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Вистински дијалог

Не плаши се Баас.
Само што се појавив
Па лицата ни се сретнаа
Во оваа црна ноќ како мене.
Не плаши се –
Ние секогаш ќе се среќаваме
Кога ти не ме очекуваш.
Јас ќе се појавам
Во ноќта што е црна како мене.
Не плаши се –
Обвини си го срцето
Кога ќе се уплашиш од мене – 
Јас ќе си го обвинам умот
Кога ќе се уплашам од тебе
Во ноќта што е црна како мене.
Не плаши се Баас,
Срцето ми е огромно како морето
А твојот ум како земјата.
Добро е Баас,
Не плаши се.

За оние од нас кои прават музика
     (на Џонас Гвангва)

шетавме рано наутро кога кучињата
беа уморни од лаење
зад нашите стапки
загубени како што отчукувањето на минутите
нё водеше насекаде каде што не сме ни помислиле
да бидеме
некогаш,
спомни си како минутата си погледна под пенчето
и таму беше нашата крв
нашата плот, пикната под пенчето претворајќи 

се во почва
крв и плот претворена во кал
часот, кога сите аплаузи што ги знаеме

Монгани Вали Сероте

Добитник на Златен венец на СВП за 2012

Александра

Да беше можно да се каже,
Мајко, сум видел јас и поубави мајки,
Моја најубава мајко,
Па кажи ў дека таму и ќе појдам,
Александра, јас одамна би се разделил од тебе.
Но ние имаме само една мајка, никој не може 

да ја замени,
Како што немаме ни избор за да се родиме,
Не можеме да си избираме мајки;
Се делиме од нив како што се делиме од живот 

во смрт.
А мојот почеток, Александра, беше врзан за тебе,
Токму како што ти ми ја врзуваш судбината.
Ти биеш во моите внатрешни тишини
А тивка си во моето срцебиење што е гласно за мене.
Александра јас често плачев.
Кога бев жеден јазиков ми имаше вкус на прав,
Прав натоварена на твоите брадавици.
Јас плачам, Александра кога сум жеден.
Од градите ти се цедат валканите води на твоите ендеци,
Водите разблажени со крвта на моите браќа, твоите деца,
Кои еднаш си ги одбрале ендеците за смртни сандаци.
Ме сакаш ли, Александра, или што правиш ти со мене?
Ме плашиш, мамо,
Ликот ти покажува како да ќе бидеш лоша со мене,
Ме плашиш, мамо.
Кога ти лежам на градите за починка, нешто ми кажува
Дека си крваво свирепа.
Александра, чумо
Што си ми направила ти мене?
Сум видел луѓе но се чувствувам ко да не сум како нив,
Александра што ми правиш ти мене?
Чувствувам како да сум потонал во таква покорност!
Лежам ничкум дур другите врват врз мене до далечни 

места.
Сум заминал откај тебе многупати
И пак се враќам.
Александра јас те сакам;
Знам 
Кога сиве овие светови ми станаа смешни
Молкум се пробивав назад до кај тебе
Па среде овој шут легнав,
Јас прост и црн.

ВЕНЦЕНОСЦИ

Монгани Вали Сероте
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сети го ѕидот додека одиш и држи, држи се
приковај си го окото кон далечината и продолжи 

да одиш
мрдни, дете, мрдни
ако не стасаме таму
никој и не мора...

Њујорк, 1975

Матшидизо: поминати стапки

не бираме да се родиме
ниту пак бираме како ќе умреме
а кога смртта ќе дојде
дознаваме многу за тоа како сме живееле
па така
нека биде
штом времето, ставајќи нё ваму каде што сме
нё научило на начини од смртни пози
дека насилството може да ти го збрише видот
дури да затне и уши
или да ни ги предаде усните на молк
можам да кажам
додека ти ги гледам стапките
како ти го грапчат животот од многу видови на смрт
а ти си била втурната во едно бегство од танц –
начинот на кој очите ни мрдаат 
од тебе
на многу други  страници од лица и очи
отворајќи пат, барајќи сигурност
беше единствениот извик што смогнавме 

да го употребиме
надеж подигната во безнадежност
па така –
видовме бебиња што излегуваат од тебе бргу 

едноподруго
како утробата да ти е автоматска пушка
така дојдоа па стоевме и ги набљудувавме
со очи зјапнати во твоето лице што станало простор 

без дно
твоето лице, толку длабоко
толку црно
пркосејќи им на зашеметените и шепнати молби
матшидизо, моја сестро
нашиот молк беше знаење, учено од агонија
во нашите кошмари од ноќите поминати со лаеж 

од кучиња
те видовме како умираш на многу, толку многу начини
сега кога си мртва, сега кога си зад своите стапки
што ти ги даваше со твоето брутално одење
седиме одзади, воздивнуваме
сеќавањето ни доби уште една жестока лекција
да

и сме ги чуле
нё прогласија за мравки осудени за лудите копита
па изморениот полноќен час нё држеше за раце
а празните улици се ѕвереа во нас со своите
светилки
а ние пак, уште еднаш, се превртувавме
во нашите кревети
како душекот да беше врела земја што пече црви
ах
музиканте, еден ден штом пердувот ти се скрши
а мајсторството на говорот ти исчезне  како
снегулка што паѓа на земја
спомни си
ти го јаваш часот како смртта што го јава животот

Њујорк, 1975

Жештина и пот
     (за сестрите и браќата што може се изморени)

и така продолжуваш да се обѕрнуваш
ако не слушаше кога дишеше минатото
сегашноста ти го брише името
дете не пуштај смеа од луди туѓинци
зграпчи ни ги лицата
сегашноста е изненадена од нашите песни
стаписана што уште одиме по улици како што 
одиме
загубени како што сме 
растргнати и штукнати од звуците на нашите имиња
изненадена е што иако видот од очите
ни се порева
и макар што ставата на нашите сенки како да поткуцува
ние сё уште им редиме коцки и им кажуваме на децата
прикаски
па така ти продолжуваш да се обѕрнуваш
дури и кога мракот е толку густ што би можел 

да ти ги допре
очните јаболкца
дури и кога мракот е толку огромен простор
готов со незаситна жед да голта, па
дури и готов сё уште да ја голтне
последната црвена капка што капе уште од твоето
срценце,
не ги слушаш ли песните
можат да живеат во сегашноста ако им дозволиме
песниве ја имаат умешноста на грбот од мајка ни
и речовитоста на претскажувањето од баба ни
за времето што никогаш не било
и земјата чиј ритам е опиена
зашеметеност
дете

АлексАндрА
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од поколение до поколение и поколение
изнурнуваме без исклучок
како денот како ноќ како годишни сезони како време
се калиме и се искаливме
во долгите ли долги мигови на борба
шест векови шеесет декади што сме биле подметки
овие шестотини години на Африка што се бори
би требало мора и ќе ги отвори вратите
да пукнат како што пукаат и капат ’рѓа небаре 

отпадоци
ќе пробијат до месечина и ѕвездите
до сончевината
додека се нудиме да ги делиме наградите од борбата
и се нудиме како дел од човечката раса
за сите ние 
црнци и белци да можеме да бидеме подарок 

на животот 

Тие тоа го прават

Тие имаат сё. Овоземно.
Нивните начини се широко исткаени,
Само што се едно и исто;
Имаат забава
Имаат група за учење
Или нешто слично;
Она што е важно
Се среќаваат;
Истите луѓе секој ден
Во секоја друга куќа или пригода,
Сё истите луѓе; на чај и колачи, или кафе,
На сорго жито: или на што сакате.
За да ја променат монотонијата,
Си ја шараат куќата
Со црно како туш или црно како мојата,
Па се насмевнуваат. Сё пошироко.
Сликата на „крокодилски солзи“
Сфаќате?
Да се повтори тоа е кога продолжувам
Со поезијава на монотонија
Па ајде да застанеме, ни треба промена.

Пекол, Добро (рекол), Небо

Јас не знам каде сё сум бил,
Но Брате,
Знам дека доаѓам.
Не знам каде сё сум бил
Но Брате, 
Знам дека го чув повикот.
Пекол! секаде каде што бев плачев тивко

додека чекам да чујам како си умрела 
дали си била спрострена на правливи улици 

потпивнувајќи смрт
или си лежела во кревет блуејќи си го животот
што е тоа што е важно

Денвер, Колорадо, јуни 1975  

Историја – домашна адреса

јас
јас ќе ја прашам мојата љубена каде
каде мораме да престојуваме во раните часови
во везот ревот и ѕунот
од зазорувањето
кога хорзонтот се проѕева златест и 
бледорозов
кога ветрето зоврива
кога вртењето на земјата го укотви годишното време
на свое место
и кога сечилото на ветрот и ветрот
нё тераат да сонуваме
ние си ја знаеме адресата
додека дождецот нё тера да зјапаме во далечините
Африко
еве кај сме
ние кои те населуваме
во сенките што од сино до црно црвено-жолто
и медено
танцуваат со светлината на сонце и на сенките
од месечината
и ѕвездите
или во најцрниот мрак од ноќта
во сите годишни времиња
надвор во твојот огромен простор
под твоите ведри и сини неба што лебдат и
набљудуваат
во времето што го носиме и газиме

ВЕНЦЕНОСЦИ
Монгани Вали сероте
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И велат дека имаш дозволи;
Можеби си уметничко дело што шета наоколу
Создадено од времето,
Со раце како пушки,
Со лице што изгледа лудо.

