гледа. Го врти во рацете и му го враќа на
Златоуст.) Да! Но не е реално. Никогаш во животот не ми се
случиле такви работи, а и каде се видело јаболко црвено да падне
на тастатура и да предизвика временско и историско побркување? Немојте, ви се молам!
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ЗЛАТОУСТ: Чекајте, не прекинувајте го своето патување
низ времето! На миг бевте многу близу до целта. Зошто не верувате во себеси? (Пауза. Му го враќа јаболкото.) Ако тој физичар
од Англија поверувал и направил нешто толку епохално, зошто
вие тоа да не го сторите? Можеби иднината ќе има голем профит
од таа ваша одлука.
(Во разговорот се вмешува Флегма. Станува од клупата и
им приоѓа.)
ФЛЕГМА: Јас се извинувам што ве прекинувам. Но некој
тука спомна убав збор. Се вика профит. А секаде каде што е тој
присутен, јас се чувствувам повикан да кажам дека можам да
бидам од некоја помош.
ИСИДОР: (Кон Флегма.) Не, господине, не е тоа што мислите. (Кон Златоуст.) Овој господин сака да ми каже дека, ако
сум сакал, сум можел да имам многу успех во времето што доаѓа,
а со тоа, се разбира, да профитирам. Само духовно, нормално.
ФЛЕГМА: А, така велите? Само духовно. Е, тоа е ваш проблем. Останете си духовници. Ако имате некоја конкретна трансакција, слободно повикајте ме. (Се враќа на клупата и гестикулира кон публиката со знаци дека со овие двајца нешто не е в ред.)
ЗЛАТОУСТ: Што беше ова? Ја разбравте ли оваа бласфемија,
господине?
ИСИДОР: Ја разбрав, но не сакам да ја коментирам. Ние,
сепак, не го заслужуваме тоа. Но, секако, тоа не значи дека ја
прифаќам вашата теза за нужната фаталност во остварувањето
на животните идеали. Ќе ми дозволите ли, почитуван господине,
кога веќе настојувате на дијалог и полемика, да ве прашам за
вашето објаснување поврзано со јаболкото? (Му го враќа јаболкото.) Баш сакам да го чујам.
ЗЛАТОУСТ: (Среќен до вознемирување.) Конечно! Конечно
некој да го постави вистинското прашање! Ти благодарам, судбино, за тоа! (Го става јаболкото врз компјутерот на Исидор. Продолжува.) Јас, почитуван Буџони, се разбира, во една историска
смисла, овој миг го чекам со години. Знаев дека некогаш нешто
ќе ми падне на глава. И додека го чекав тој удар, никако не можев
да замислам дека тоа ќе биде ова. (Покажува кон јаболкото.) Тоа е
повеќе од симбол и, секако, ме тера на размислување! Зошто сум
јас одбран и што морам да сторам за да ја оправдам судбината?
Не знам дали сум пророк или гениј?
Но едно сигурно знам. Отсега натаму, ништо не е важно. И
онака во ова мало кралство ништо не може да се случи. Односно,
се случува нешто, но сите се прават дека не е така. Па така јас,
почитуван господине, се вклопувам во секојдневието и, за да
не стрчам, ќе се правам дека јаболкото паднало затоа што му се
паѓа. Едноставно, нели? А за судбинската поврзаност не сакам да
реплицирам. Сепак, во ова време не е препорачливо да кажуваш
многу. Ете, така.
ИСИДОР: (Испровоцирано.) Хм, само така? Многу тркалезно, брате! А мене ме терате да реставрирам револуции. Како не ви
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е срам! Ме прекинавте во работата. Ме изместивте емотивно, ме
надрочивте. И сега, само така! Е, нема така! Сега јас инсистирам
на судбината. Ако паднало јаболкото врз вашата глава, тогаш
навистина нешто мора да се случи. Затоа, одете си под дрвото
и чекајте. Можеби ќе падне уште некое. (Се враќа до масичето.
Седнува нервозно на столчето. Му го фрла јаболкото и започнува
да пишува.)
ЗЛАТОУСТ: (Го фаќа јаболкото в лет и понизно се повлекува
под дрвото.) Добро, но не мора да е така. Ви реков, јас само се
вклопувам во реалноста. Затоа и сум таков. Целиот несигурен за
сите мои посакувања. Ако ви ја кажев вистината сега, којзнае што
ќе ме начекаше утре. Вие (кон Исидор) и натаму ќе дремете над
компјутерот, а почитуваниот господин од клупата (кон Флегма)
нема да се помрдне уште сто години. Со еден збор, на сите ќе им
биде убаво, а јас ќе се прашувам зошто е тоа така!
ФЛЕГМА: (Го остава весникот и се растегнува.) Како,
пријателе?
ЗЛАТОУСТ: Така, неважно и безизлезно.
ФЛЕГМА: (Ги подигнува рамењата и запалува цигара.) По
сё изгледа засекогаш, бидејќи народот тоа го сака.
(Во разговорот се вмешува Исидор.)
ИСИДОР: Кој спомна народ? И во каква конотација беше
употребен тој збор?
ФЛЕГМА: Во најпозитивна, пријателе. А сега... (Пауза. Кон
Златоуст.) За вашиот безизлез. Тоа ние во банкарството го
викаме несолвентност, банкрот, финансиски тапа-ситуација.
Кај вас веројатно би одговарало духовен слом или историско
разочарување. Затоа ве разбирам што се обидувате да најдете
спас во јаболкото. Можеби, но светот одамна е создаден и сите
закони се измислени. Можеби малку и ве сожалувам. (Се свртува
и заминува од сцената.)
ЗЛАТОУСТ: Чекајте, каде одите? (Му мавта со рацете да
застане.) Дообјаснете ја работата! Зар и вие заминувате без
објаснување? Чувствувам дека ќе понудите историски одговор.
Толку сте близу, млад човеку. Останете!
ФЛЕГМА: (Од темнината.) Нема цел, пријателе. Јас работам за профит. Вие сте идеалист, а оној другиот е болен патувач
низ времето. Сето тоа во ова ново време е заборавено. Неважно!
Од тој аспект, во ова кралство ништо не е важно.
ЗЛАТОУСТ: Како тоа, ви се молам?
ФЛЕГМА: Велат, не ве сака народот. Прашајте го компјутерџијата, можеби тој ќе објасни подобро.
ЗЛАТОУСТ: (Кон Исидор.) Чувте ли?
ИСИДОР: Да!
ЗЛАТОУСТ: И?
ИСИДОР: Ништо.
ЗЛАТОУСТ: Како ништо?

НИШТО НЕ Е ВАЖНО

ИСИДОР: Така, ништо. Ако за него ние и нашите претпоставки сме ништо, тогаш тој и неговата солвентна состојба,
во ова несолвентно кралство, за мене, а претпоставувам и за вас,
се ништо. Како што велат, ништо не е важно!
ЗЛАТОУСТ: (Восхитувачки.) Така е, пријателе. Ќе видиме
каде ќе стигнат без вербата во предзнакот на црвеното јаболко. (Се враќа и легнува под јаболкницата. Исидор ја натегнува
буџонката на главата и се замислува. Светлината станува сина
и полека се гасне.)
ВТОРА СЦЕНА
Исидор е на своето место. Флегма, во спортска облека, игра
голф, а Златоуст, качен на скала, ги брои јаболката. На сцената
влегува Картуш. Вози велосипед со приколка. На приколката
е седната Џемиле. Се вртат во круг и се кикотат. Кон јаболкницата се упатуваат Спасителот и Јадра.
СПАСИТЕЛОТ: (Модерен квазимесија. Ветувач кој ги исполнува само своите интереси. Секогаш е на сопствената страна.
По правило, вонвременски и вонтатковински ориентиран. По
убедување историски клептоман. Облечен е во темен костум и
има револуционерен шешир. Со дигнитет ў се обраќа на Јадра, а
гледа кон Златоуст.) Види каков џган. Тој „обесениот“ за дрвото,
поп ли е?
ЈАДРА: (Прелажана патриотка која секогаш верувала во
власта. Олицетворение на изневерена граѓанка. Нервозна и нестрплива да се случат промени. Носи голема црвена беретка на
главата, а на градите има беџ на кој пишува „никогаш полошо“.)
Не, Претседателе. Немаме такви информации во Централата.
За него знаеме дека е нереализиран поет. Знаете, пишува песни.
СПАСИТЕЛОТ: А, поет, велиш? И пишува?
ЈАДРА: Да, во тоа сме сигурни.
СПАСИТЕЛОТ: Е, тоа може да биде полошо. Да беше поп,
ќе се договоревме. Ја знаеме нивната цена. А вака, со овој идеолошки и емоционален зависник, не можеме. Со него тешко ќе
има промени. Гледај го, личи на Исус, а и така изгледа.
ЈАДРА: (Очигледно дека ништо не ў е јасно.) Па не знам баш.
Го познавав татко му, на него личи, Претседателе. Главата му ја
скинал, а за ова другото, ако велите така, нека биде.
СПАСИТЕЛОТ: (Резигнирано.) Доста, мори кокошке, не
колвај кај што не треба! Остави ми го тоа мене. А сега кажи кој
е оној другиот, со шубарата? (Покажува кон Исидор.)
ЈАДРА: (Исчекорува понапред и го гледа Исидора. Се двоуми.
За тоа време Исидор си ја дотерува капата. Златоуст упорно ги
брои јаболката, а Флегма забавено игра голф на сцената. Картуш
и Џемиле застануваат со велосипедот под дрвото.) Не знам. Овој
е некој нов. (Продолжува да гледа.)
(Истовремено, Картуш ја симнува Џемиле од количката и
му се обраќа на Златоуст.)

КАРТУШ: (Пазарџија, возач на велосипед со количка. Поранешен затвореник кој, под влијание на некои јавни личности, својата
криминална престапност ја има сменето со политичка. Основно
мото му е: „Јас го познавав Него!“ Малку подгрбавен. Облечен во
розов работнички комплет.) Пријателе, какви се јаболката?
ЗЛАТОУСТ: (Не му обрнува внимание и продолжува да брои.)
12, 13, 14, 15....
КАРТУШ: Пријателе, не ме чу?
ЗЛАТОУСТ: (Изнервирано.) Ве чув! Добри се! А сега оставете ме да ги добројам. (Започнува одново.) 1, 2, 3, 4...
КАРТУШ: (Зачудено.) Еј, овој бил мрднат! Ги брои јаболката. Јас мислев дека ги бере. (Со рака ў дава знак на Џемиле да
дојде поблизу.)
ЏЕМИЛЕ: (Кафеанска танчарка, проститутка-дипсоманка и гледачка на дланка. Ербап девојка подготвена на сё. Зависник
од храна и секс. Го гледа внимателно Златоуст.) Не!
КАРТУШ: Што не?
ЏЕМИЛЕ: Не, овој човек не е мрднат. Можеби малку е
шлакнат, но тоа денес е во мода. Многу поопасни се оние двајца. (Покажува на Спасителот и Јадра.) Тие може да ни го земат здравјето. Овој не. Остави го нека си брои. (Се враќаат со
Картуш кај количката и од под картоните вадат шише пиво.
Картуш го натегнува. Погледнува уште еднаш кон дрвото и одмавнува со раката. Седнуваат крснозе. Џемиле од градите вади
луле и го запалува. Јадра се враќа кај Спасителот.)
ЈАДРА: Не знам, како што реков, Претседателе. Најдобро ќе
биде да го прашаме кој е. Што мислите вие за тоа?
СПАСИТЕЛОТ: (Незаинтересирано. Гледа во Флегма и ги
следи топчињата за голф.) Прашај го!
ЈАДРА: (Приоѓа кон Исидор. Си ја поднаместува косата и
си ги подигнува градите.) Господине, нашиот Претседател сака
да знае кој сте вие?
ИСИДОР: (Гледа во неа како во месо. Со ококорени очи.)
Јас сум Исидор. Исидор Физичарот. Одамна заборавен од сите.
Сега имам еден компјутер и со него се обидувам да ја поправам
историјата. Безопасно, само да ја дотерам таму каде што треба.
Ништо лично. Ме разбирате?
ЈАДРА: Не, ама звучите комплицирано, особено во оној дел
околу дотерувањето. Како мислите да го правите тоа: од кај нас
натаму, или од таму наваму?
ИСИДОР: Е, тоа не знам. Зависи од тоа кој како сака. Јас
можам, на пример, да ги најдам сите историски почетоци на
нашиот Претседател, во двата правца, секако. Се разбира, ако
тој тоа сака да го чуе. Значи?
ЈАДРА: Значи, чекајте! (Се враќа кај Претседателот.
Тој е клекнат и му ги враќа топчињата за голф на Флегма.)
Претседателе...
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СПАСИТЕЛОТ: (Ја прекинува.) Чув. Сё чув и ич не ми е
гајле за неговото дотерување на историјата. Историјата – сега
тоа сум јас. А тој што сака нека прави, и онака ништо не е важно.
(Му фрла едно топче на Флегма и му се заканува со прстот.) А
оној другиот бере, а?
ЈАДРА: (Го исправа.) Не бере, Претседателе. Брои!
СПАСИТЕЛОТ: Брои! Ги брои јаболката. Види, чудно. (Од
џебот вади мобилен и се јавува некаде.) А оние другите, од количката, деликвенти се или претставници на народот?
ЈАДРА: Пазарџии, Претседателе.
СПАСИТЕЛОТ: Ја, мајката, велиш не се? (Упорно ги гледа.
Покажува кон Џемиле и ја вика.) Ти, ти, дојди ваму!
ЏЕМИЛЕ: (Му го враќа пивото на Картуш и се упатува кон
Претседателот.) Мене ме викаше, господине?
СПАСИТЕЛОТ: (Со сигурност. Во рацете има палка за голф.
Удира по топчињата, а Флегма му ги враќа.) А ти, наша ли си?
ЏЕМИЛЕ: Можам да бидам, ако сакаш.
СПАСИТЕЛОТ: Како тоа?
ЏЕМИЛЕ: За пари. Како?
СПАСИТЕЛОТ: А не, не мислев на тоа. Мислев дали гласаш
за нас?
ЏЕМИЛЕ: И тоа го можам, ако сакаш.
СПАСИТЕЛОТ: А како тоа? (Изнервиран што промашил,
му ја фрла палката за голф на Флегма. Тој само ги подигнува
рамењата.)
ЏЕМИЛЕ: За пари, секако.
СПАСИТЕЛОТ: Се разбира. (Ў приоѓа и ја погалува по косата.) А тој? (Покажува кон Картуш.) За кого ќе гласа?
ЏЕМИЛЕ: За мене.
СПАСИТЕЛОТ: Како тоа за тебе? Мислиш, за кого ќе му
речеш ти?
ЏЕМИЛЕ: Токму така, Претседателе, а сега, ако сакаш да ти
погледнам во дланката, па да си знаеш каде да ги трошиш парите.
Мислам, ако сакаш. Тоа е гратис од мене!
СПАСИТЕЛОТ: Ајде, но внимавај што ќе видиш. (Со Џемиле се повлекуваат настрана. Картуш ги следи внимателно, но ги
остава во темнината. Јадра се повлекува со нив. Се слуша силно
броење.)

ЗЛАТОУСТ: (Се подместува и се качува на врвот од скалата.
Така, од високо, го погледнува странецот. Не со презир, повеќе
со љубопитство.) Види, види, а кој прашува? Ах, вие! (Го гледа
одвисоко.) А вие, арамија сте?
КАРТУШ: (Навредено.) Не, драг господине. Можеби така
изгледам, но сега не сум. Сега сум трговец. А порано, порано
бев затвореник. Да, затвореник, и тоа политички. Сё видов и
учествував во смената на власта. Јас го познавав Него!
ЗЛАТОУСТ: А кого тоа го познававте, почитуван поранешен арамија, мислам политички затвореник?
КАРТУШ: Него! Врховниот, и лично од него имам аманет
да кажам нешто што треба, но кога ќе дојде време за тоа. Ме
разбравте?
ЗЛАТОУСТ: А, Врховниот! Мислите оној Врховен што сега
е врховен? Не претходниот?
КАРТУШ: Да, токму тој. Актуелниот.
ЗЛАТОУСТ: Е, добро. За тоа мене ич не ми е гајле и не ми
е важно. Кажете ми само зошто се интересирате за јаболката?
КАРТУШ: Како тоа не ти е гајле? (Подрипнува од количката.) Треба да ти е гајле, но тоа е твоја работа. А за јаболката...
Сакам да ги продадам. Едвај чекам да слезеш од скалата и да ги
оберам. Гледам, убави се и сочни. Една гајба пиво ќе земам на
пазарот за нив.
ЗЛАТОУСТ: Како тоа „да ги продадете“? Па тоа не смее да се
случи! Тоа овошје е плод со предзнак. Сите чекаме нешто да ни
каже. (Кон Исидор и Флегма.) Нели е така, почитувани пријатели?
ИСИДОР: Да.
ФЛЕГМА: (Ги собира топчињата за голф под јаболкницата.)
Да, ако веќе инсистирате на тоа!
ЗЛАТОУСТ: Ете, чувте?
КАРТУШ: Чув, ама ништо не ми е важно. Важни ми се само
јаболката. И затоа, те молам, кога ќе завршиш со твоите говори,
да слезеш за да ги оберам. Немам време. Ожеднев.
ЗЛАТОУСТ: Е, не слегувам! Не можам да дозволам вашата
алчност и меркантилната тенденција на нашето кралство да ја
уништи последната шанса да се спасиме. Не!
КАРТУШ: Ај, ти си бил навистина мрднат, иако Џемиле вели
дека не си. И што сега: ќе дремеш горе и ќе чекаш сите јаболка
да изгнијат и да паднат долу? Тоа го сакаш?
ЗЛАТОУСТ: Ако треба, и тоа!

ЗЛАТОУСТ: 59, 60, 61! Ете, така. На дрвото има точно шеесет
и едно јаболко. Сите се здрави и црвени. Сега можам мојата хипотеза да ја развијам до крај. (Се подготвува да слезе од скалата,
но го сопира Картуш.)

КАРТУШ: Нека ти биде. (Се врти кон Флегма.) А ти не
сакаш овошје?

КАРТУШ: Чекај малку, братче. Ќе сакаш ли да ми објасниш
зошто толку внимателно ги броиш јаболката и што ти значи тоа?
Ако не е тајна, се разбира!

КАРТУШ: Така, за да ми кажеш што мислиш за овој горе
на скалата?
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ФЛЕГМА: Зошто ме прашувате?

НИШТО НЕ Е ВАЖНО

ФЛЕГМА: А, за него, значи, се интересирате? Многу добар
човек, само претерано е опседнат со јаболката. Не знам што
фетиш е тоа. Но ќе му мине. А јас да ве прашам нешто. Може?
КАРТУШ: Секако. Ти стојам на располагање.
ФЛЕГМА: Да не сте виделе некое бело топче за голф?
КАРТУШ: Што? Топче? Какво топче?
ФЛЕГМА: Бело.
КАРТУШ: Бело топче!?
ФЛЕГМА: Да, бело!
КАРТУШ: Не!
ФЛЕГМА: Не! Па зошто тогаш ми се обраќате кога немате
однос кон моите нови топчиња за голф? Ве молам, иставете се.
(Го оттурнува од пред себе и продолжува да го бара топчето.)
КАРТУШ: (Се подиставува и оди кон публиката.) Што им
е на луѓето? Еден е качен на скала и брои јаболка, а вели дека
таму и ќе остане. Другиот е далдисан по топчиња, третиот, со
шубара навлечена до очи, глава не крена од компјутерот. (Кон
Спасителот.) Оној мутавиот глуми власт и сака да ў се качи на
Џемиле. (Се замислува.) Ако. (Утешително.) Па нема за жена да
ја земам! Ако, ќе му ги земе Џемиле парите. Ако, ќе има за суџук
и смедеревка, а и за некој еклер. Таа неговата... (Покажува кон
Јадра. Пауза.) Само нешто писка и прашува. Сакала промени.
Па нека си најде некој, нека ја испреврти. А не вака, само дренки
јадење. Демек!
Којзнае што е ова? А велат дека јас сум бил терсене. Картуш
бил ваков, на Картуш му бил толкав и така натака. Да се чудиш!
Којзнае дали во овој свет има нешто важно.
(Се врти настрана и гледа што ў прави Спасителот на
Џемиле. Таа се подместува за да ў се качи Претседателот. Картуш одмавнува со рака и заминува.)
ТРЕТА СЦЕНА
Дискретна сина светлина. Во љубовна прегратка на сцената се легнати Спасителот и Џемиле. Спасителот пуши цигара и
ги брои ѕвездите, ја гледа голата Џемиле како си ги подместува
цицињата. Таа си ги бара шалварите и си ги зачистува колената.
Се смешка и нешто потпевнува. На скалата, под јаболкницата,
Златоуст се прави дека спие. Џемиле ги навлекува шалварите
и задоволна и полугола се врти кон Спасителот.
ЏЕМИЛЕ: Море! Ти, таков-ваков, политичар-молитичар, си
бил добар љубовник. Ме растури, бре Претседателе! Браво! Никој
не ме вртел толку убаво веќе со години. (Му приоѓа, клекнува на
колена, му ја вади цигарата од уста и го бакнува.) Браво, газда!
СПАСИТЕЛОТ: (Резигнирано.) Илегала, сестро.
ЏЕМИЛЕ: Каква илегала, бре? Што зборуваш? Повторно за
политика вртиш. Јас тебе ти велам за онаквење. Ме разбираш?