Оваа старица

Оваа старица, што се прикрадува на улица,
Сега е еден стар плетен џемпер,
Износен и искинат
Од нејзините деца и децата на децата,
А сега, од децата на момчиња и девојки.
Се раздиплува,
Небаре од своите вткаени џебови,
Убавина туѓа за мене;
Кога зборувам со неа,
Ја чувствувам студената кочан зима;
Како да се возиш во кола
Гледајќи како ти се раздиплуваат недопрени 

природни видици
(Додека чинам луто ги разминувам, со прозорците 

од колата назад).
А кога запирам и мислам,
Наградата е: замрзнато минато.

Ова старица се прикрадува сега по улицата
Како странец што фрла поглед врз мене
Од својата кола, а јас од мојата,
Кога семафорот се свртува: црвено!
Оваа старица.

Пивница кралица

Со раката подвиткана во конзервата
Што е стисната под нејзината мишка,
Таа чекори, со исправена става,

А сепак седев таму сё досега.
Не знам каде сё сум бил,
Но Брате,
Знам дека доаѓам:
Доаѓам сега како прилив вода,
Но оф! Има песок под мене!
Не знам каде сё сум бил
Што се чувствувам толку слаб, небо! толку уморен.
Но Брате,
Беше ли тоа рогот на Манкунку?
Пекол! душата ме боли како тело што било изударано,
Но истрпев сё досега.
Не знам каде сё сум бил,
Но Брате,
Знам дека доаѓам.
Не знам каде сё сум бил, 
Што имам толкав страв силен како виор
(ќе биде ли исто толку краток?)
Но Брате,
Знам дека доаѓам.
Не знам каде сё сум бил
Но Брате,
Беше ли тоа фигурата на Думиле?
Пекол, умот ми чука како срцебиење, нема застој;
И од тело на рани – кога ли ќе станат лузни? –
Но сё уште можам да одам и да работам и пак да 

се смешкам.
Не знам каде сё сум бил
Но Брате, 
Знам дека доаѓам.
Не знам каде сё сум бил
Но Брате,
Јас имам глас како гром од молња преку планини.
Но оф! но има бакарни молња спроводници за мене!
Не знам каде сё сум бил
Што имам очај толку длабок ли длабок 
Но Брате,
Но Брате,
Знам дека доаѓам.
Не знам каде сё сум бил
Но Брате,
Беше ли тоа гласот на Токо?
Пекол, добро (рекол), небо!

Хипи или хепи

Што ти е? или што се вели?
Косата ти паѓа како дожд од твоето небо,
Или тоа е пекол?
Очите ти сеат страв, понекогаш се како на бебе.
Го следиш Христос – слушам; ми велат дека ловиш.
Весниците го велат тоа, знаеш,
А ти само сакаш да шеташ наоколу,

АлексАндрА



6 17.08.2012

Семето и светците

Јас сум семето на оваа земја
готово со моите корења да се рашири длабоко 

во стварноста
сум бил грижливо чувано
црно семе; од црни светци и пророци
од Собукве Мандела Сисулу
од Фанон Малколм Екс Џорџ Џексон
јас сум дрвото на оваа земја
ноќниот ветер ми ги зашумува лисјата
тажни звуци од мојата земја
плачам роса наутро како мој начин на медитација
јас сум овошјето на оваа земја, овој пат
штом узреам моја љубена,
дај да им бидам храна на децата,
бев неуморен како лисјата
дувнати од зимскиот ветер,
срцето ми се исушило, мургаво како стебло изударано 

од ветер,
крвта ми се смрзнала, како гранчиња од мртво дрво,
но сега моја љубена,
сезоната на хоризонтот, сонцето, ноќта
паднале врз мојот живот,
сонот-желба на моите светци.

Песна

Секој од нас
отчукува стапалки во градите на земјата
зашто таму и припаѓаме

Земјата е секогаш со затворени усни
но зборува само со себе
вознемирена од возбуда.

Секој од нас ќе одговара
кога црвјето ќе нё прекопаат по вистината, 
под земјата.      

Препев: Богомил Ѓузел

Босите стапала ў се лизгаат бргу,
Со очите втренчени далеку
Се ближи кон пивницата.
На патот назад
Таа е Кралицата;
Бавна е во своите чекори
Внимателна во она што го држи – 
Рацете ў се нежни сега како мајчински –
Околу конзервата што ў е над глава
Со меури од горкото браон пиво
Што ги држи мажите и сопрузите
Скраја од белјите на овој свет,
Заедно во топлиот ў куќен дом.

Мои браќа на улиците

Оф вие црни момчиња,
Тенки сенки што изнурнувате како студенило 

во ноќта,
Чии стапки срцеломни одекнуваат во ноќта,
Мои браќа на улиците,
Кои одат на одмор во затвори,
А на починка во болници,
Кои се смешкаат на навреди,
Кои се плашат од белците,
Оф вие црни момчиња,
Вие орди-поила што ги преплавуваат црните пасишта,
Вие крвави тела што одбегнуваат куршуми,
Мои браќа по улиците,
Кои пијат и слушаат плочи, 
Кои искусиле силување на мајки и сестри,
Кои земаат милостиња од бели раце,
Кои грабат леб од црни усти,
Оф вие црни момчиња
Кои леат крв лесно како што се вели „Вуцек“
Слушајте! 
Ајде мои црни браќа по улиците,
Слушајте,
Тоа се црнкињите што плачат.

ВЕНЦЕНОСЦИ
Монгани Вали сероте
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Франсоа-Kсавие Мегр 

Добитник на наградата
Мостови на Струшките вечери
на поезијата 2012

Копам со голи дланки 

На почетокот требаше
антологијата на светот
да се напише

накитот на земјата
чекаше да биде издлабен

а јас
да те запознаам.

Кон светлината на Исток
не понесувам ништо
освен грст воздух
и обземачка радост.

Покрај патот каде умираат камењата
сакам да ја посветам мојата маленкост
на брановите побегнати низ небесните бури
на зраците кои светкаат по морската шир
свет отров на ѕвездите на морето.

На сё што владееше
отаде
и под кожа
кога замолчуваат толпите

Присвојувам едно кралство
губејќи ја од него 
темнината втисната во дините
каде се потпира ноќта
и ова малку топлина
во тупанициве
што остана.

Крунисан со ѕвезди далечни
и колеблива сериозност
слепени на моите голи чекори
се посветувам
душа и злато
на сё што се тетерави.

ЛАУРЕАТИ

Франсоа-Ксавие Мегр е роден во 1982 год ., 
во приморски шарант, Франција . Студира право, 
а потоа новинарство, по што станува новинар во 
дневниот весник Круа . Напоредно со пишувањето, 
Франоса-ксавие Мегр се занимава и со музика; има 
издадено три диска со песни, има одржано многу 
концерти . . . Неговото пишување покажува стремеж 
кон внатрешното, кон слушањето, кон контемпла-
цијата . Во неговите очи, зборот не треба да се врти 
кон самиот себе, туку треба да ў служи на мистерија-
та која го надминува, да цели кон нешто поголемо 
од него самиот .

Еве што вели неговиот издавач: „Ги знаев на-
писите на овој новинар од дневниот весник Круа во 
врска со  спиритуалноста, но не знаев дека зад името 
Франсоа-ксавие Мегр се крие поет со таква  матри-
ца . каква матрица? Онаа на млад автор кој се осме-
лува да го покаже својот лиризам и истражувањето 
на смислата . Со своите песни, полни со музикалност 
и онирични слики, Франсоа-ксавие несомнено оди 
по ’брегот кој води до детството‘ и ги наоѓа радоста, 
болката, жестокоста кои го прават еден човек . како 
да стануваше збор за тоа да му се подаде рака на чо-
векот во невидливото, да се верува во ноќта, да се 
спои со ’недогледното царство во него самиот‘ . . . Во 
тупаницата на ветрот не е само негова прва збир-
ка; тоа е чин на раѓање на еден вистински поет“ .
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далеку од мајка ми
бескрајни лета
во бесконечноста на детството.

*

Векови подоцна 
и мирисот на крајот од бурата 
кој остана после молњата
не изгубил воопшто од својата строгост
ни од својата младост
јас имам сё уште дванаесет години
во моето тело уморно

Си одам со пареата
низ шумите разбушавени
припивајќи сё кон себеси
и овој светол инстинкт 
кој талка во тишина
низ каналите на мојата меморија.

Сите овие луѓе кои одат и доаѓаат
не знаат дека се во поемава
смеата на децата на поминување
несмасноста на младите парови
тој дискретен начин на нашите старци
да безделничат под гранките
ништо не бега
ништо не се губи и сё се отелотворува
под  неизбежниот чекан на поемата
синхронијата на толпите
разоткриена сё до најнезначајното
хармонијата на еден вид искорната од заборавот
обединување до највисок степен
оваа бескорисна моќ да ги предадам зборовите
на оние кои мислат дека од нив немаат потреба
на присутните и на отсутните
на кружењата на сивите гулаби
сё до тишината
на камените ангели.

Топла симфонија на последниот Мистрал
збогувањето на еден воз од провинција
ја кине тишината

Под кожа
напуштената носталгија за едни дворови
ќе биде скршена

Човек залудно се обидува 

Ги сквернавиме восхитувачките рабови
на фантомските ѕвона врз покривите од песочник

Села скаменети од ветер кој сё уште тлее
во бескрајните широчини во недоглед

Полиња жито, полиња ѕвезди
каде што бдеат нашите предци

Соништа втиснати по стаклата на возовите
преселба ослободена од својата цел

Ние ти го забораваме вкусот, земјо трпелива
а наскоро сё ќе загубиме

Рамото на патот каде човек се обединува
неизбежниот брег кој води кон детството

Потрошена брзина која му пркоси на времето
за што не ја знаеш енигмата

Не го содржиш просторот,
не повеќе од мистеријата

А ние чекориме гордо
без ништо да знаеме и познаваме

Па тогаш од каде ни доаѓа оваа носталгија
која истекува од шуплините на нашата нестрпливост

Оваа потреба од засолниште
која шумоли со знаци

Оваа збунувачка интуиција
на една градина која треба да се насели?

Бурата стивна 
како огнен крик од облаци 
врз хартијата на ноќта

Го напуштам амбарот
кој ме засолнуваше
недалеку, една сенка
ги собира набрзина
расфрлената чаша
и растурените гранки во дворот

И кога моите гради тапани
бијат под небото
се сеќавам на камповите

ЛАУРЕАТИ
Франсоа-Kсавие Мегр
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Очи кои ў зборуваат на ноќта
и ја охрабруваат
очи со кои се зема зората
за рака
очи – светилници на градот
каде се судираат со толку погледи

Очи – светилки на патот 
за деновите без здив
очи – втренчени во душите
без светлина
очи кои раскажуваат за
потеклото
подобро од усните
подобро од зборовите

Очи
за човек просто да се погледне в лице
за да се стопли.

Случајно на стела
ги печатам
модриците на небото

Сина тишина обрабена со кедар
населено со лица
времето минува низ мене

Очите ми се сунѓери 

да ги живее одлагањата
да го зароби моментот
како овие златножолти лисја
кои ги врамуваме 
во школските тетратки.

А септември
веќе се најавува
и смоквите
насекаде низ високата трева
го разложуваат меѓу себе
делото на детството.

Излезена од руините на денот,
врбата и ветерот
разбушавената сенка како акробат
се надвисна над жеравите

Разбиено резе
од десетчасовниот Мистрал,
а одата на изостанувањето
ме исфрли надвор

Процесијата од огнови
веќе се замаглува, исчезнува
вдолж рапавите граничници

Го издолжувам чекорот
како што ослабнува неговата рака
оттргнат од сите
несигурности.

Тишина опашана со абонос
во сината ноќ му зборува Бог
на оној 
кој гледа.

Моите корени имаат очи кои ништо не ги замолчува
ни крикот на облаците препуштени сами на себе
ни џганот од уличките со мирис на неуспех
ни поплавата на самракот кој истекува од 
длабочините
ни шарлатаните, ни ѕвездите проколнати

Ни птиците вражалки
во дупките на црвенкастите покриви
ни епидемиите на рамнодениците
од кои требаше да се залечам
за да не заборавам.

копАМ со голи длАнки
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Побрзај и придружи ми се
меѓу ѕидовите смачкани
и облаците од бакелит

Побрзај

Те чекам.

*

Би сакал да ти кажам
колку се празни моите ноќи
кога дишам далеку од тебе

Би сакал да знаеш
од кои ѕвезди се направени моите неба
– но за кого да светат?

Би сакал да ти кажам
дека мојата дланка од јужен ветар
го порамнува твојот пејзаж

Би сакал да ти кажам
и да те обвиткам.

Бројни се патиштата кои водат до тебе
кратка е добата на човекот
и се шетам

Ти издиша врз мене
како што се дува пламен
нежно, нежно

Букет од лисје 
јаворови пожолтени 
се растура по мојот пат
и ми ги поплочува чекорите
чекори кадифени
чекори избројани
секој во свое време

Ученици се смеат во паркот
бега сезоната на детството
далеку е
се враќаат мразовите
ми студи
и треба сё да научам.

Од стихозбирката Во тупаницата на ветрот

Препев од француски јазик: Надица Николовска

за сјајните последици
од исчезнувањата.

Еве доаѓа времето од мермер
времето на неподвижност
ова време не е моето

Трпение, трпение
ми вели ветрот

Знам, знам ...

Се среќаваме
двајцата
со нашите неверни нежности
и нашите вечни
кавги.

Кога зрела доба
ќе те надвисне

Ќе ти биде познато
речиси сё

Но ќе знаеш ли
сё уште да ги препознаеш

Крилјата на ангелите
кои го обрабуваат патот?

Ветрот вели:

Ако за тебе
занеме природата

Никогаш не ќе се изгубиш
во сенката на големите тиси

Каде што мојот глас се втиснува
како во некоја книга

*

Еве ја и есента

Земјата осиромашува
соковите се стврднуваат под кората

ЛАУРЕАТИ
Франсоа-Kсавие Мегр
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ПРОЗА

право? Државата тогашна или херојот сегашен?“ Но не 
сакаше на тоа да си одговори, а и да си одговореше, со 
тоа ништо нема да направеше. Таа и натаму ќе останеше 
истата непоправлива удбашка, Вампирка, и немаше да 
ја смени историјата.

По десетина минути стана од клупата и му пријде 
на споменикот. Таму прочита кој бил тој и дека бил 
нашиот прв претседател. Благородна само кисело се 
насмеа, како да сакаше да каже „Како да не!“ Потоа 
троп на со бастунот и нервозно му го заврти грбот. 
Полека појде надолу, по плоштадот; мина покрај фон-
таната, се зачуди од големината на двајцата коњаници 
кои го чуваа Камениот мост. Но тоа не ја интересираше 
многу. Сега старата Вампирка Благородна Маренкова 
сакаше да види на кое место ќе биде изграден Мостот 
на уметноста и каде ќе биде поставена бистата на не-
среќниот Актер Беломорски.

Кога го виде раскопаниот и насила стеснетиот 
Вар дар и големите дигалки кои работеа над реката, Бла-

Во закрвавените очи на Вампирката Благородна 
Ма ренкова споменикот на Ченто беше див и застрашу-
вачки голем куп од камен. Таа, старата партизанка, за-
стана малку подалеку од него; од инает се потпре на 
бас тунот и започна испитувачки, речиси непристојно 
да го гледа. По некое време, во знак на протест, ја поди-
гна десната рака и отиде до тркалазната клупа наспроти 
спо меникот; седна на неа и повторно длабоко се загледа 
во тој голем човек од бел камен. Посебно во неговиот 
впе рен прст. Извика тивко, само за себе: „А бре Маке-
донче, а бре Македонче!“

Упорно се обидуваше да се сети дали некогаш го 
сретнала овој одметнат партизан низ нејзината долга 
животна историја; но напразно, таа со неговото име и 
со неговиот лик се сретнуваше само преку архивите и 
досиејата на УДБА, а таму тој се водеше како непријател. 
Како осуденик кој бил против Тито и против интересите 
на државата. Сега, кога гледаше во него како во жива 
историја, зачудувачки се прашуваше: „Кој тука немал 

Братислав Ташковски
(од романот АКТЕРОТ)

ПИСмО дО АкТЕРОТ
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шефот на Вампирот, тој повеќе не можел да издржи. Ў 
рекол на Благородна: „Ова е циркус и лакрдија, мораме 
веднаш да заминеме“. Така и било, а Благородна ни-
ко гаш не го прашала зошто така решил. Подоцна, во 
станот на Вампирот, кога како паднати ангели лежеле 
на големиот кревет од гревови и бескрајно им биле 
препуштени на сексуалните нежности, Благородна, за 
да го смири, му рекла: „Немој многу да се возбудуваш, 
тоа таму беше само политика и театар. Нашето е друго, 
ние си ја туркаме работата“.

Момчето од кафулето го послужи чајот од липа. 
Бла городна Маренкова стави две лажички шеќер во ча-
јот и добро го промеша. Во тие чудни денови не знаеше 
дали таа станува сё потажна или тоа што секојдневно ў 
недостасува едноставно повеќе не постои за неа? Долго 
размислуваше за тоа и за исправноста на сопствените 
животните постапки кои, сега, на нејзините години, 
не беа ништо друго освен глупава приказна. Но при-
казната си имаше и убави, па дури и храбри мигови. 
Тогаш, во тие опасни времиња, доаѓањето на премие-
рата во која играше државен непријател ја поттикна 
Благородна да размислува малку поинаку за Актерот 
Беломорски. По премиерата на Макавејските празници 
сама ги посетуваше сите театарски претстави во кои 
играше Актерот, но за жал, нив ги немаше многу. Ја 
гледаше Кршалнига и ништо не разбра, но беше весе-
ла што во публиката е како гледач, а не како удбаш; а 
потоа беше и на легендарниот Иванов, во која Актерот 
ја толкуваше насловната ролја. По оваа претстава со 
големо внимание започна да ги чита и страниците за 
култура. Непријатно се возбуди и не беше задоволна 
од одгласите за Иванов кои се јавија во Екран, бидејќи 
ве руваше дека Актерот навистина е најдобар актер, а 
прет ставата е – феноменална. Меѓутоа, надвор од овие 
лич ни забелешки, полни со сентиментални уметнички 
пре терувања, Актерот Беломорски во нејзините очи и 
на таму беше опасен државен непријател.