СПАСИТЕЛОТ: Да, сестро, комплетно. (Станува од леглото, си ги запетлува панталоните и ў приоѓа.) Токму илегалата
ме направи таков. Секогаш гладен и стрвен за жена. Каде и да
бев, таму ми беше паметот, а и така најдобро доаѓав до вистината.
Но и стравот од крајот ме избезумуваше, затоа секогаш онаквев
како за последен пат. Крвнички, до последна капка, бидејќи не
знаев дали ќе има нов пат. И тоа ми остана. Посебно кога ќе се
најдам во таква ситуација, со убава жена во природа. Ете, тоа е
тоа. (Ја погалува по косата и ў помага да си го закопча градникот.)
ЏЕМИЛЕ: Их, мајката! (Го оттурнува од себе.) Сакаш да
кажеш дека сега ме третираше како „непријателски објект“, како
„жива сила“ за онаквење?
СПАСИТЕЛОТ: (Надмено.) Не, тебе те онаквев како убава
жена, можеби најубавата во мојот живот, Џемиле.
ЏЕМИЛЕ: (Се замислува.) Ако е тоа вистина, сега за тоа
„онаквење“ за сеќавање ќе ми дадеш 100 евра. Да видам дали
си искрен!
СПАСИТЕЛОТ: (Смирено го вади портмонето од џебот.)
Еве ти 10 евра. Од мене имаш 5 повеќе бидејќи со Картуш се
договорив да те онаквам за пет. Сепак сум добар, нели? (Се повлекува победнички.)
ЏЕМИЛЕ: (Хистерично.) Што?! Штоооо?! Само толку? Само
десет за сето она пеглање и местење? Како не ти е срам, ѓубре
едно претседателско!
СПАСИТЕЛОТ: (Ја смирува.) Ајде, ајде, ништо не е страшно.
Сметај го тоа за добар почеток на нова бизнис зделка полна со
емоции. Ете, утре ќе те викнам кај мене во канцеларија, ти ќе
дојдеш, ќе ме погалиш малку и повторно ќе има мало внимание.
Ако мислиш дека нешто друго е важно на овој свет, се лажеш.
Ајде, земај ги парите и право кај Картуш, да му купиш суџук и
смедеревка. Заслужил човекот.
ЏЕМИЛЕ: (Навредена, но смирена.) Да бе, така било тоа!
СПАСИТЕЛОТ: Да, така. А ќе ми кажеш ли каква е разликата во онаквењето за 100 евра и она за 10, ако притоа не
чувствуваш нешто?
ЏЕМИЛЕ: А бе, ти си бил голем филозоф, но ајде престани
со филозофирање и кажи во колку да дојдам утре. (Му ги зема
парите и ги става во градите.)
СПАСИТЕЛОТ: Кога сакаш. (Ја бакнува и заминува.)
ЏЕМИЛЕ: Добро. (Светлината се засилува. Сцената од сина
станува црвена. Ја собира чергата на која лежеа, се исправа, си ги
спаструва градите и се врти кон публиката.)
Мажи! Сите се исти лајна. Нема разлика дали е Циган или
политичар. Ако му дадеш и ако може, ќе те растури од онаквење,
а ако биде добар, тоа ти е екстра. Што да се прави? И онака во
оваа земја ништо не е важно. А му реков на оној мојон, Картушот,
да не ме дава само за суџук и смедеревка. Но и тој е за никаде,
страда од авторитети.
(Се врти и се упатува кон јаболкницата. Вика.)
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А ти бе, суруш еден! (Му се обраќа на Златоуст.) Што се
правиш дека спиеш? Очи извади гледајќи во мојот газ. Мислиш не
те гледав? А се правиш ги броиш јаболката, перверзен еден! Ајде,
слегувај веднаш долу да не ја повикам народната полиција! Јасно?
ЗЛАТОУСТ: (Се прави недоветен.) Јас? Што ви требам сега
јас? Па зарем не гледате дека имам работа овде горе. Ве молам, не
прекинувајте ме. Можеби сум близу до некое епохално откритие.
Ме разбирате?
ЏЕМИЛЕ: (Вика.) Не! И слегувај веднаш долу!
ЗЛАТОУСТ: Добро, но само за малку. (Слегува внимателно
по скалите и застанува пред Џемиле.)
ЏЕМИЛЕ: (Го гледа бесно.) Море! (Пауза.) Ти јаболкобројачу
еден, знаеш каде е кино Напредок?
ЗЛАТОУСТ: (Со нагласена научничка индиферентност.)
Можеби.
ЏЕМИЛЕ: Е па, штом е „можеби“, да ми дадеш сега 100
денари!
ЗЛАТОУСТ: (Вџашено.) Молам? А зошто, ако смеам да
прашам?
ЏЕМИЛЕ: Затоа што гледаше целовечерен порно-филм. Во
кино Напредок за Секс у трави ќе платеше 150 денари, дрнкаџијо
еден! А јас во живо ти го презентирав за 100. Јасно ти е сега зошто?
ЗЛАТОУСТ: Не, но јас во рамките на моето животно убедување за такви работи никогаш не давам пари, а и мојот однос
кон парите е апсолутно ирелевантен. Ги третирам само како
експеримент за цврстината на човечкиот карактер. А за тоа што
велите дека сум ве гледал во живо, ќе ви одговорам: да. Тоа е
точно. И во секое време на таа неизедначена битка, јас бев на
вашата страна. Еве, сё уште сум наежен кога ќе ми текне што сё
ви правеше тој гнасен властољубец. Еве! (Ў ја покажува раката.)
Тоа нека ви биде доказ дека ја делам вашата судбина.
ЏЕМИЛЕ: Ајде, ајде не треси многу глупости! Како можеш
да ја делиш мојата судбина кога мене ми ги извадија ѕрцките? (Го
поттурнува.) Ајде, истави се и дај некој денар. Ќе ни биде полесно
и на двајцата. Мене тоа ќе ми дојде како прекувремена работа,
а тебе како дополнителна инспирација. Си ги наполни очите и
сега ќе можеш мирно да продолжиш да си ги броиш јаболката.
ЗЛАТОУСТ: А не, така не може да заврши оваа наша неочекувана средба. Мора во неа да внесеме малку дух и динамика.
Видете, Џемиле, јас и вие можеме да направиме пазар.

ЗЛАТОУСТ: Еве вака: Вие, Џемиле, сега ќе ја оставите чергата, ќе ги разголите малку градите и ќе дојдете под јаболкницата.
(Џемиле се разголува и застанува под дрвото.) Така, тоа е добро.
(Златоуст малку ја подместува.) А сега поднаведнете се и малку испупчете се. (Џемиле по инерција се натртува.) Одлично!
(Златоуст продолжува со подготовките.) А сега, ве молам, со
двете раце фатете се за јаболкницата и раширете ги вашите нозе.
Бидете мирна. (Џемиле го послушува.)
ЏЕМИЛЕ: Добро, и што сега?
ЗЛАТОУСТ: Сега ќе броите!
ЏЕМИЛЕ: Што?
ЗЛАТОУСТ: Сега ќе видите. (Златоуст ў ги свлекува шалварите, ја подигнува својата туника и така одзади, „кучешки“,
ја потиснува Џемиле напред-назад.) Гледате?
ЏЕМИЛЕ: (Задишана.) Гледам, гледам, но не мораше толкав
филм да направиш за едно онаквење. И онака ќе ти дадев за тие
100 денари.
ЗЛАТОУСТ: (Збревтан, ў ги подгалува цицињата и ја удира
по голите газиња.) Ако, вака е поубаво, има поголема театарска
вредност, а и јаболката сами паѓаат. (Ја натиснува посилно и од
јаболкницата започнуваат да паѓаат јаболката.) Ете, гледате,
ние не правиме ништо лошо. Само она за што се договоривме
– ги береме сочните јаболка на еден поинаков и научно докажан
начин. Броите ли, Џемиле? Броите?
ЏЕМИЛЕ: Бројам, бројам. Ајде, побрзај! И онака ништо
друго не е важно.
(Црвената светлина слабее. Осветлени остануваат само
јаболкницата и двајцата „јаболкоберачи“ под неа.)
ЧЕТВРТА СЦЕНА
Сцената е силно осветлена. На средината, веднаш до дрвото, е наместено големо огледало свртено кон публиката. Јаболкницата е обрана, а Златоуст седи на скалата под неа. Чита.
На десната страна од огледалото се поставени едно големо биро
и две столчиња. Едно зад бирото, другото однапред. На бирото
доминира црн телефон со нетипично голема слушалка. Бирото
е полно со документи и папки. На столчето зад бирото седи
Јадра. Се обидува да отвори конзерва со голем ловечки нож.
На сцената влегуваат Стојанка и Толкувачот.

ЗЛАТОУСТ: Полека, сега ќе ви објаснам како. Прво, за да ви
платам 100 денари, ќе морам да ви дадам јаболка. А јас јаболката
не можам сам да ги наберам. Затоа, вие ќе ми помогнете да ги
оберам и потоа вашиот дел ќе го продадете на пазар. И ете ви
пари! Бива?

СТОЈАНКА: (Решителна припадничка на КМС – Кралски
младински сектор. Немилосрдна во практикувањето на власта.
Со долга руса коса, долгонога и со големо деколте.) Ги гледате
ли?(Кон Толкувачот.) За никаде народ. Незаинтересиран, мисли
дека сё знае и сё нешто му пречи. На што личи ова? А еве, многу
бргу ќе дојде есента и ќе треба пак да ги молиме да веруваат во
нас. (Изнервирано.) Ама, ајде, ви се молам!

ЏЕМИЛЕ: (Се прави дека размислува.) Добро, бива, но како
ќе го изведеме тоа?

ТОЛКУВАЧОТ: (Интелектуален тип. Со златни окалки и
сламена шапка на главата. Облечен во невкусно кариран костум.

ЏЕМИЛЕ: (Изненадено.) Каков?
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Поранешен, ептен поранешен авторитет, кој секогаш и во секое
време има причина за „против“ и за објаснување за сё.) Да! Навистина е така. Видете, моја драга колешке, во моето време ваквите
работи се решаваа на друг начин... (Стојанка го повлекува за
ракавот и го прекинува.)
СТОЈАНКА: Еј, добро, Професоре, не почнувајте повторно
за вашето време. Аман!
ТОЛКУВАЧОТ: Но, ви се молам, па вие ме прашавте за
мислење, а таков сложен одговор не може да следува без темелно
објаснување на последиците. Разбирате?
СТОЈАНКА: Не!
ТОЛКУВАЧОТ: Не! Како не?! Па тоа така не може, па јас
сум тука токму за тоа, да ви помогнам да разберете. Разбирате?
СТОЈАНКА: Не!
ТОЛКУВАЧОТ: (Изнервирано.) Ете, повторно исто! Па како
е можно тоа, и зошто воопшто никој во ова кралство мене не
ме разбира?

ЈАДРА: (Исто така студена и сигурна во себе.) Совршено
ништо не ми значи тоа КМС. Но ајде, те молам, истави се од
бирото, ќе ти се истурат цицките врз мене. Иш!
СТОЈАНКА: (Изненадена од односот и одговорот. Се поттргнува наназад и со задоцнување сфаќа дека била навредена.) Штооо!? Ти мене „иш“?! Како не ти е срам, мори кокошке една?! За
ова ќе дознаат многу важни луѓе. (Прави пауза и ја загледува
подобро.) Ти ли мене така? Види се каква си, мори! Си ставила
беретка на главата и мислиш дака имаш ум, а гледај се, една педа
си и целата си цицка. Ти мене ќе ми зборуваш за моите гради!
(Повторно пауза. Се врти кон публиката. Ги подместува градите
и испраќа соблазнителни погледи. Се врти кон Јадра.) За нив, ти
можеш само да сонуваш. Гуско една!
ЈАДРА: (Мртва ладна.) Иш! Иш! Ајде иш оттука, зашто
набргу треба да дојде Претседателот. (Повторно ја зема конзервата и гледа во неа. Резигнирано продолжува.) Да бе, со грашок е...
(Во тој миг се вмешува Златоуст. Тој се исправа на скалите
и со внимание им се обраќа на закрвените жени.)

СТОЈАНКА: (Отсечно.) Доста! Ве разбираат, но не сакаат
да ви кажат. (Ја завршува репликата со намера да го замолкне
Толкувачот, но тој не се предава. Се вивнува од нервоза.)

ЗЛАТОУСТ: Ви се молам! Почитувани дами, ви се молам,
внимавајте на сопствениот дигнитет. Какви се тие зборови и
како само можете така да зборувате? Ви се молам!

ТОЛКУВАЧОТ: (Гласно.) Што? Штооо!? Не сакаат да ми
кажат? Па кој не сака да ми каже? Кој тоа повторно ја крие вистината од мене? Кој? (Започнува да вика, ја симнува шапката од
главата и од неа вади некаков лист. Продолжува.)

ЈАДРА: (Изненадена од неговото појавување.) Ај, повторно
ти! Па добро, ти на дрвото спиеш и секогаш си тука, а?

Еве! Еве, овде убаво пишува кој сум јас и кој сум бил низ
времето. (Ги става окалките и започнува да чита.)
Во таа и таа година бев инспектор, потоа бев ликвидатор
и објаснувач. Па веднаш потоа пишував говори и ме зедоа за
главен консултант во дворот на стариот крал. Само пред девет
години бев главен ревизор и најпрв толкувач...
(Стојанка се оддалечува и го остава да си зборува. Толкувачот оди пред огледалото и продолжува со своите сеќавања.
Мавта со шапката и преку огледалото комуницира со публиката.
Стојанка се доближува до Јадра.)
ЈАДРА: (Го брише ножот со хартија и гледа во конзервата.)
Еј! Била со грашок? (Го зема повторно ножот и ја промешува содржината на конзервата. Прави гримаса на незадоволство.) Да. Со
грашок била. Бадијала се мачев да ја отворам со ова ножиштево.
(Ја трга конзервата настрана и ја здогледува Стојанка.)
СТОЈАНКА: (Одмерено, но со висок тон.) Ви се молам, а
што му недостасува на грашокот?