И многу години потоа, сама како секогаш, во кафу-
лето кое гледаше кон МНТ, Вампирката Благородна 
Ма ренкова не можеше да размислува поинаку. Таа сё 
уште беше заглавена во приказната; во онаа иста опасна 
ка жуванка од која, како што ў рече Петранка од Чучер, 
мо рала што поскоро да исчезне! Да ја снема и да биде 
за боравена од сите! Да постои само како архивски број 
и, како многу други работи, да биде непозната.

Додека полека отпиваше од липовиот чај, самата се 
насмевна и си одговори: „Кој, Благородна? Кој, на кра јот 
на твојот живот, сега, по умирачката на Вампи рот Алексо 
Патраков и толку години од смртта на Актерот Бело-
морски, ќе се сеќава на тебе? Зарем не гледаш – во оваа 
нова држава многу поголеми нешта од униш тувањето 
на еден актерски живот апсолутно не се важни. Можеби 
само некој амбициозен новинар ќе напише неколку 

го родна некако се успокои. Си помисли дека местото за 
Мостот на уметноста не е лошо избрано, но не можеше 
да замисли како тоа ќе изгледа кога ќе биде готово. Се-
пак, и таа далечна мисла не ја вознемири многу. Погледа 
уште малку, а потоа погледот ў застана врз зградата на 
МНТ. Тогаш се сети на нешто убаво, кога во годините 
наназад ја отвораа оваа зграда. Тоа навистина беше 
ин тересно.

Благородна Маренкова со спокен чекор влезе во 
блис кото кафуле, удобно се смести во раскошните сто-
лови од плетен бамбус и порача чај од липа. Потоа, 
по несена од верувањето, се врати назад во убавото ко-
мунистичко време:

Некаде пред крајот на работниот ден, телефонот 
на нејзината работна маса заѕвонил. Се јавил Вампирот 
и ја повикал да дојде кај него. Таа веднаш го направила 
тоа и наскоро стоела пред Вампирот. Тој ја поздравил и ў 
рекол да седне. Откога седнала, Благородна му рекла:

„Доста веќе со тие формалности. Кажи веднаш 
за што ме повика?“

Вампирот спокојно ў одговорил:
„Полека, девојче. Мирно. Вечер да се облечеш нају-

баво и да заблескаш со својата раскошна убавина. Ќе 
одиме на театар“.

Благородна се зачудила. Таква покана дотогаш ни-
когаш не добила од Вампирот. Не можела да издржи да 
не праша како тоа одеднаш се случило? Вампирот бил 
неочекувано многу љубезен. Ја затворил папката пред 
себе и рекол:

„Да, Блага, вечер одиме на првата премиера во 
новата зграда на Македонскиот народен театар. Таму 
ќе бидат сите, редно е и ние да сме таму“.

Зачудувањето сё уште треперело на лицето на 
Благородна, но пред да праша уште нешто, Вампирот 
Алексо Патраков продолжил со изненадувањата:

„А дали знаеш што ќе гледаме? Се разбира, не зна-
еш, но затоа јас ќе ти кажам. Ќе ги гледаме Макавејските 
празници. Да, драмата е напишана од Писателот, а една 
од главните улоги толкува Актерот Беломорски“.

Ова навистина било крајно зачудувачки за Благо-
родна, но сепак решила ништо повеќе да не прашува. 
Излегла од канцеларијата и вечерта, дотерана како што 
ў било наредено, заедно со Вампирот, ја проследиле 
пре миерата. Таа, иако не се разбирала многу во театар-
ската уметност, била задоволна од претставата. Додека 
траела претставата, се обидела да го праша за мислење 
и Вампирот, но тој бил зафатен со друга работа. Тој не 
ја гледал драмата, туку во темнината гледал кој дошол 
на премиерата и кој до кого бил седнат!

На коктелот по претставата Вампирот Алексо 
Патраков доживеал големо удбашко разочарување. 
Сите оделе кај Актерот и му честитале. Кога тоа го на-
правил Секретарот на партијата, а малку подоцна и 

ПРОЗА
Братислав Ташковски
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ра боти. Но бадијала, тие беа вмровци, непријатели на 
др жавата, и така мораше да биде.

Откога темелно го расчисти станот од сите мате-
ријални спомени и болни сеќавања, реши дефинитивно 
да го заборави тоа место. Претходно ги повика поли-
цајците од најблиската полициска станица и тие го зедоа 
оружјето и целата муниција на Вампирот. Потоа отиде 
во општината, ги фрли клучевите пред надлежниот 
службеник и пријави дека тој стан отсега е во нивно 
владение. Во него повеќе никој од племето на Вампи-
рот Алексо Патраков нема да живее. Ништо друго не 
ја интересираше; во станот на Вампирот остави сё. Со 
себе го понесе само неговиот куфер, заедно со сите тај-
ни во него.

Додека го напушташе станот на Вампирот, некаде 
на скалите меѓу вториот и третиот кат, повторно се сети 
на сонот и на зборовите на продавачката на тревки и 
зрнести лекови Петрана од Чучер – дека што поскоро 
треба да си оди оттаму, бидејќи тоа било најголемото 
дувло на гревови. Благородна Маренкова конечно ја 
послуша старата црногорка. Не од страв дека ќе започне 
и таа да се топи и да изгнојува како Вампирот или како 
оној грешен Милентие Гргентие од Чучер; туку од по-
мислата дека Петрана од Чучер некој ден може пред неа 
да фрли рака ситен овес, нешто да промрмори и потоа, 

фељтонски редови, или некој вчудовиден писател кој 
добил несериозна порачка сериозно да пишува за тоа; 
за збранетата вистина за Актерот и за нивната судбина, 
како главни ликови во таа удбашка кажуванка!?“

Се насмевна уште еднаш и спокојно погледна на-
пред. Тоа „напред“, колку и да беше несигурно, беше 
убаво. Така да размислуваше на времето, можеби сега 
ќе беше поинаку; но времињата одамна ги прегазија 
сите емоции во нејзиното сеќавање.

По сигурната смрт на Вампирот Алексо Патраков 
таа како да заборави на него. И самата се чудеше како 
е можно тоа, но кога ќе стапнеше во станот на Вампи-
рот, веднаш ја обземаше некоја туѓост. Се чувствуваше 
како затечен странец и никако не можеше да си одго-
вори на прашањето – што бара таа тука? Дури откако 
ќе поседеше малку и ќе ги разгледаше празните одаи 
повнимателно, како низ магла ќе си припомнеше дека 
тука, во тоа непознато место, ў се случија многу убави, 
но и многу лоши нешта. Тука, на тие грешни постели, 
таа уживаше во развратна похота и бескрајно сладос-
трастие; се смееше, се кикотеше и го надополнуваше 
она кое во сите нормални домови беше секојдневие. 
Но тука и плачеше, коленичеше пред Вампирот да не го 
убива брат ў, а на нејзиниот маж да не му прават такви 

писМо до АкТероТ
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тоа не е толку едноставно. Тоа, мој веќе дефинитивно 
мртов непријателе, е посебна наука. Тоа е посебен дух на 
победата. Кодошењето, ако не го разбереш како продол-
жување на револуцијата, никогаш нема да го осознаеш. 
Секогаш ќе мислиш дека станува работа за заговор, за 
пот платување, за одмазда... Не, другар Беломорски. Не! 
Тоа е посебна гранка во сите социологии и дисциплини 
за изучување на човековото однесување. Без тоа нема 
да постои ниту една нормална држава. Разбери едно, 
се когаш било така – човек на човека му е кодош!

Немој да се лутиш што сега го пишувам ова; кога 
ти стануваш минато и се враќаш во земјата, а јас оста-
нувам горе и морам конечно да го дефинирам твоето 
зе мно живеење. Да ти ги затворам досиејата и да ви-
дам дали нешто сум заборавил, па тоа да го допишам. 
Додека беше жив, јас напишав цели томови за тебе. 
Да сакав да ги објавам, сега ќе бев познат публицист, 
мо жеби писател. Но јас никогаш не сум бил, а и не сум 
са кал да бидам тоа: Писател!!!

Јас сум бил борец кој верувал во тоа за што се бо-
рел. А ти? Што беше ти, Актеру Беломорски? Ти беше 
галено и немирно дете бегалец, на кое возрасните му 
дале неповторлива шанса. Но ти не ја искористи. На-
место да го направиш тоа, ти започна да живееш во 
не кои лоши приказни; да стануваш непредвидливо опа-
сен и сите околу тебе да ги навредуваш и обвинуваш. 
Ба раше некоја нова вистина. Еј, ти сакаше да ја урнеш 
мо јата државата, која јас и другарите ја создадовме. И 
не само што го сакаше тоа, туку се надеваше дека ние, 
ко мунистичките браќа, во тоа нема да те спречиме!? Ти 
на вистина веруваше во тоа и затоа сега, кога гробари-
те ги фрлаат последните лопати земја, ти велам дека 
во тие мигови си бил само раскошен будала. Извини, 
но никако поинаку не можам да те разберам. Наместо 
да одиш секогаш напред во височините, ти сакаше да 
одиш со главата низ ѕидот. Беше против нас, но нашиот 
ѕид, другар Беломорски, беше тврда револуција. Многу 
тврди глави паднаа испокршени пред него. Дали конеч-
но го разбра тоа? 

Мил мој Актеру,
Прости за блискоста, но јас со години ти дишам 

во вратот. Од мене поблизок немаш. Уште од твоите 
први антидржавни палавеења. Јас сум тој кој секогаш 
мо жеше да те скрши до крај. Да те фати за вратот и сил-
но да те стегне, сё додека очите не ти се искривоколчат. 
Но не ми даваа тоа да го сторам; а подоцна сфатив дека 
е подобро така, да те кршам по малку. Еј, лезети! Дел 
по дел да освојувам од тебе; да ти навлезам секаде во 
жи вотот, да бидам меѓу тебе и твоите судбини, да ти 
би дам невидливо семејство, да бидеме како лути деле-
ници. Ми фалеше само уште да започнам да глумам 
со тебе. Да бидам твојот хомо дуплекс на сцената. Се 
раз бира, јас никогаш не заиграв со тебе, но во другото 
ус певав; но секогаш се надевав дека уште повеќе, многу 

предвреме, да ја свари нејзината жива душа во големи-
те казани на гревот. Од тоа навистина се исплаши, но 
страшни беа и зборовите дека треба да ги напушти и 
лошите приказни – зашто Господ е секаде!

*    *    *

Ударите на лажичето во празната шолја за чај ја 
вратија Благородна Маренкова назад во реалноста. Кога 
се виде повторно таму, загледана во познатите далечи-
ни, најпрвин го повика момчето од кафулето и му пора-
ча уште еден чај од липа, но овој пат посака и мал еклер. 
Потоа посегна по нејзината чанта и ги извади очилата. 
Оние исти очила кои поради големата диоптрија личеа 
на телескопи, а Вампирот Алексо Патраков на шега ги 
викаше „дуљбии“. Внимателно ги намести очилата и 
тогаш повторно ја стави раката во чантата. Го бараше 
писмото на Вампирот. Она кое беше напишано до Ак-
терот Беломорски, но кое никогаш не било испратено 
до него. Го зеде и го отвори; малку подолго гледаше во 
него, како да очекуваше некој да ў рече: „Гуско, што 
че каш, фрли го, немој да го читаш!“

Но тоа не се случи, Благородна реши конечно да го 
про чита тоа заборавено писание. Се навали длабоко во 
столот од плетен бамбус и почека уште малку, момчето 
да го донесе чајот. Кога чајот, заедно со вкусниот еклер, 
беа на масата пред неа, таа најпрвин лакомо го проба 
еклерот, потоа повторно стави две лажички шеќер во 
чајот од липа. Внимателно го измеша и со задовол-
ство отпи неколку голтки. По тоа слатко задоволство 
ги подмести „дуљбиите“ и започна да чита. Но најпрвин 
тивко воздивна: „Ах, Македонче, Македонче, до кога ќе 
би деш слонче?“ 

Актеру Беломорски!
Ова писмо никогаш нема да го прочиташ, бидејќи 

го пишувам по твојата смрт. Еве, сега гледам како ти го 
затвораат сандакот и наскоро ќе почнат да те спуштаат 
во твојот вечен мир. Немој многу да се грижиш, актере, 
на твоето погребение има многу актери, а помалку луѓе. 
Има секакви; и тие што те сакаа и тие што те мразеа се 
тука. Првите искрено жалат, а вторите глумат достоин-
ствен траур. А моите мали вампирчиња и натаму си ја 
работат својата вампирска работа. Везат по кодошки. 
Јас знам дека ти ним никогаш не им се лутеше вистин-
ски. Велеше: Ако, нека си ја работат работата. И тие, 
другар Беломорски, си ја работеа и, еве, ја доработија до 
крај. Но да знаеш, никогаш не им беше лесно. Сепак, и 
кодошењето е некоја знајба. Да, другар, и тоа е знаење. 
И храброст. Зарем е толку едноставно да му влезеш 
некому во животот и оттаму да го уништиш? Она што 
било така да го направиш дека не е така, а тоа што не 
било така, да го сториш така! Да измислуваш имиња, 
приказни, луѓе – и да веруваш во тоа. Не, со сигурност 

ПРОЗА
Братислав Ташковски
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ше тоа. Како да се шегуваше со мене! И затоа, сега, кога 
си долу, повторно те прашувам: Како се чувствуваше 
кога задоволно викаше дека си ја онаквел маршалката? 
Се разбира, нема да ми кажеш, но јас ќе ти кажам дека 
по тие твои зборови сум се срамел како магаре; кога 
тоа, како потенцијална можност, сум морал да го ис-
тражувам. Подоцна, најверојатно некој попаметен од 
мене, ми кажа дека, и да било така, тоа никогаш не смее 
да биде така. И јас го оставив тоа да биде така.

Да. Јас оставав многу работи незавршени, бидејќи 
ти не ги завршуваше до крај. Не извади пиштол, не 
пукна, не одржа сериозен политички говор. Наместо 
нешто да направиш посериозно, ти си продолжуваше 
по старо. И во затворот не си бил никаков револуци-
онер. Наместо да организираш отпор, да планираш 
бегство, ти си одгледувал цвеќе и си слушал приказни. 
Ти се молам, ти со таков револуционерен потенцијал; 
ти таков војвода, си станал цвеќар?! Табакеро една! 

А кога сме кај приказните, најмногу ме нервираа 
оние твои неверојатни седенки во Струмица. Заедно со 
оној ветропир Петар Шеќерџиев и другите чудаци од 
Сви довица и Петралинци. Па зарем можеше да веру-
ваш дека јас не знаев за тоа? Секако можеше, бидејќи 
ти си од таков наивен сој – актерски; лесен и плиткоу-
мен. А приказните си беа приказни. Можеби и јас сакав 
да верувам во некоја од нив, но новото време донесе 
и нови приказни, но вие, струмичките комити, не ги 
сакавте тие приказни. Сакавте да живеете од новите, а 
да раскажувате и да престојувате во некои претходни 
при казни!? Глупости! Па нели знаеш дека, кога дојде 
но вата држава, првото нешто кое сите моравме да го 
научиме беше тоа – старите приказни повеќе не може-
ше да постојат! Но ти не поверува во тоа. Не сакаше 
да послушаш и затоа ти се случи тоа. Умре во старите 
при казни!

Нешто морам да ти признаам. Кога пред многу го-
дини пресретнав едно писмо од Канада, адресирано до 
тебе, тогаш навистина помислив дека ќе се надминеш 
и ќе го направиш тоа. Дека конечно ќе станеш државен 
непријател од мерка. Од посебен калибар. Таму, во тоа 
опасно писмо, твоите влијателни и богати истомисле-
ници од Канада те поддржуваа и те повикуваа да пре-
бегнеш кај нив, за таму да покренеш нов Македонски 
народен театар. Да, театар за некои други Македонци. 
Кои Македонци, пријателе, и каде биле тие досега? Се 
раз бира, нас како Служба тоа нё вознемири, но мене 
тоа ме израдува. Си реков: „Тоа е тоа, Алексо, Актерот 
ко нечно ќе го направи тоа. Ќе се охрабри, ќе побегне и 
таму ќе стане голем емигрант!“

Потоа и јас ќе морав да напредувам и да те гонам 
на сојузно ниво. Да те следам во Торонто, Детроит, Чи-
ка го, Колумбус, Кливленд и каде уште не. Да гледам 
дали се состануваш со нашата екстремна емиграција, 
дали се сликаш со некои од нив. Дали во меѓувреме си 

по веќе ќе успеам. Но, за жал, успеав само толку. Само 
толку, Актере Беломорски! Дали ме слушаш? Успеав да 
те затворам само два месеца, само шеесет денови. Колку 
е тоа навредливо за еден удбаш! И за мене, како твој 
верен прогонител, и за тебе, како прогонет. Тажно е, та-
ков прогонет како што си ти, да биде со такво смешно 
затворско досие. Тенко! Неколку десетина страници и 
уште толку како можности и претпоставки. Па како 
утре ќе пишуваат за тебе? Ќе мораат да ги дополнуваат 
праз нините, да додаваат претпоставки и да консулти-
раат некомпетентни фактори! А тоа е лошо, бидејќи 
може да те претстават поинаков. Дека не си бил жртва, 
мо жеби си глумел дека си жртва, или некој сакал да 
биде така.

Морам да ти кажам дека тука ме разочара. Бидејќи, 
како што започна жестоко, со силните напади и навреди 
на Југословенската народна армија, јас од тебе очекував 
многу повеќе. Во најмала рака, очекував да бидеш многу 
пострашно револуционерен; на пример, да бидеш ли-
дер, главен инспиратор на некоја терористичка група. 
Да водиш ќелии во кои со твоите револуционерни со-
бра ќа ќе го разгледувавте уривањето на нашиот уставен 
поредок и отцепувањето на Македонија од СФРЈ. Таму, 
во најголема тајност, да планиравте диверзии и да под-
готвувавте револуција. Да! Да, Актере Беломорски, јас 
токму затоа многу сакав некако да те спојам со оние 
серии експлозии кои се случија во Скопје. Да бидеш 
и ти дел од акцијата Пластика. Да, така ќе ти личеше. 
Дека, покрај иделошката забеганост, си замешан и во 
ми нирање мостови и згради.