ЗЛАТОУСТ: (Сигурно и со понизок тон.) Да, јас секогаш сум
тука, но никогаш не спијам. Случајно да не испуштам нешто.
Нешто многу важно за објаснувањето на моето и нашето постоење. Ете, и сега слушнав нешто такво во вашата кавга. Да спиев,
немаше да го слушнам, но го чув. (Прекинува со разговорот и се
качува погоре на скалата.)
СТОЈАНКА: (Заинтригирана од новонастанатата ситуација. Го гледа со чудење Златоуст и му се обраќа.) Што си чул пак
сега ти? И од каде се појави, и што правиш на скалата?
ЗЛАТОУСТ: (Не ја удостојува со поглед. На скалата се завртува кон јаболкницата и ў одговара.) Ги чувам обраните јаболка.
СТОЈАНКА: (Зачудено.) Што чуваш, кога нема ништо горе?
(Златоуст не одговара. Стојанка ја гледа Јадра, а Јадра солидарно ў се обраќа.)
ЈАДРА: Сестро, остави го. Знаеш, тој е неразбран поет и
еве, цел ден ги брои јаболката. Но изгледа некој му ги украл, па
сега ги брои нивните сенки. Туку, ајде да заборавиме сё што било
меѓу нас и да бидеме другарки. Може?

ЈАДРА: (Ја гледа Стојанка и незаинтересирано продолжува
да ги реди документите.) А која си ти? И што ти е гајле за грашокот од мојата конзерва. А?

СТОЈАНКА: (Ептен изначудена. Ја гледа Јадра, се врти кон
Златоуст. Сака да побара мислење од Толкувачот, но тој и натаму зборува со огледалото. На крајот, попушта.) Другарки?! Велиш
другарки? Онака, другарки, како да се познаваме отсекогаш, а?

СТОЈАНКА: (Студено и сигурна во себе. Се доближува до
бирото и се налактува на него.) Јас сум од КМС!

ЈАДРА: (Радосно.) Да, токму така! Како вистински другарки.
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СТОЈАНКА: (Седнува отстрана на бирото. Зема еден лист
хартија и го стиснува со усните. Го гледа црвениот отпечаток од
карминот на своите усни. Се насмевнува задоволно и продолжува.)
А што мислиш, дали имам убави усни?
ЈАДРА: (Зачудено.) Ех, од каде сега тоа? Јас те прашувам
сосем друго, а ти...
СТОЈАНКА: (Победнички.) Па токму затоа. Ако сакаш да
бидеме другарки, треба да ми кажуваш многу убави работи.
Разбираш?
ЈАДРА: Разбирам.
СТОЈАНКА: И? Штом разбираш, какви се моите усни?
ЈАДРА: Црвени.
СТОЈАНКА: (Налутено.) Само толку, само црвени? Па немој така, другарке. Треба да кажеш: прекрасни се. Волшебни се и
така нешто слично. Разбираш?
ЈАДРА: Разбирам!
СТОЈАНКА: И?

ЗЛАТОУСТ: (Тивко.) Внимавајте да не ве чујат оние две.
(Покажува кон Јадра и Стојанка.) Тие можат да расипат сё.
ТОЛКУВАЧОТ: (Се врти кон Јадра и Стојанка и одмавнува
со рака.) Пих, па тие се само обични кокошки!
ЗЛАТОУСТ: (Уште потивко.) Не се. Мислам – се, ама не
целосно. Едната е кокошка, а другата е гуска. Цел ден се расправаат која има поубави цицки. Разбирате?
ТОЛКУВАЧОТ: (Гледа кон Јадра и Стојанка.) А која?
ЗЛАТОУСТ: Што која?
ТОЛКУВАЧОТ: Како што која? Па која е гуска, а која е
кокошка?
ЗЛАТОУСТ: (Со олеснување.) А, тоа ли било дилемата? Па
лесно е. Гуска е таа со големите цицки. Разбирате?
ТОЛКУВАЧОТ: (Ги става окалките и внимателно гледа. Се
двоуми.) А, не. Тоа не е точно.
ЗЛАТОУСТ: Како не е точно и зошто, ви се молам?

ЈАДРА: Прекрасни се, волшебни се и така нешто слично...

ТОЛКУВАЧОТ: (Интелектуално и победнички.) Затоа што
двете имаат големи цицки. Разбирате?

СТОЈАНКА: (Очигледно незадоволна од изнудените комплименти.) Добро, ајде сега да бидеме другарки. (Стојанка преминува зад бирото, зема столче и седнува до Јадра. Се поздравуваат, се прегрнуваат и започнуваат разговор. Јадра од фиоката
вади албум и тие гледаат фотографии.)

ЗЛАТОУСТ: (Се врти кон Јадра и Стојанка. Ги гледа и резигнирано реплицира.) Тоа можеби е и точно. Да, двете имаат
такви гради, но тоа не е вистинито, бидејќи со сопствени уши
чув кога едната ја нарече кокошка другата, а другата ў возврати
со гуска. Разбирате?

(Златоуст се врти кон нив и незаинтересирано одмавнува
со рака. Го здогледува Толкувачот како зборува со огледалото.
Започнува да му мавта, но тој не реагира. Златоуст изнервирано
се качува уште погоре на скалата и започнува да вика.)
ЗЛАТОУСТ: Еј! Еј, вие со најсмешниот костум што сум го
видел во мојот живот. Еј!
(Толкувачот продолжува да му ја раскажува својата биографија на огледалото и не го слуша Златоуст. Откако Златоуст од
скалата ќе почне пристојно да се дере, тој прекинува со монологот
и се врти кон јаболкницата.)
ТОЛКУВАЧОТ: Кој вика? И од каде? (Го здогледува Златоуст
на скалата.) А, тоа сте вие, господине. Е, што сакате од мене таму
горе високо? Па зарем не гледате дека ме прекинувате во многу
важна работа? Ви се молам!
ЗЛАТОУСТ: (Незаинтересиран за високиот тон на Толкувачот. Слегува малку подолу на скалата и му мавнува на Толкувачот да дојде поблизу.) Ваму, елате понаваму! Сакам нешто многу
важно да ми одговорите.
ТОЛКУВАЧОТ: Кој? (Се врти лево-десно.) Јас?

ТОЛКУВАЧОТ: Не. Но, на крајот на краиштата, тоа и не
е важно. Се надевам не ме повикавте само за тоа, господине?
ЗЛАТОУСТ: (Изненаден од одговорот.) Да. Мислам не, не
ве повикав за тоа, ве повикав за со вас да споделам една научна
размисла. Ако може. Ве гледам, ми стоите на учен човек. А?
ТОЛКУВАЧОТ: (Го прифаќа комплиментот.) Да, да, така е.
Но пред да ја отвориме дебатата, може ли јас да ве прашам нешто?
ЗЛАТОУСТ: Секако!
ТОЛКУВАЧОТ: Што барате горе цело време?
ЗЛАТОУСТ: А што ви е вам гајле за тоа?
ТОЛКУВАЧОТ: (Навредено.) Е, не така! Па нели љубезно ве
замолив за прашањето?
ЗЛАТОУСТ: (Прави пауза и размислува.) Да, да. Имате право.
Ќе ви одговорам. Јас на оваа скала во името на научното објаснување ги чувам јаболката. Разбирате?
ТОЛКУВАЧОТ: Не!
ЗЛАТОУСТ: Зошто не?

ЗЛАТОУСТ: Да, вие. Вие, почитуван господине. Вие, со сламената шапка. Ве молам, дојдете наваму.

ТОЛКУВАЧОТ: Затоа што на јаболкницата не гледам ниту
едно јаболко. Затоа!

ТОЛКУВАЧОТ: (Резигнирано.) Па добро, кога сте запнале.
(Се упатува кон јаболкницата и застанува под скалата.) Еве
сум. И што сега?

ЗЛАТОУСТ: А, затоа! (Слегува една скала пониско.) Е, за тоа
ќе треба многу да ви објаснувам, и не знам дали ќе разберете.
(Повторно се качува повисоко на скалата.)
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ТОЛКУВАЧОТ: Што има да разберам? Тука нема јаболка и
точка. Туку ајде, за ваша љубов ќе се правам дека гледам јаболка.
(Ги става окалките и врти околу дрвото. Прави гримаси на задоволство и изненадување.) Леле, колку убави јаболка сте имале!
Јас навистина не сум видел поубави јаболка во мојот живот!
ЗЛАТОУСТ: (Го гледа одгоре и внимава на секое негово движење.) Ете така, гледате колку е сега подобро?
ТОЛКУВАЧОТ: Гледам. Гледам.
ЗЛАТОУСТ: Па добро, штом гледате, сега можете да ми
одговорите на следното прашање.
ТОЛКУВАЧОТ: (Самоуверено.) Ви се молам!
ЗЛАТОУСТ: Па, вака. Моето прашање е следното: Какво е
вашето мислење за грашокот?
ТОЛКУВАЧОТ: Молам?
ЗЛАТОУСТ: Не мора да молите. Само одговорете.
ТОЛКУВАЧОТ: Но вие, господине, сте несериозен. Каков
грашок?

стануваат од бирото и му приоѓаат на Толкувачот. Сите се
држат за рака и гледааат во Златоуст.)
ЗЛАТОУСТ: За да се разбере леснотијата на овој живот,
треба многу повеќе од разбирањето на теоријата на невидливите
јаболка и малите зелени зрнца грашок затворени во конзерва.
Не барајте од мене дополнителни објаснувања. Јас останувам
тука на дрвото за да видам како ќе заврши вашето долу. Толку!
(По зборовите на Златоуст, Толкувачот ги води Јадра и
Стојанка надвор од сцената. Полека се гасне светлината и сцената е повторно светлосина. Влегува Џемиле и приоѓа до дрвото.
Го здогледува Златоуст и му се обраќа.)
ЏЕМИЛЕ: Еј, ајде слези долу!
ЗЛАТОУСТ: Не сакам.
ЏЕМИЛЕ: Ајде, сакам повторно да береме јаболка на поинаков начин.
ЗЛАТОУСТ: Но нема веќе јаболка, мила моја Џемиле.
ЏЕМИЛЕ: Ако, ќе замислиме дека има, ќе ги береме нивните сенки.

ЗЛАТОУСТ: Зелен.

ЗЛАТОУСТ: Велите сенките?

ТОЛКУВАЧОТ: Зелен!?

ЏЕМИЛЕ: Да, Златоуст. Нив.

ЗЛАТОУСТ: Да, зелен и од конзерва.

ЗЛАТОУСТ: Ајде тогаш!

ТОЛКУВАЧОТ: (Комплетно изненаден.) Па, ви се молам,
сега и конзервата ја ставате во дискусија. Ајде...
ЗЛАТОУСТ: Да, токму така. Конзервата е посебна во нашата
дискусија за грашокот. Еве, погледнете што прават кокошките
долу. (Покажува кон Јадра и Стојанка. Тие завршиле со гледањето
фотографии и ја истуриле конзервата грашок што ја отвораше
Јадра. Си гугаат, се галат и се хранат со зрнцата грашок.)
ТОЛКУВАЧОТ: (Се доближува и ја гледа таа идилична слика.
Се чуди.) Види, види, навистина било така! Но, сепак, не разбирам
каква врска има тука грашокот. Или можеби не треба да прашувам за тоа? И онака ништо не е важно. Така ли е, господине?
ЗЛАТОУСТ: (Со олеснување.) Е, добро утро! Толку долго
ви требаше да поверувате во тоа. Дали сега ви се јасни моите
невидливи јаболка? Јасни ви се? Е, така е и со грашокот. Јаболкото има важна улога во создавањето на светот и во Законот за
гравитација. А грашокот е клучен фактор во генетиката. И тој
си има свој закон. На него еден научник, сега заборавив како се
вика, го докажал нашето хромозомско уредување. И затоа луѓето
се такви, некому му фали зрно или две, а некои имаат отповеќе.
Ете, така. Разбирате?
ТОЛКУВАЧОТ: Не!
ЗЛАТОУСТ: Ако, така е подобро, и онака во ова мало кралство што личи на конзерва ништо не е важно. Јасно?
ТОЛКУВАЧОТ: Да... Мислам не, но не е важно.
(Златоуст се качува на највисоката скала и зазема став за
говор. Толкувачот застанува долу пред него, а Јадра и Стојанка