Или – за тоа постојано сонував, пријателе – во 
некој од претресите на твојот стан да пронајдевме пла-
нови и инструкции за некој атентат. Да, пријателе, за 
атентат! За атентат на Маршалот. Леле! За тоа! Тоа еп тен 
ќе ти личеше тебе, Актеру Беломорски. А јас, кога ќе 
те уапсев и ќе ти ставев лисици на рацете, ќе бев уд-
башка ѕвезда. Тоа ќе беше настан! Весниците ќе пишу-
ваа: „Актер сакал да го убие Маршалот! Првенецот на 
теа тарот подготвувал атентат врз Тито!“ А тоа ќе беше 
многу убаво и за мене. И јас ќе заличев онака како што 
треба. Да бидам удбаш на место и со реноме. А не вака, 
цел живот јас само проверувам кого си опцул, кого 
навредил и дали по седмата мастика повторно си ја 
уривал нашата федерација и си правел нова македонска 
држава. Тоа многу тешко ми паѓаше, но ми олеснуваше 
што тие глупости беа третирани како голем деликт 
од страна на моите шефови. Да, тие живееја во некои 
посебни облаци и не можеа да замислат дека може да 
се случува такво нешто.

Но јас не бев таков. Јас цел живот сум бил удбаш, 
и ако веќе еднаш сум решил да пукам во облаците, то-
гаш морав со тоа пукање, ако не го убијам Господа, се 
разбира, барем да соборам неколку важни ангели. Во 
спро тивно, сё беше беспредметно. А ти како да го знае-

писМо до АкТероТ
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И така и беше, Господ помогна кога те зема. Пред 
да дојдат неговите ангели, ти се наполни со светлина 
и ја преврте целата болничка одаја. Сё испокрши. Не-
маше поголема сила од тебе. Потоа застана и нареди 
да го повикаат син ти. Кога детето дојде, ангелите те 
сми рија, ти беше бел и подготвен за твоето последно 
па тување. Долго разговаравте. Потоа се успокои. Твоите 
из легоа, а ти започна да викаш, да се дереш. Викаше 
раз бирливо: Само уште една шанса! Дај ми само уште 
една шанса!!!

Актеру Беломорски,
Нашите патишта се чудна везеница. Испреплете-

ни сме како различни конци, но сепак, се тркаламе како 
заедничко клопче. Ти сакаше да викаш и уриваш, а јас 
сакав да бранам и да градам. Барем така мислев! Мо-
жеби некогаш тоа нема да биде разбрано така; посебно 
ако се распадне мојата држава и се роди онаа твојата, 
македонската. Во тоа, мој почитуван непријателе, ста-
нувам сё поубеден, но да знаеш, тоа ништо не ми значи; 
поз навам многу револуции кои исчезнале од премногу 
жел ба да бидат единствени. На крајот од секоја приказ-
на така се случува. За да дојде нова револуција, мора 
ста рата да умре. 

Сега, кога си мртов, на многумина им е полесно. И 
мене, се разбира, а и на твоите колеги. Повеќе не мораат 
да мислат што да прават, со делење на улоги, со составу-
вање на репертоарот, со разговорите по премиерите и 
во бифињата. Сега сите се мирни; а еден ден, кога ти ќе 
станеш легенда, тие повторно ќе започнат да зујат како 
стршени. Но за тоа не бери гајле, ситнотијата секогаш 
ќе биде таква.

Но уште едно морам да ти кажам. Ти побегна од 
мене и се спаси. Јас сё уште сум тука и нема каде да бе-
гам. И понатаму ќе гледам и ќе слушам што ќе се слу-
чува. Во едно сум сигурен, дека тоа можеби ќе се случи 
по доцна. Но ќе се случи. Ти повторно ќе дојдеш во мојот 
жи вот и ќе ме гониш до крајот. И мртов нема да ме ос-
тавиш да умрам онака како што треба. Ќе ме исцедиш 
до последната капка. Да, уверен сум дека така ќе биде, 
а јас нема да можам ништо да направам против тоа. Ќе 
чекам да паднат ангелите од небото и ќе размислувам 
каде погрешивме, ако воопшто имаше грешка.

Но знам, еден ден сё повторно ќе започне!

*    *    * 

Вампирката Благородна Маренкова го погледна 
уште еднаш писмото на Вампирот Алексо Патраков. 
Потоа го превитка како да е обична салфетка и го врати 
во пожолтениот коверт. Ковертот го остави на масата, 
веднаш до празното чиниче, на кое беа остатоците од 
вкусниот еклер, и малку полево од сё уште недопие-
ниот чај од липа. Го повика момчето и кога тоа дојде, 
љубезно го запраша:

станал Обединет Македонец, или Македонски патриот? 
Тогаш тие, водачите на тамошните Македонци, ќе те 
по кануваа на нивните состаноци, на конгресите, а ти 
ќе зборуваше што сакаш. Па еден ден, кога ќе станеше 
пре многу опасен, по налог на Сојузната служба, јас ќе 
дој дев да те уапсам, или тајно да те грабнам и да те 
вра там назад во Југославија. Еј, тогаш сё ќе беше сосем 
поинаку, ти ќе беше голем политички криминалец, а 
јас твојот успешен ловец. Ти ќе добиеше голема каз-
на, а јас златен медал. Да, брате, медал – и тоа сојузен! 
Или можеше да ти се случи нешто подинамично, исто 
како на легендарниот Рашомон: Него завиткан во те-
пих Службата го врати од Париз; потоа го криевме по 
планини две години, за потоа човекот достоинствено да 
си одлежи тринаесет години во Идризово. Тоа е рево-
лу ција, брате! А не она твоето: Да даде Господ да удри 
зем јотрес во Игало, бидејќи таму се лекувал Маршалот, 
па да го затрупа!

Не, пријателе, тоа се само бабини клевети и чинки. 
Ло мотења и драпалници! Ако ти сакаше тоа да се случи, 
како во приказните, ќе нарамеше пушка на рамо и ќе 
пој деше во планина. Ќе организираше група, заедно со 
тво јот чудак Петар, и ќе се одметнеше во струмичките 
ри дови. Да, и тоа ќе го прифатев; потоа јас со одредите 
на народната власт ќе те гонев. Ќе чекавме да запукате, 
а потоа сите ќе ве испотепавме. И тоа ќе беше добро; и 
тоа ќе беше некоја револуција. А не вака, од Букет дига-
ше револуција, а од бифето на „Вардар филм“ правеше 
стратегија за борба. Ти се молам!

Веќе ти реков, за тебе знам сё. Но во едно можам да 
те уверам – јас никогаш не сакав да ти се распаѓаат се-
мејствата, иако тоа другите го сакаа. Но твојата дивост, 
твојот глупав комитлак беше посилен од сё, и ни јас ни 
било кој друг не можевме да сториме ништо против тоа. 
Не колку месеци по твојата смрт вампирчињата од МНТ 
ме известија дека се подготвува терен, административ-
но да ти го одземат станот. Колку можев, се спротивста-
вив на тоа. И навистина го направив тоа, зашто бев 
пот ресен од крајот на твојата приказна. Посебно во де-
новите пред да умреш, кога одев на Интерната клиника 
и таму најчовечки ги прашував професорите за твојата 
судбина. Не ги прашував за твоето здравје, бидејќи ти 
здравје одамна немаше. Тие ми одговараа тркалезно. Ми 
кажаа дека смртта веќе дошла во твојата болничка соба 
и дека лошите приказни одамна го испиле твоето здра-
вје. Таму, на крајот од ходникот, или од канцеларијата 
на некој доктор, гледав и слушав што се случува. Сите 
сакаа да ти помогнат, а ти викаше по нив. Ги бркаше и, 
како секогаш, ги обвинуваше за твојата трагедија. То-
гаш, во тие тажни денови, ме прашаа шефовите каква 
е твојата состојба. Дали може некако да се помогне? 
Им одговорив дека професорите рекле – сега може да 
по могне само Господ.

ПРОЗА
Братислав Ташковски
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„Ништо страшно. Само ги горам глупостите на 
мојот живот. И да знаеш, момче, јас никогаш не сум 
била госпоѓа. Секогаш сум била другарка, ако денес 
вам, на младите, тоа нешто ви значи“.

Момчето од кафулето ја погледна Благородна 
уште позачудено. Внимателно го подигна пепелникот, 
а „остатоците од глупостите на нејзиниот живот“ ги 
фрли во блиската корпа за ѓубре. Потоа се врати кај 
Бла городна и ў ја донесе сметката. Кога плати, момчето 
ў одговори:

„Повеќе сакам да ви се обраќам со госпоѓо. Или 
со мадам. Така повеќе ви личи!“

Благородна на ова не одговори ништо. Само се 
нас мевна и полека стана од удобниот стол од плетен 
бам бус. Момчето од кафулето ў помогна да излезе на 
кејот. Потоа тивко замина по истиот пат по кој дојде. 
Не каде на половината, повторно се сврти и погледна. 
Вик на малку посилно:

„Одиме, мадам, се сврши!“

„Дали имате запалка?“
Момчето веднаш одговори потврдно, извади за-

палка од џебот и ја остави пред Благородна. Потоа се 
врати на шанкот. Благородна ја зеде жолтата запалка и 
љубопитно провери дали работи. Штракна и се израду-
ва кога го виде пламенот. Потоа ја врати запалката на 
истото место на масата и го зеде ковертот со писмото. 
Без да го отвори и без многу да размислува, веднаш за-
почна да го кине на мали парченца. Потоа парченцата 
ги стави во пепелникот и штракна со жолтата за палка. 
Огнот полека ги зафати деловите од писмото. За почна 
да чади. Тоа ја возбуди и во тој миг Благородна беше 
сигурна дека во чадот го виде Вампирот. Го виде нејзи-
ниот Алексо. Тој ў мавташе со раката и ја по викуваше 
да дојде кај него. Кога го снема чадот, Благо род на дело-
вите на писмото ги запали уште двапати. Не каде при 
крајот на таа чудна случка, до масата дотрча мом чето 
од шанкот. Беше вознемирено и исплашено ја запраша 
Благородна:

„Госпоѓо, ве молам, што правите?“
Благородна, пред да му одговори, прво ги извади 

„дуљ биите“ од главата. Потоа рече:

писМо до АкТероТ
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Тодор Чаловски

Премостување 

Само овој рид ја познава 
височината на оној отспротива 
и само со него ја чувствувам 
внатрешната тежина на муграта 
која гласно го најавува татнежот 
на препладневното вруточење 

Сега се некои други времиња 
во кои треба да се гледа подалеку 
и, за жал, многу брзо да се расне
не сфаќајќи ја залудноста на вјасањето 
кое фрла безутешни сенки 
врз занесот што го покажува патот 

Сепак вреди да се откриваат 
вистинските зборови кон преминот 
и точно да се именуваат мислите 
движењата молбено упатени 
кон другиот кој стигнува навреме 
да не изгуби ни дел од себеси 

Одвеќе блиску нё заведува
реката со копнеж што лекува
дури пред нас и натаму незапирно тече 
одекот премостен во нејното срце
совршено да сведочи и да човекува
заедно со поривот меѓу бреговите

Судбина

Велат: од памтивек
од искони Гласот нејзин
кон бескрајон погледнува
и во недоглед тајни плете
за повторно да нё плени
да нё плени и раздени

Барем малку да ни беше
наклонета за влез мудар
во стаите на обденот
па и сами да биравме
своја страна пред вратите
на јавето во душата

Глеj: и потаму си копнее
со довикот на птиците
од кај што и безвремено
сонот скрбни ги одржал
а земјата и предците
ги воскревал од заборав

НОВИ ПЕСНИ

Тодор Чаловски (23 .08 .1945, Гостивар) е со-
времен македонски поет, писател, критичар и есе-
ист, литературен преведувач и препејувач . дипло-
мирал на Филолошкиот факултет при универзитетот 
Свети Кирил и Методиј во Скопје, на групата кни-
жевност со македонски јазик . Член е на друштвото 
на писателите на Македонија од 1969 . Основач на 
книжевната колонија во Галичник . Бил секретар и 
претседател на дПМ, член на Советот на Струшките 
вечери на поезијата . Член е на Македонскиот ПЕН-
центар и на Сојузот на литературните преведувачи 
на Македонија . Учествувал во уредувањето на спи-
санијата Белези и Разгледи, како и на одделни пуб-
ликации во рамките на СВП, бил главен уредник на 
книжевната ревија Стожер . Приредил голем број 
поетски избори, објавил и неколку критичко-есеис-
тички книги . добитник е на награда „Браќа Милади-
новци“ на СВП (1984, за Јадро), на наградата „Григор 
Прличев“ на друштвото на литературните преведу-
вачи на Македонија, како и на наградата за најдобра 
литературна критика во Македонија . Автор е на 
книгите поезија: Ноќ во која те нема (награди „Млад 
борец“ и „Студенстки збор“), Ноќен часослов (на-
града на в . Младост, Белград), Сердарски болести, 
Ѕвезда во човека (награда на сп . Развиток), Маѓосна 
меѓа, Прониз, Дарови, Галица, Глас крепител, Обден, 
Сончев здив, Тло, како и на повеќе книги-избори од 
неговата поезија на албански, романски, есперанто, 
влашки . Негови стихови се снимени и на аудиокасета 
под наслов Ноќ во која те нема (Македонско радио, 
Скопје, 1993) . застапен е во голем број антологии во 
земјава и во странство . Негови стихови се препеани 
на петнаесетина јазици кај нас и во светот .
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Божествената честичка

Тука си во сопственото гнездо
во складниот свет на тишината
од кого појасно се обликува говорот
кога не смееме да го напуштиме
да го заборавиме како суштина
која оживува и успева во себе
одново да го осветли духот човеков

Те откривам не знаејќи дека постоиш
посигурна во предизвикот на летот
несогласен со разминот на малите нешта
кои талкаат скриени меѓу одеците
на далечните ѕвезди и галаксии
како божјо провидение на светот
и причина за подбив на незнаењето

Знам секогаш треба да се разложува 
патот од шепотот кој ги побудува
задоцнетите вистини под соспите
во кои навира светлина и убавина
што нужно може да се премолчат
а бараат да се препознaат и речат 
од онаа страна на замислената стварност

Затоа во обид да слеземе во сонот
ние во чудно соглаје откриваме дребност
божја честичка како празапис
низ која ожеднето го изодуваме
неуморот на трагањето во себе
во небесното огниште на вселената
низ грски за восхитот и возбудата

За пофалба од спротива
заедно го боловаме
гневот уште неизустен
гневот горок и љубовта
за инает на времето 
друшка ни е судбината

Сё е само сеќавање

Само што ги заустивме песните
се одмота конецот на сеќавањето
далечно и вредно за паметење
во кое нурнати врз разгата на спомените
го прелистаме вредниот ракопис на животот

Нужно и стрпливо ја силиме вербата
дека ништо залудно не ни се случило
кое требало да се заборави
и кога јарко сонцето нё огревало
и кога ненадејно времето се наоблачувало

Суштествува тој како отворен албум
за да не може толку да нё преплаши
да ни ги згрутчи убавите мигови
без никакава поука за потомството
кога насложени траги за него оставаме

Та без прекин продолжува да се врти
колцето на судбината со голем показ
кој не може да се премолчи и сфати
како безбреговна вистина и наум
дека ние си одиме а земјата останува1

1 Потсет на стих од Конески.

преМосТуВАње
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латински – 
доволна ми е оваа шолја чај заедно со твојата 
насмевка 

 Breakfast in bed 

Нашиот дом 
може да го 
претвориме 

 во хотел со 
 пет ѕвезди. 

На кваката 
ќе закачиме ливче 
Do not disturb! 
 
Ќе излупиме 
неколку јаболка, 

 Владимир Мартиновски 

 Езерото расте 

 Ова не е обична плима или осека: 
додека некои езера се селат од учебниците 
 по географија во оние по историја едно езеро 
секој ден расте. Расте по некоја педа во висина 

и во ширина 
 а најмногу расте во длабина. Нуркачите 
се откажаа од идејата да нурнат до неговото 
 дно од страв дека ќе стигнат до центарот 
(а можеби и од другата страна) на земјата. 
 Археолозите почнаа да се фалат дека длабоко 
негде сигурно ќе ја најдат првата куќа од првите луѓе. 

 Но повеќе од длабочината растат неговата 
бескрајна тишина и неговото бескрајно синило: 
 што ли не се истури во него а тоа како од 
инает секое утро е сё посино, побистро, попрозрачно. 
 Расте синилото на езерото заедно со модрилото 
на фреските и на небото. Расте заедно со тишината. 
 Колку и да сме бучни, гласни, прегласни во ноќта, 
езерото секое утро е сё потивко, поспокојно. Далгите 
 му станаа безгласни, потивки од биењето 

на срцето 
додека спиеме. Тишината расте до другата страна 

на земјата. 