(Златоуст слегува од скалата. Се прегрнуваат со Џемиле
и заминуваат од сцената. Светлината полека од сина станува
црвена. Ѕвони телефонот. Никој не се јавува.)
ПЕТТА СЦЕНА
Сцената е силно осветлена. Златоуст е на скалата во поза
на мислител. Огледалото е на истото место. Од десната страна
е бирото на Јадра, а спроти него работното масиче на Исидор.
Под јаболкницата, веднаш до скалата, е поставена клупа на која
седат Џемиле и Картуш. Исидор нешто пишува. Во заднината
Флегма вози велосипед за слабеење. На ушите има слушалки.
Телефонот ѕвони и Јадра се јавува. Исплашено срипува во став
мирно и само кима со главата. Го спушта телефонот и уште
некое време стои мирно. Спискува.
ЈАДРА: Доаѓа!
ИСИДОР: (Незаинтересирано.) Кој?
ЈАДРА: Како кој? Спасителот!
ИСИДОР: А, тој доаѓа. Е па, добре дојде!
(Исидор си ја навлекува буџонката длабоко над ушите и се
наведнува над тастатурата. Јадра го мести бирото. Се слуша
силен тресок на затворање врата. Потоа тишина. На сцената
доаѓа Спасителот. Влегува во адмиралска униформа. Застанува
пред огледалото.)
СПАСИТЕЛОТ: (Изнервиран.) Што е ова? Кој ми го направи
тоа? Некој сака да ми ја смени историјата? Еј, сакаат да ме реви-
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дираат! Мене! Ајде, ти се молам! (Се подместува, си ги светнува
еполетите и го „штипнува“ огледалото.) Како не!
ЈАДРА: (Ја собира косата под беретката и полтронски му
приоѓа на Спасителот.) Кој тоа? Кој можел и да го помисли тоа,
мој сакан Претседателе? Само кажете ми и јас ќе го направам
пемпере тој, или таа, параспур или, се разбира, параспурка. Ајде,
ви се молам, тие така кон вас...
СПАСИТЕЛОТ: (Ў дава знак со раката да престане. Се
врти кон Златоуст и ја прашува.) А овој, поет ли беше, уште е
на дрвото? Нели?
ЈАДРА: (Отсечно.) Да!
СПАСИТЕЛОТ: (Незадоволен од одговорот.) Што да, што
да!? Гледам и јас дека е на дрвото. Мене ме интересира зошто е
тој сё уште таму и што прави! Разбираш?
ЈАДРА: (Исплашено.) Простете, можеби не ве разбрав добро
првиот пат. Еве вака: Тој сё уште е горе и не се симнува бидејќи
ги чува јаболката. Така вели. Ете, така!
СПАСИТЕЛОТ: (Приоѓа до бирото и седнува на столчето.)
Така велиш. Добро. Но каде се јаболката? (Изнервирано.) Па зарем
не гледаш дека нема ниту едно јаболко? Нели?
ЈАДРА: (Смирено.) Гледам.
СПАСИТЕЛОТ: И само толку. Само „гледам“?
ЈАДРА: (Смирено, но со малку повисок тон.) Да!
СПАСИТЕЛОТ: (Срипува од столчето. Свикува.) Како повторно „да“? Те прашувам што прави тој горе кога нема јаболка?
Разбираш?
ЈАДРА: (Се подиставува и се упатува кон дрвото. Го гледа
Златоуст. Се враќа кон Спасителот.) Ги чува јаболката. Ако горе
нема јаболка. Тој ги чува нивните сенки, бидејќи вистинските
јаболка ги обрал со Џемиле на некој интересен начин.
СПАСИТЕЛОТ: (Збунето.) Чекај малку. Вака не може. Горе
нема јаболка, а тој ги чува нивните сенки. Тотално збркана работа.
Па овој комплетно се мрднал! (Оди под дрвото и го гледа Златоуст. Златоуст сё уште е во ставот на мислител и не му обрнува
внимание. Спасителот одмавнува со рака и се враќа кон Јадра.)
Да знаеш, воопшто не ми е гајле за него. (Седнува на столчето.)
И онака ништо не е важно. Нели?
ЈАДРА: Секако, Претседателе!
СПАСИТЕЛОТ: (Саркастично.) Што „секако“? Што „секако“? Само тоа можеш да го кажеш! А молчиш за тоа како ги
береле јаболката со Џемиле. А? (Јадра сака да одговори, но тој не
ў дозволува. Се врти кон Џемиле и ја повикува.) Џемиле! Џемиле,
дојди ваму!
(Џемиле се прави дека не слуша. Си ги подместува градите и
го гушка Картуш. Таа индиферентност го налутува Спасителот.
Тој станува од столчето и се упатува кон клупата.)
СПАСИТЕЛОТ: (Кон Џемиле.) Ти не ме слушна мене?
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ЏЕМИЛЕ: (Се прави изненадена.) Ох, Претседателе, па како
си? Па не сум те видела одамна. Ох, колку убаво ти стои униформата! (Станува од клупата и го погалува Претседателот по
лицето. Му шепнува.) Многу ми е мило што си тука.
СПАСИТЕЛОТ: (Се прави незаинтересиран. Ў ја оттурнува
раката.) Ајде, ајде, остави го сега тоа. Кажи ми како тоа и на
каков начин сте ги обрале јаболката со овој горе. (Покажува со
раката кон Златоуст.)
ЏЕМИЛЕ: (Подготвена за такво прашање.) Ах, за тоа си
вознемирен, мој драг Претседателе? (Се насмевнува и оди под
јаболкницата. Се прави дека не го гледа Златоуст. Тој е разбуден
и ў мавта да се качи горе на скалата. Таа го игнорира и се враќа
кон клупата.) Значи, за тоа? (Пауза.) Па добро, нека ти биде.
Јаболката ги обравме...
(Ја прекинува Златоуст.)
ЗЛАТОУСТ: Не! Немојте ништо да кажувате! (Се исправа
на скалата и започнува да слегува. Застанува на средината и
ја повикува Џемиле да се доближи. Џемиле приоѓа вчудовидено.)
Ништо не кажувајте! Го гледате ли каков е? Како бел шифоњер.
И униформа ставил на адмирал. Ама ајде, ви се молам! Кога
најблиското море од тука е триста километри! А и прашање е
дали ние воопшто сме имале море. И сега сака да знае сё. Е, не
може така! Така ли е, мила моја Џемиле?
ЏЕМИЛЕ: (Тотално збунета.) Од каде да знам дали е така?
Ти велиш дека е, а тој сака да знае нешто друго. И тамам сакав
да му кажам, ти ме разубедуваш дека сме немале море. Којзнае?
Овде некој не е во ред. Но едно знам, јас не сум таа. Разбираш?
ЗЛАТОУСТ: Како не ве разбирам? Ве разбирам и подобро
е така, вие ништо да не разбирате. А и зошто сите да знаат како
ние двајцата сме ги береле забранетите јаболка. Нели?
ЏЕМИЛЕ: Ех, голема работа! Такви јаболка и такво берење...
јас досега имам обрано илјада полиња. А и зошто да не му кажам?
Мислиш дека тој не знае? Знае. Тој сё знае, а и знае како берам
јас. Добро?
ЗЛАТОУСТ: Не. Не е нималку добро. Вие никако не можете
да разберете дека тоа не е така. Нашето берење јаболка беше
поинакво. Таму имаше нешто друго. Нели?
ЏЕМИЛЕ: (Сосема незаинтересирано.) Кое друго? Исто си е
сё. Онаквење како онаквење. Ајде не ми филозофирај многу! Туку,
ако сакаш слези, ако не – качи се горе, јас да си ја терам работата.
(Златоуст се изненадува од нејзиниот одговор и се качува
на најгорната скала. Повторно ја зазема позата на мислител.
Џемиле се враќа до клупата, но таму го нема Спасителот. Тој
разговара со Флегма. Флегма слегува од велосипедот за слабеење и
му го отстапува местото на Спасителот. Тој се качува. Исидор
и натаму пишува. Јадра си ја мести беретката и го светнува
беџот на нејзините гради. Пред огледалото е Картуш. Се гледа
и се восхитува на самиот себе. Кога доаѓа Џемиле, ў се обраќа со
господски тон.)

НИШТО НЕ Е ВАЖНО

КАРТУШ: О, како сте, моја дамо?
ЏЕМИЛЕ: (Изненадено.) Што ти е тебе? Што си се исправил
како паун пред огледалото и само се клештиш во него. А?
КАРТУШ: (Продолжува со истиот тон.) Мене? Прашувате
што ми е мене? Па како е возможно тоа, да не знаеете што ми е
мене? Па еве, погледнете во огледалото. (Се подиставува и ў прави
место на Џемиле пред огледалото.) Еве, повелете!
ЏЕМИЛЕ: (Го гледа чудно, но сепак застанува до него.) Добро,
еве ме. И сега?
КАРТУШ: Сега гледајте и кажете ми што гледате?
ЏЕМИЛЕ: (Отсечно.) Мисир.
КАРТУШ: (Смирено.) А, не така! Без навреди, ве молам.
Ајде уште еднаш.
ЏЕМИЛЕ: (Отсечно и ладно.) Мисир. Гледам само глупав
напердувен мисир кој труе на суџук и смедеревка. Ете така!
КАРТУШ: (Со насмевка.) Ајде де! Па, ви се молам, немојте
така. Можеби и мирисам малку на суџук, но тоа е убаво. Замислете да мирисам на гладно! Туку, ајде да ви кажам што треба
да видите. (Се врти кон Џемиле.) Зарем не го гледате најубавиот
маж во вашиот живот? Вистинскиот човек кој целото срце ви
го дал вам. А? (Повторно се врти кон огледалото и се погледнува.
Прави гримаса на ептен себезадоволство.)
ЏЕМИЛЕ: (Се чуди и се врти кон публиката. Иронично.)
Ај! Ај, ај! И овој се мрднал. Готово е. Сите се откачени. Овој горе
(Покажува на Златоуст) од дрво не се симнува... (Пауза.) Добро, се симнува само кога сака да ме онакви, но без разлика,
комплетно е одлепен. Оној другиот во адмиралската униформа...
(Пауза. Се врти кон Спасителот и кон Флегма. Тие и натаму си се
возат на велосипедот.) Тој мисли дека сите треба да бидеме како
него, измрдани и самозаборавени. Бог да чува! И тој, во своето
лудило, само на сексови и глупости мисли. Ајде, ти се молам! Се
изврте кралството. А и оваа (Се врти кон Јадра) нема поим дека
е исчукана. Само нешто мрчи и мисли дека е сё како што сака таа.
Сонува некој да ў се качи. Е, ама тоа не оди. Помина времето на
партиското качување. Сега ти се качуваат само ако вредиш да ти
се качат или ако заслужуваш да ти платат. Така, никако поинаку.
А за овој другиот (Покажува кон Исидор) немам што да кажам.
Се плашам да не го голтне некој ден компјутерот. (Со жалење.)
Има некоја страшна болест во него. Што да правиш? Ете така. А
сега и оној мојот Картуш. Цел живот арамија и параспур, а сега
мисли дека станал господин. И јас морам да го фалам. Бог да чува!
(Завршува со обраќањето кон публиката. Си ги спаструва
шалварите, ги подигнува градите и се враќа до огледалото.)
ЏЕМИЛЕ: Ох, колку сум изненадена! Мил мој Картуше, па
зарем требаше толку време да мине во мојот живот за јас да ја
откријам таа твоја особина? Да! Да, мил мој, ти си џентлменот
на мојот живот. (Пауза.) И навистина, да не се случеше ова твое
созерцание, којзнае што ќе беше?

(Тука Џемиле прави подолга пауза и повторно се врти кон
публиката. Картуш и натаму си зборува со огледалото. Џемиле
се обраќа кон публиката.)
ЏЕМИЛЕ: Простете ако сум досадна и недоволно јасна.
Во ваква глупа ситуација не знам што друго да кажам. Тој пак
ќе си биде параспур, но сепак заслужува малку внимание. Ќе го
оставам да биде господин, а јас ќе се качам на скалата кај оној
лудиот поет. Да видиме како напредува јаболкото. Што да правам,
таков е животот.
(Џемиле се враќа назад и се качува на скалата. Златоуст се
радува и како птица започнува да пафта со рацете. Седнуваат
на скалата и започнуваат да гледаат горе во дрвото. Картуш и
натаму е обземен со своето џентлменство. Флегма го остава Спасителот да врти со велосипедот. Јадра изнервирано ја напушта
сцената. Флегма доаѓа и му се обраќа на Исидор.)
ФЛЕГМА: Братче, како е? Како излегувате на крај со овие
далдисаниве?
ИСИДОР: (Изненадено дека некој му се обраќа.) Ах! Благодарам на прашањето. Добро.
ФЛЕГМА: Што добро? Дали добро ви минува времето со
нив или вие сте добро?
ИСИДОР: (Се подиставува наназад и ја вади буџонката
од главата. Нема коса. Одговара смирено.) Реков благодарам на
прашањето и добро. Добро?
ФЛЕГМА: Аха, така. Значи, добро? Па добро! Тогаш, да продолжиме. Што правите вие тука цело време? Многу ме интересира. Еве, на пример, јас денгубам и со тоа се релаксирам. Нема
никаква работа во кралството, а за некоја трансакција и да не
правиме муабет. И така ги минувам деновите. И онака ништо
не е важно. Нели?
ИСИДОР: (Сериозно.) Историски гледано, и компаративно,
се разбира, состојбата во нашето мало кралство навистина може
да биде таква. Вие ме прашувате што правам јас тука цело време?
Навистина добро прашање. Навистина интересно. Па, еве, да ви
одговорам: Јас, господине Денгубник, тука ја пишувам новата
историја на нашето мало кралство. Ја пишувам, и тоа внимателно. Ништо не оставам на случајот. Сё мора да биде онака како
што било. Еве, на пример, за идните генерации јас внимателно
ја запишав целата сторија кога нашиот сакан Претседател отиде
кај вас да вози велосипед за слабеење. Сё е напишано, ја има дури
и бојата на штипките што ги закачи нашиот Претседател на
ногавиците од неговата униформа. Еве, тие се црвени. Разбирате?
ФЛЕГМА: (Гледа кон Спасителот, приоѓа малку поблизу.
Претседателот и натаму спокојно си врти на педалите. Се враќа
кон Исидор.) Да, навистина имате право. Штипките се црвени.
Браво, да не бевте вие, нашите идни генерации можеа да останат
без една навистина важна историска информација. Честитам!
(Му подава рака на Исидор.)
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ИСИДОР: (Изнервирано.) Но вие, господине, како да се
подбивате со мене? Тоа не е пристојно.
ФЛЕГМА: Како не, не било пристојно! Такво нешто кај нас
не постои. Бидејќи не се знае кога сите непристојни работи ќе
станат пристојни. Сё се менува, пријателе, и во тоа мораме да
веруваме. Ги гледате овие (Покажува кон Златоуст и Џемиле), се
утепаа од онаквење и сё се прават недопирливи. Демек надреални,
а баш им е гајле за сё. Сите нё прават ненормални, бидејќи не
веруваме во нивната теорија за безгрешните јаболка. Разбирате?
ИСИДОР: (Со внимание.) И за теоријата за зелениот грашок!
ФЛЕГМА: (Зачуден.) Како? Каков зелен грашок, човеку? Па
тоа е многу несериозно од ваша страна.
ИСИДОР: (Убедливо.) А не, не, господине, тоа е многу сериозно, бидејќи слушнав дека тоа со зелениот грашок било многу
опасно. Нашиот ум зависел од тоа. Или така некако!
ФЛЕГМА: (Му приоѓа и му се втурува во лицето.) Како?
Какооо? Сакате да кажете дека, ако јас не јадам зелен грашок,
немам ум? Така? Ајде, одговорете дали е така?
ИСИДОР: (Смирено и со низок тон.) Пријателче, јас не знам
дали вие јадете грашок или не. Туку ви зборувам за приказната
што кружи низ кралството, а таа е за зелениот грашок од конзервата без етикета. Разбирате?
ФЛЕГМА: (Тотално збунет.) Чекајте! Полека. Сакате да
кажете дека грашокот бил од конзерва? Е, тоа е премногу! И јас
тука навистина се предавам. Си одам, а вие и натаму пишувајте
ја историјата на зелениот грашок од конзервата без етикета.
Разбирате? (Флегма се поздравува со Исидор и си заминува.)
ИСИДОР: (Се поздравува и повторно седнува на столот. Ја
става буџонката на голата глава. Зборува тивко, за себе.) Еј, ми
застуде. Овде, во овој глувчешки свет, човек може наполно да
откачи. Еден доаѓа да праша. Друг да му ја ревидирам иднината,
трет да дознае што сака да каже. И кога ќе им кажеш што им
следува, сите се нервираат. Тажна работа, а што е уште потажно,
сите тие мислат дека се најпаметни и дека знаат сё. А не знаат дека
секогаш губат и дека може да се случи кралството да го изгубат
од глупост. Но тоа за нив не е важно, бидејќи овде апсолутно
ништо не е важно.
(Исидор продолжува да ја пишува новата историја на новото кралство. Спасителот и натаму ги врти тркалата на
велосипедот како да се тркала на историјата. Картуш е тотално
обземен од себеси и огледалото. Светлината полека започнува да
се гаси. Се стемнува. Осветлена останува единствено скалата
на која седат Златоуст и Џемиле.)
ЏЕМИЛЕ: Што прават овие долу?
ЗЛАТОУСТ: Глумат кралство!
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ШЕСТА СЦЕНА
На клупата до јаболкницата спие Картуш. Покриен е со весници. Бирото на Јадра е празно, а Исидор дреме врз својот компјутер. На скалата гушнати седат Златоуст и Џемиле. На сцената
се појавува Стојанка во костим за капење. Носи долга и широка
торба за плажа. По неа Толкувачот ги носи чадорот за сонце и
простирката за лежење. Се упатуваат кон средината на сцената.
СТОЈАНКА: Ете тука. Да, токму тука. (Се врти наоколу и
гледа.) Да, тука. (Кон Толкувачот.) Тука!
ТОЛКУВАЧОТ: (Изморено.) Што? (Ја гледа Стојанка и го
повторува прашањето.) Што?
СТОЈАНКА: Како што, бре тапчо? (Му ја дава торбата.)
Тука ставете го чадорот и спрострите ја простирката. Разбравте?
ТОЛКУВАЧОТ: (Со олеснување.) А, тука. Да, еве, веднаш.
(Ги остава торбата и чадорот и ја испружува простирката. Потоа го отвора чадорот и го поставува отстрана. Гледа од
каде има најмногу светлина и го наместува.) Ете така. Дали е сега
задоволна мојата единствена русокоса?
СТОЈАНКА: (Незаинтересирано.) Ајде, не зборувајте многу, туку помогнете ми да ја испразнам торбата. (Толкувачот ја
празни торбата, а Стојанка легнува на простирката. Ја гледа
соблазнително како се поднаместува и како мрда со газињата. Го
прекинува гласот на Стојанка.) Ајде, ајде, не зејте толку, зарем
не сте виделе гола жена досега?
ТОЛКУВАЧОТ: Не!
СТОЈАНКА: Како не? (Се врти на грб за да го погледне.) Па
зарем е возможно тоа, Професоре?
ТОЛКУВАЧОТ: (Засрамено.) Да, можно е, посебно не таква
како тебе, ангелче мое.
СТОЈАНКА: Аха, значи сте виделе, а само се правите таков?
Тоа не е добро, Професоре. (Со насмевка.) Ќе се караме! Туку,
ајде да заборавиме на тоа. Ајде, земете го маслото за сончање и
измачкајте ми го грбот. (Повторно се врти и легнува на стомакот.) Сакате?
ТОЛКУВАЧОТ: (Избезумено.) Сакам, сакам! Како да не сакам? (Го зема маслото и прснува силен млаз по грбот на Стојанка.
Стојанка срипува.)
СТОЈАНКА: Еј! Полека, бре Професоре! Жива вода ме направивте. Па не се прави тоа така, одеднаш. Полека треба и нежно.
ТОЛКУВАЧОТ: (Засрамено.) Прости, ангелче, но јас мислев
дека така треба. Па нели гледавме на филмовите дека така се
прска? Нели?
СТОЈАНКА: (Изнервирано. Потстанува и се врти кон Толкувачот.) На кои филмови, ви се молам? Па тоа се филмови за
возрасни, а овој нашиот е друг, реален и многу понежен. Таков
треба да бидете. И немојте да гледате многу филмови за возрасни.
Ме разбравте?

НИШТО НЕ Е ВАЖНО

ТОЛКУВАЧОТ: Изгледа.
(Стојанка одмавнува со рака. Се завртува рамнодушно и
легнува на простирката. Толкувачот седнува до неа и започнува
да чита. Картуш се буди од сонот и станува од клупата. Ја гледа
Стојанка и си ги трие очите.)
КАРТУШ: (За себе.) Еј, а бре пустината, каде сум јас? Изгледа
дека повторно сум претерал со смедеревката. А онаа... (Пауза.
Покажува кон легнатата Стојанка.) Како да е мојата Џемиле.
А? Или можеби не е? Да појдам и да ў се качам. Или не, прво да
прашам која е? Така е најдобро.
(Картуш приоѓа до Стојанка. Ја гледа и врти околу неа. Не се
обѕрнува на Толкувачот. Како да го нема. Ў се обраќа на Стојанка.)
КАРТУШ: А ти, се извинувам, не си мојата Џемиле? Мислев
дека си. Имаш исто интересно газе како неа. Навистина тоа и
го мислам.
СТОЈАНКА: (Изненадено. Се свртува и го погледнува со прекор Картуш.) Како? Како, ви се молам? Вие мислите дека јас сум
некоја Џемиле? Ви се молам! И си земате за право моето газе да
го компарирате со нејзиното?! Па како се осмелувате? Ви се молам! (Се свртува повторно назад и си го покрива газето со крпа.)
(Картуш е изненаден од ситуацијата. Се повлекува, но го
прекинува острата забелешка на Толкувачот.)
ТОЛКУВАЧОТ: Кој сте вие? Кој ви дал право и од каде таква
смелост да зборувате јавно за прекрасното газе на мојата муза? А?
КАРТУШ: (Изненадено.) Еј, од каде па сега ти се стори? Што
галама се дигна за ништо! Добро де, ако погледнав во газето на
твојата муза, не го зедов. Извини. А жена ти е, а?
ТОЛКУВАЧОТ: (Станува и со висок глас.) Не! И што е тоа
важно? Таа е мојата муза. Јасно?
КАРТУШ: (Збунето.) Не, и ништо не е важно повеќе. Баш
ми е гајле за твојата муза! Си одам. (Картуш се повлекува и повторно легнува на клупата. Се покрива со весниците. Пред да заспие, додава) Како не, муза! Ма немој!
(Толкувачот се враќа на местото. Исидор и натаму пишува,
а Златоуст и Џемиле нешто се препираат на скалата.)
ЏЕМИЛЕ: Не!
ЗЛАТОУСТ: Што не, сонценце? Како не?
ЏЕМИЛЕ: Така, едноставно не. И точка!
ЗЛАТОУСТ: (Се чешка по брадата и нешто му текнува.)
Па добро. Тогаш и јас велам не. Не!
ЏЕМИЛЕ: Што не, море? Како не?
ЗЛАТОУСТ: Така, едноставно не. И точка.
ЏЕМИЛЕ: (Изнервирано.) Значи, така? Значи, ти не ме сакаш? Така ли?
ЗЛАТОУСТ: Така е, бидејќи и вие сакате да е така. Нели?

ЏЕМИЛЕ: (Малку збунето.) Чекај малку. Тоа мое „така“ не
мора да значи така. Јас не знам дали твоето „така“ може да значи
„така“. А, што велиш на ова?
ЗЛАТОУСТ: (Смирено.) Ништо, и не се интересирам за
ништо понатаму. Вие мене така! А јас ви дозволив да ги оберете
сите јаболка. И гледајте сега! Наместо јаболка, јас морам да чувам
сенки. Каква трагедија! Разбирате?
ЏЕМИЛЕ: Не, ама и да разбирам, никогаш нема да ти кажам. Сега навистина го претера. А јас само што не започнав да
верувам во тебе. Готово е! Слегувам. (Се исправа на скалата и се
подготвува да слезе. Златоуст ја сопира во таа намера.)
ЗЛАТОУСТ: Чекајте, не одете веднаш. Ајде уште малку да ги
погледаме оние долу. Стануваат сё поинтересни. Гледајте, глумат
кралство. А, што велите на тоа?
ЏЕМИЛЕ: (Се премислува и повторно седнува до Златоуст.)
Добро. Само нема да ме прашуваш дали те сакам. Јасно?
ЗЛАТОУСТ: Добро, штом така сакате.
(Тие остануваат на скалата. Светлината на сцената
станува сина. Се слушаат чекори. Од длабочината се појавува
Спасителот. Доаѓа до средината и ги вади црвените штипки од
ногавиците на адмиралската униформа. Ги светнува од ракавите
и ги става во предниот десен џеб од униформата. Никој не му
обрнува внимание. Доаѓа до бирото на Јадра и го зема столчето.
Се упатува кон масичето на Исидор. Седнува пред него. Го буди.)
СПАСИТЕЛОТ: Стани, ајде, разбуди се веќе еднаш!
ИСИДОР: (Ги отвора очите и се стресува од надуеното
лице на Спасителот.) Ах! Да! Да, еве, буден сум. Повелете,
Претседателе.
СПАСИТЕЛОТ: Добро. Смири се. Ајде сега, јас, ти и твојот
компјутер да ја спасуваме историјата. Важи?
ИСИДОР: (Го гледа збунето.) Која историја и како?
СПАСИТЕЛОТ: Па едноставно. Нашата и сега. Нели ти
постојано велиш дека тоа може да се направи? (Му вика.) Нели,
Буџони!?
ИСИДОР: (Фатен во небрано.) Да! Да, тоа е точно, но не
знам од каде да почнеме. Знаете, многу е комплицирано. Може
да предизвика временски турбуленции.
СПАСИТЕЛОТ: Ма какви турбуленции?! Започнувај од почеток. Или не, започнувај од оној ден кога јас дојдов да бидам тој
што сум. Мислам, разбираш? (Го подигнува тонот.) Дали е јасно!?
ИСИДОР: (Исплашено.) Јасно е, како не! Но не ми е јасно
какво спасување сакате? Целосно или делумно?
СПАСИТЕЛОТ: Комплетно. Сё да се спаси. Секој настан,
секој документ, секоја слика, секое сеќавање, секое... а бре – сё!
Дали ме разбираш?
ИСИДОР: Секако.
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СПАСИТЕЛОТ: Тогаш добро. Штом ти е јасно – работи. Јас
сега ќе одморам малку, а ти спасувај ја историјата. И внимавај,
не сакам ниту едно делче од историјата да остане неспасено.
Разбираш?
ИСИДОР: (Покорно.) А да ве консултирам за некои нејасни
работи, или да спасувам по сеќавање, мој Претседателе?
СПАСИТЕЛОТ: (Државнички.) Да консултираш! Се разбира. Но со ум. Немој да направиш некое спасување кое, наместо да
нё спаси, може да нё потоне. Немој, зашто знаеш, ти прв со мене
ќе отидеш. Ајде сега, спасувај! Не само зборувај!
(Исидор ја навлекува буџонката на главата и започнува
да размислува за спасот на поновата историја. Спасителот се
враќа со столчето до бирото на Јадра, ги става нозете на бирото, а рацете на тилот и гледа во таванот. Картуш повторно
се буди и станува. Кога го здогледува Спасителот, се насмевнува.
Станува и оди кон него.)
КАРТУШ: (Покорно.) Господине Претседателе. (Спасителот не реагира.) Господине Претседателе. (Малку посилно.) Господине Претседателе!
СПАСИТЕЛОТ: (Ја мрднува едната рака и го погледнува Картуш.) Што е? Што си се раздрал, зарем не гледаш дека
размислувам?
КАРТУШ: (Уште попокорно.) Извини уште еднаш, но јас
сакав да те прашам нешто. Може?
СПАСИТЕЛОТ: (Се протегнува.) Па ајде, прашај.
КАРТУШ: Претседателе, дали случајно знаеш каде е жена
ми?
СПАСИТЕЛОТ: (Резигнирано.) Знам!
КАРТУШ: (Радосно.) Еј, тоа е многу убаво! А каде е?
СПАСИТЕЛОТ: (Покажува со раката.) Горе.
КАРТУШ: Горе!? Каде горе?
СПАСИТЕЛОТ: Горе, на дрвото, заедно со оној откачениот
поет. Ги бројат сенките на јаболката. Ете, таму.
КАРТУШ: (Гледа кон дрвото и оди под него. Застанува изненаден кога ја здогледува Џемиле како седи на скалата со Златоуст.) Џемиле! Џемиле, што правиш таму горе? Ајде веднаш
слегувај долу!
ЏЕМИЛЕ: (Го гледа незаинтересирано.) Како да не! Веднаш!
Ајде оди си!
КАРТУШ: (Вџашен.) Како? Како да си одам? Ти, мори, да
не си се мрднала од умот? Ајде веднаш слегувај долу, ќе те носам
на еклери.
ЏЕМИЛЕ: Не доаѓаш предвид. Ајде шу!
КАРТУШ: (Започнува да цимоли.) Аман, немој така, Џемиле!
Како така? Па не може така!

ЏЕМИЛЕ: Може, може, Картуш! Да видиш како може! Доста
ми е од тебе. Постојано ме лажеш и само ме продаваш за суџук и
смедеревка. Ете така, а сега, ајде оди! Ќе ми го разбудиш човекот.
КАРТУШ: (Изнервирано.) Кој човек, бре? Тој откачениот
поет ли? Ајде, ти се молам!
ЏЕМИЛЕ: Ако сакаш, моли се до сабајле, но јас не слегувам
долу. Останувам горе со него. Јасно?
КАРТУШ: Ништо не ми е јасно. Но зошто, Џемиле?
ЏЕМИЛЕ: Зошто?! Зошто?! Прашуваш зошто? Затоа што
ме сака. Ете затоа!
КАРТУШ: (Изненадено.) Што? Штооо? Те сака?! Тој тебе те
сака? Па како е тоа можно? Па и јас те сакам. Чекај, тука нешто
не е в ред. Нели?
ЏЕМИЛЕ: Сё е в ред, Картуш. Само ти не си. Ајде сега, оди
и не досаѓај повеќе.
(По овие тешки зборови, Картуш се повлекува кон бирото
на кое се одмора Спасителот. Застанува пред него. Очајнички
му се обраќа:)
КАРТУШ: Претседателе, ја чу ли?
СПАСИТЕЛОТ: (Студено.) Ја чув.
КАРТУШ: И?
СПАСИТЕЛОТ: Што и, бре мисир низаеден? Си нашла друг
и толку. Најди и ти некоја друга. И не вознемирувај ме повеќе!
Голема работа, ти избегала жената! Ајде оди, бапни некое пиво!
КАРТУШ: (Очајнички.) Ама не е така.
СПАСИТЕЛОТ: Така е, Картуш. Многу работи во животот
одеднаш така доаѓаат. Сметај дека не е важно, и онака ништо не
е важно. Добро?
КАРТУШ: Добро. (Се повлекува и седнува на клупата. Светлината што ја осветлува клупата се гасне и тој останува во
темнина.)
(Претседателот продолжува со државничката медитација.
Исидор ја спасува историјата, а на простирката Стојанка и
Толкувачот разменуваат галежи. На јаболкницата сё е исто.
Осветлението ја осветлува заднината на сцената. Се покажуваат Јадра и Флегма. Јадра е во невестински фустан, а Флегма во
смокинг. Приоѓаат кон бирото на Претседателот. Јадра започнува да кашла.)
СПАСИТЕЛОТ: Добро де, добро. Те чув. (Ги собира нозете и
станува од столчето. Ја здогледува Јадра во невестински фустан.
Се изненадува.) Еј! Што така, така наеднаш? (Го гледа Флегма.)
ФЛЕГМА: Ете така, ние решивме да се чифтосаме. И така,
остатокот на животот да го минеме во љубов. Така! (Се завртува
кон Јадра и ја прегрнува.) Така ли е, љубов моја?
ЈАДРА: (Целата среќна.) Така, и стопати така!
(Спасителот го повикува Флегма настрана.)
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СПАСИТЕЛОТ: Ти, Флегма, навистина го мислиш тоа?
ФЛЕГМА: (Сигурен.) Најнавистина, мој сакан Претседателе!
СПАСИТЕЛОТ: (Зачудено ги погледнува уште еднаш.) Па
добро штом е така. Нека е со убавина! (Им приоѓа и ги бакнува.)
Конечно нешто важно започна да се случува кај нас.
ЈАДРА: (Восхитено.) Навистина мислите, мој почитуван
Претседателе, дека нашиот брак е важна работа?
СПАСИТЕЛОТ: Сигурно!
ЈАДРА: Е, сега сум многу посреќна!
(Сцената оживува. Јадра го бакнува Флегма и започнуваат
да играат. Се слуша музика, а набргу во играњето им се приклучуваат Стојанка и Толкувачот. Спасителот, Картуш и Исидор
гледаат од страна. На скалата Џемиле потскокнува. Музиката
продолжува, а сцената полека се затемнува.)
СЕДМА СЦЕНА
Свадбата на Јадра и Флегма. Сцената е силно осветлена
во сино. На средината, под јаболкницата, на скалата е клекнат
Златоуст. Долу има маса во форма на триаголник. Со врвот е
поставена во подножјето на скалата. Од лево, на масата се седнати Исидор, Џемиле и Картуш. Од десно, Спасителот, Стојанка
и Толкувачот. Јадра е во средина и ги служи гостите. Се чувствува некоја непријатност. Недостасува Флегма. Тишината
ја разбива Стојанка.
СТОЈАНКА: Леле, колку убава свадба!
(Сите кимаат со главите и одговараат како навиени, потврдно: „да“. Продолжува Стојанка.)
СТОЈАНКА: Да. Да, но сепак, мене нешто како да ми недостасува. (Погледнува кон Јадра со чудење, а потоа се врти кон
Толкувачот.) Нели, Професоре, што мислите вие за тоа?
ТОЛКУВАЧОТ: (Збунето и по малку исплашено.) Да, да,
секако. И мене многу работи ми недостасуваат. Така е!
СТОЈАНКА: (Одмавнува со раката незадоволна од одговорот и ў се обраќа на Џемиле.) А ти, сестро, што мислиш за ова?
Ова маживе се навистина дибеци за некои работи.
ЏЕМИЛЕ: (Изненадена што ў се обраќаат.) Кој? Јас? Па ти
се молам! (Пауза.) Но, најнапред, благодарам за прашањето... а
тоа беше? (Се прави дека заборавила. Стојанка го повторува
прашањето.)
ЏЕМИЛЕ: Ах, за тоа сакаш да знаеш. Дали нешто ў недостасува на оваа свадба? Хм, па не сум мислела за тоа. Можеби музика.
Знаете, чочеци и таква работа. Да се растуриме од играње. Вака,
сме испоседнале како... (Гестикулира правејќи се учена) како на
конгрес на доктори за срце. Ете, тоа го мислам јас!
(Стојанка ја губи силната желба за доминација на масата.
Се повлекува и од чантата вади огледало. Започнува да се црви.

Картуш ја прекорува нешто Џемиле, покажувајќи ў кон скалата.
Спасителот станува и им се обраќа на гостите.)
СПАСИТЕЛОТ: (Во едната рака држи чаша, во другата
виљушка. Чука со виљушката неколкупати по чашата за да ја
смири викотницата. Но викотница нема, а тој и натаму удира
по чашата. По една необична и куса пауза, престанува и им се
обраќа на присутните.) Почитувани, што сте замолкнале сите
така едногласно? Ајде поживо, па на свадба сте! Бидете весели!
(Наредбата успева. Сите се раздвижуваат и започнуваат да се
смешкаат. Само Златоуст сё уште дреме на скалата. Спасителот, задоволен од својот авторитет, продолжува.) Така! Ете така.
Ајде сега да кажам неколку зборови. Нели така е редот. (Пивнува
од чашата и започнува.) Колку што гледам, на оваа свадба ништо
не ў недостасува. Сё има. Добро, можеби не е идеална, но нам
веќе ни е доста од идеални работи. Сите тие идеални работи се
сомнителни. И навистина, кому денес му е потребна идеална
свадба? И онака, по извесно време, се разбира, сето тоа ќе биде
заборавено и нема да биде важно. Апсолутно! (Тука прави пауза,
а останатите покорно повторуваат: „апсолутно, апсолутно!“
Спасителот ги гледа и им аплаудира. Продолжува.) Така! Така,
почитувани мои. Идеално! Како да не! (Отпива уште една голтка
и, пред да седне, го повикува Исидор да ја продолжи здравицата.)
(Исидор станува, ја вади буџонката од главата и со салфетка си ја брише ќелавицата. Има трема.)
ИСИДОР: Јас... (Пауза.) Јас! (Пауза.) Јас, навистина, сакам
да кажам нешто многу убаво и силно, но... Но, не знам како. Не
знам како да ви се обратам, сакани мои. Јас досега сум зборувал
само за историјата и се плашам да не ја оплескам работата, па така
оваа свадба наместо по веселбата да биде запаметена по некоја
историска зелена. Знаете, пред малку Претседателот ми даде
задача да ја спасувам новата историја и јас сум целиот посветен
на тоа. Ме разбирате, нели? (Се заблагодарува со понизни гестикулации, но пред да седне се потсетува дека нешто заборавил.
Додава.) Ах, да! Ќе заборавев. Мене ништо не ми недостасува
на оваа свадба. Таа е тамам во духот на новото време. Дури и
историска е, ако сакате!
(По здравицата на Исидор сите се погледнуваат меѓу себе.
Во исто време сите спискуваат: „Историска!“ Тоа го гледа од
височина Златоуст. Ги прекинува со едно стравотно: „Доста!“
Сите замолкнуваат и се вртат кон Златоуст. Тој станува и им
се обраќа. Светлината се затемнува. Осветлен е само Златоуст
на скалата.)
ЗЛАТОУСТ: Доста, бре, глупав народе! Доста пасете бадијала. Ако веќе пасете, пасете во стил и таму каде што сакате. А не
вака, во трње да ве легнат, вие ќе викате дека ви е меко. Аман од
вас! Па зарем не гледате? Сё околу вас е непостоечко. Што чекате?
Нова историја, ново време? Е, такво нема, бидејќи ако не си го
направите самите, секогаш ќе живеете во старото. (Прави пауза и
слегува една скала подолу. Кон Спасителот.) А ти? Или, простете
– а Вие? Што сте се надувале како паун и само им ракоплескате
на сопствените глупости? Па зарем не гледате дека пловиме како
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на брод од хартија и само чекаме кога ќе свикате: „Крај! До тука
беше! Ајде сега, рипајте!“ И ние треба да рипаме. Така?

(Сите одговараат: „Да!“)

СПАСИТЕЛОТ: (Со чувство на повиканост да даде историски одговор.) Видете. Како прво, не е така, а како второ, кој
сте вие така одозгора да зборувате за иднината. И од каде, ви се
молам, ги најдовте тие идеи за брод, за хартија и така натака? Ако
сте маж, слезете долу. Ајде да ве видам?

(Сите одговараат: „Не!“)

(Златоуст се прави дека не го слуша. Спасителот продолжува.) А, така, молчите? Па добро, молчете, но да знаете, ние
и нашето кралство со нова и подновена историја, не пловиме
на брод од хартија. Ние сигурно го освојуваме светот на голем
носач на авиони. Затоа сум јас – тој што сум. Големиот адмирал.
Сега завршувам со вас и им се препуштам на задоволствата, на
свадбата на моите пријатели. (Кон Јадра.) Ајде, развесели се, не
правиш секој ден ваква свадба! Ајде, качи се на масата и замешај
малку. Колку да се фати здравицата.
(Јадра го остава подавалникот и исплашена приоѓа кон
масата. Картуш ў подава рака и ја качува на масата. Сите се
станати. Јадра започнува безволно и исплашено да се врти. Се
слуша дервишка музика. Сите започнуваат да се вртат и ў се
препуштаат на музиката. На скалата Златоуст вртењето го
прави забавено. По неколку мигови музиката престанува. Сите
престануваат со вртењето и гледаат кон Златоуст. Златоуст
ги прашува.)
ЗЛАТОУСТ: Добри сте?
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ЗЛАТОУСТ: Дали нешто ви недостасува?
ЗЛАТОУСТ: Дали нешто е важно?
(Сите одговараат: „Не!“)
ЗЛАТОУСТ: Значи, ништо не е важно?
(Сите одговараат: „Да!“)
(По последното прашање дервишката музика продолжува.
Сите се вртат со страсни движења. Златоуст останува горе.
По неколку мигови осветлението започнува да се гаси, музиката
стивнува. На сцената останува само Златоуст на скалата. Светилките повторно се палат и на сцената се појавува Флегма. Ја
вози количката на Картуш. На приколката стои Јадра. Се вртат
околу јаболкницата. Се кикотат. Флегма ја прашува Јадра:)
ФЛЕГМА: И, како беше?
ЈАДРА: Супер!
ФЛЕГМА: Праша некој за мене?
ЈАДРА: Не!
ФЛЕГМА: Супер!
(Крај.)

ТЕАТАР
Ацо Гогов

од ТЕАТАРСкиоТ днЕвник:
„идиоТ“ нА Ф. М. доСТоЕвСки

Летото Господово 2017, на преминот меѓу летото и есента,
додека траат пробите, на површина излегуваат сите прашања
кои го вознемирувале длабоко и самиот Достоевски – феноменологијата на злосторството, прашањето за возвишената лудост
во светот. Може ли таа лудост, сега очовечена – слично на убавината – да го спаси светот во време кога нечесноста станала
основна мера на нашата живејачка?
Во јануари 1977 година славниот режисер, оскаровецот Анджеј Вајда, ќе ги започне пробите на претставата „Настасја Филиповна“, базирана врз романот „Идиот“ на Фјодор Достоевски. Од
дваесетината ликови, колку што содржи романот, тој ќе се одлучи
само за три лика: „идиотот“ Мишкин, Рогожин и Настасја Филиповна. Пробите се отворени, на нив присуствува публика која
ги прифаќа или коригира решенијата на режисерот и актерите.
Подоцна публиката ќе биде отстранета, ќе останат само актерите кои треба да го пресоздадат со театарски средства светот на
Достоевски. Вајда го напушта „тоталниот театар“ препознатлив
во неговите претходни режии и вниманието го свртува кон една
повисока камерна форма. Актерите имаат целосна слобода на
импровизација, тие се држат до текстот, но слободно воведуваат
свои асоцијации, секоја драмска ситуација ја играат на поинаков
начин, со поинакви сценски дејства. Како врвен надзорник на
целиот творечки процес е самиот Вајда, кој седи настрана, на
столче, и ѕвони со ѕвонче кога ќе забележи дека некоја сцена се
игра на ист начин, како нешто веќе видено. Крајниот резултат
не треба да биде една окаменета, точно фиксирана театарска
претстава, туку, потпирајќи се на импровизацијата, секоја наредна изведба треба да биде – нова претстава. Некои од идеите
на Вајда се потпорна точка и за нашата претстава, која ќе биде,
практично, прва постановка на „Идиот“ на македонски јазик во
Македонија, и тоа токму во театарот во Струмица.
Романескниот свет на Достоевски е длабоко карневализиран. Еден од основните карневалски принципи, претерувањето,
одењето до крајни граници, со еден збор – ексцентричноста,
е присутна на неговите страници: ете ги сцените-скандали со
удирањето шлаканици, обидите за убиство, бегањето од венчавање од пред самиот олтар, сцени во кои непресметливоста
доминира. Ете го и самиот кнез Мишкин, кој со своето однесување – слично како кај карневалот – ги поништува сите бариери
помеѓу различните општествени сталежи: и аристократите и
лумпенпролетерите и малограѓанската средна класа – сите тие ги
тргнуваат настрана сите конвенции и ја отвораат широко вратата

за овој необичен човек, за кој се зборува дека е идиот. Се разбира,
сценското читање кое би се базирало врз тој карневализам нужно
би подразбирало масовни сцени во кои триумфира човечкиот
хир. Нашата концепција е поинаква, и тука доаѓаме до Вајда и до
неговата камерна форма. „Идиот“ на струмичкиот театар треба
да биде сведен само на три лика: Мишкин, Рогожин и Настасја
Филиповна. Актерите ја чувствуваат сета сложеност на дијалогот
кај Достоевски, оние подолги реплики кои наликуваат на еден
неповрзан, дури хаотичен, говор кој од евоцирањето сеќавање
преминува на раскажување некоја анегдота, па оттаму кон поставување суштински прашања, па оттаму кон преиспитување
на самиот себе. Ликот на сцена води дијалог со соговорникот
пред себе, но тој дијалог е рефлексија на дијалогот кој се води
во него самиот, дијалог во кој се преплетуваат и судираат многу
гласови во внатрешноста на ликот. Оној дијалогизам за кој многу
убаво пишува Михаил Бахтин, внатрешен дијалогизам, кој кај
Достоевски е издигнат на ниво на врвна уметност. Секое пренебрегнување на таа говорна сложеност, на тоа многугласие во
говорот на ликот, би било упростување на уметноста на авторот.
Кај Достоевски – за разлика од други автори кај кои доминира
сликата, визуелното – првенствено слушаме. Говорот, живата реч
се во целосно напрегање да бидат изговорени и објавени пред
слушателите, пред сите. Таа реч е пророчка! Оттука сите дијалози во нашата претстава (со мали, незначителни скратувања) се
интегрално пренесени, онака како што е тоа во самиот роман. Од
адаптацијата на Вајда ги користиме сцените во кои единствени
протагонисти се Мишкин и Рогожин, драмски ликови кои ја играат својата вечна драма, како и кратките епизоди на епилепсија
во кои Мишкин доживува визии кои ја издигнуваат претставата
во сферата на имагинарното, кое е по малку застрашувачко.
Како новина ги воведуваме сцените на ретроспекција, во кои
постои навраќање кон минатото, кон сето она што претходело
како лична историја на тројцата протагонисти. Сценската визија
на претставата подразбира една корелација помеѓу времето и
просторот. Сцените со Мишкин и Рогожин се случуваат напред,
најблиску до публиката, во некоја претпоставена сегашност.
Ретроспекциите се случуваат малку поназад, и овде просторното
поместување назад истовремено значи и поместување назад во
времето. Визиите, кои се своевидни соништа, по малку налудничави и бизарни, се случуваат уште поназад, врз малку издигната
платформа. Сценската игра на двајцата актери, Кољо Черкезов
како Рогожин и Игор Тодоров како Мишкин, во голема мера е
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одредена од црниот Рогожинов стол, кој небаре е гравитационен
центар кој ги привлекува ликовите, како и од книгата и ножот
кои стануваат магични реквизити.
Летото Господово 2017, на преминот меѓу летото и есента,
додека траат пробите, на површина излегуваат сите прашања кои
го вознемирувале длабоко и самиот Достоевски – феноменологијата на злосторството, прашањето за возвишената лудост во
светот. Може ли таа лудост, сега очовечена – слично на убавината
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– да го спаси светот во време кога нечесноста станала основна
мера на нашата живејачка? И можно ли е, најпосле, вечноста
да ни биде дарувана нам, на луѓето, или пак на крајот од патот
е ништожноста, конечната смрт, отелотворена во сликата на
Ханс Холбајн, „Христос во гробницата“, која таинствено лебди
над главите на актерите.
Сите прашања се отворени...
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