 На боледување 
 Здравиот човек има илјада желби. 
 Болниот – само една. 
 Чехов 

Не мора да 
трчам како пантер 
 да пливам како делфин 
 да скокам како зајак – 
доволно ми е да одам без да ме боли коленото 

Не мора да 
чрчорам како славеј 
 да викам како гепард 
 да ги придвижувам камењата како Орфеј – 
доволно ми е да зборувам без да ме боли грлото 

Не мора ни да 
пијам скапи пијалаци 
 чувани во дабови буриња со векови 
 ни еликсири од билки со долги имиња на 

НОВИ ПЕСНИ

Владимир Марти-
новски (Скопје, 1974) е 
македонски поет, есе-
ист, прозаист, преведу-
вач и музичар, составу-
вач на неколку зборни-
ци и антологии . дипломирал на Филолош-
киот факултет Блаже Конески, каде што и 
магистрирал во 2001 год ., на тема „Интер-
ференции меѓу македонската современа по-
езија и ликовните уметности“ . докторирал 
на Универзитетот Париз III – Нова Сорбона, 
на тема „Аспекти на екфразиската поезија: 
ш . Бодлер, В . к . Вилијамс, С . Јаневски, В . Уро-
шевиќ, Џ . Ешбери и И . Бонфоа“ . Работи како 
доцент на катедрата за Општа и компара-
тивна книжевност при Филолошкиот факул-
тет Блаже Конески на универзитетот Свети 
Кирил и Методиј – Скопје . Ги има обајвено 
хаику-збирките Морска месечина, Скриени 
песни, И вода и земја и оган и воздух; потоа 
Ехо од бранови (хаибуни); Побрзај и почекај 
/ Hurry un and Wait (песни во проза); Reverse 
Profile, избор (на англиски, германски, чеш-
ки, романски, бугарски и српски јазик; кни-
гата студии и есеи Споредбени триптиси. 
за стихозбирката Квартети за читање, гле-
дање, пеење и слушање во 2010 год . ја доби 
награда Браќа Миладиновци на Струшките 
вечери на поезијата .
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Кога очите 
ти се заруменети 
од долгите нуркања 

твојот поглед 
лесно продира 
до моето дно 

брановите 
од моето срце 
досегаат до сонцето 

и можат да ги 
поплават сите 
околни градови 

 Помирувања 
 Ако ги следите ѕвездите 
 не можете да го промашите небото 
 Данте 

Ако ги следам мравките 
ќе ги најдам трошките леб од 
вчерашниот ручек 
 но во мравјалникот не ќе ја 
 чујам песната на штурецот 

Ако ги следам потоците 
еден ден ќе стигнам до морето 
или дури и до океанот 
 но таму водата што се слева 
 ја нема истата бистрина 

Ако ги следам снегулките 
едно утро ќе се слеам со 
сеприсутното белило 
 но ќе морам да се 
 помирам со топењето 

Ако ги следам ѕвездите 
една ноќ ќе стигнам 
до крајот на небото 
 но можеби таму ќе 
 ми недостига земјата

 

ќе собереме едно ќесе 
цреши од терасата 
и ќе се вратиме 
в постела. 

 Потоа пак 
 ќе заспиеме.
 
Секое ново 
будење ќе нё чека 
Breakfast in bed. 

  Мртва природа со 
 три чашки ракија 
 кисели краставички и 
 калап галичко бело сирење 

Сценографијата 
е поставена 

 Реквизитите 
 на своите места 

Телефонот ѕвони 
ли ѕвони 

 Потоа пристига и 
 sms-порака 

Двајца актери 
ја одложија пробата 

 Солени стихови 

Кога телото 
ти е зачинето 
со морска сол 

(а кожата подгорена 
ти мириса на 
највкусен ручек) 

кркорењето 
на мојот стомак се 
слуша до месечината 

езероТо рАсТе
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Виктор Родригез 
Нуњез е роден во Хавана, 
во 1955 година . Пишува 
поезија, есеи, публицисти-
ка и преведува . По дипло-
мирањето социологија на 
Универзитетот во Хавана, 
докторира на Латино-американската книжевност на 
Универзитетот Тексас, во Остин . Објавил десетина 
книги поезија за кои ги добил следните поетски на-
гради: Давид (куба, 1980), Плурал (Мексико, 1983), ЕДУ-
КА (костарика, 1995), Ренасимиенто (шпанија, 2000), 
Фрај Луис де Леон (шпанија, 2005), Леонор (шпанија, 
2006), Ринкон де ла Викторија (шпанија, 2010) и награ-
дата Хаиме Хил де Биедма (шпанија, 2011) . Приредувач 
е на неколку поетски антологии и преведувач е на 
поезијата на Марк Странд, Џон кинсела и др . Пре-
ведуван е на многу јазици, а од 1995 година живее и 
работи во САд, како вонреден професор по шпански 
на колеџот Кенион .

прогонет поет што се враќа
бабата не е веќе баба 
туку пчела
                     што му ја боцка душата
на друго дете што во спомените ја чешла
чистата коса
                      на една ноќ на светов.

Баење

Мајка ми собира диви цвеќиња
меѓу дрвјата на Селва Негра
Клунот на туканот
                                    пердувите на арата
песната на блатарчето
                                          нека не ја маѓепсаат
И нека не заостане многу по патеката
нека не се изгуби 
                                 меѓу толкуте бои
Тапир
              пака
                        армадилјо
бегајте од неа
А таа нека се искачи најпосле на оваа вишинка
од кај што јас денес ја гледам 
                                                         за прв пат.

Виктор Родригез Нуњез

Влез

Не знам по кој пат
но стигнав овде
До овој чуден предел
без куќи и пејзажи
Ова голо место
од камењата до душата
од кај што светот из’ртува.

Можеби и ти доаѓаш
следејќи го тој пат
Во овој живот пресит
од успеси и сигурности
само грешката нё поврзува
Поезијата е царство
на заблудените.

Пролог 
 на Изгубената шума од Рафаел Алберти
 
Кога Халеевата комета
таа стара небесна разбојничка
го распарала со нож стомакот на ноќта
баба ми
              што сё уште не била баба 
никому на овој свет
сонувала за чиста коса
и ставила во аван шест врабешки јајца
па ги сторила
                          којзнае како
                                                  љубовен прав 
за да го пресоздаде своето влажно лице
според тажниот лик на месечината.

Но во некој друг ќош на оваа планета
што кружи како рој од оси
кога Халеевата комета
го скривала својот нож
                                     крвав од ноќта
едно дете од Кадиз со очи како заливи
сакало да ја расчешла молневитата коса на небото
со својот тризабец на морнар на сигурно копно.

И векот мораше да помине 
                                              очаен 
раните на ноќта се зацелија
детето не е веќе дете 
                                     туку старец

ПРЕПЕВИ
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Јас им нудам пеги 
Оваа груба меморија
                                    лушпички мака

На Москва ў недостигаат само
                                                     лисјата на дрвјата

Низ мојот прозорец влегуваат врапчињата 
што не знаат да летаат
Јас им нудам заби
една мрачна музика
                                  семчиња неспокој

Од кој ли предел на небото 
                                              потекнува виното?

Драмата на Марко Поло
                            На Маргарет Рендал

Сум видел по нешто од светот
Песочните бури во Манагва
голиот снег
во боровите шуми крај патот кон Смолјан
и како се расправаат знамињата на кулата
на Универзитетот во Порторико

Сум видел по нешто од светот
Маѓепсаните камења во Паленке
заливот од мед
што летото си го заборавило во Понта Делгада
и оној Црвен Плоштад
насликан од Кандински

Сум видел по нешто од светот
и тоа ја продлабочува мојата тага
                                                     Ништо не ми припаѓа

Препев од шпански јазик: 
Сања Младеновска

Таа свеќа што ги осветлува
                                                 очите на мајка ми
угол голата свеќа
со своето грубо пламенче
                                                и восочна душа
Свеќата што не спие
                                      туку сенките ги расплетува 
Свеќата што не престанува
да го претвора својот страв во светлина 
                                                             и мирна се троши
Таа свеќа што само
                                    твојот здив ја оживува
Таа свеќа што не успеваат 
и покрај несоницата
                                       овие стихови да ја угаснат.

Лозинка

На влезот на Балтикот
те чекаат галеби

Водата ќе биде темна 
како некој од твоите безлетни сништа
Брегот ќе биде светол 
                                        како ништо што е мое

На влезот на Балтикот
Таму ги оставив јас

Небото ќе биде блиску
ќе можеш скоро да го допреш со моиве прсти
Бродот ќе отплови 
                                   како ништо што е твое

Чувај ја лозинката
Сите добри срца се телескопи.

Песна со врапчиња
                               На Павел Грушко

Низ мојот прозорец влегуваат врапчињата
што не знаат да летаат
Јас им нудам нокти
превриени идеи
                            трошкички страв

Сјае двојното неделно стакло

Низ мојот прозорец влегуваат врапчињата
што не знаат да летаат

Влез
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Колку многу посакуваше да ја снема, да се претопи со 
дождот кој непрестајно врнеше. Солзите на нејзиното 
лице беа исти како дождовните капки кои се слеваа по 
стаклото на прозорецот од кој таа не се одвојуваше со 
денови. Тоа беа денови поминати во очај, безнадежност 
и апатичност и само малку недостасуваше, само мал 
момент на слабост... еден чекор... отсечен потег... и сё 
ќе беше само бела светлина.

Кога малку подоздраве, се обиде повторно да се 
врати на работа, но на нејзиното место веќе работе-
ше друга, многу привлечна девојка. Нејзината појава 
кажуваше сё за неа и беше премногу едноставно да се 
навлезе во нејзината психа. Секој маж би посакал да 
биде во присуство на убава кокета која само се смешка 
и ги прифаќа такви какви што беа повеќето од гостите 
во кафеаната – прилично бедни во своите ниски и без-
образни мисли. Совршената фигура, длабокото деколте 
од кое ѕиркаа убаво обликуваните гради, заоблените 
колкови, набабрените усни и очи од кои заискруваа 
пламенчиња, беа одлична мамка за пијаните гости. Роза 
горко се насмевна кога ја здогледа. Не беше воопшто 
изненадена.

– Ах, Розиче, дојде!? – го слушна гласот на Газда 
Димо, ниско и дебело човече, малку проќелав и полуза-
мижан. Всушност, тој своите соговорници никогаш не 
ги гледаше во очи. Некако чудно и неприродно гледаше 
настрана. – А гледам дека и подобро се чувствуваш! 
Треба да бидеш среќна што така помина – грижливо 
ў рече. Се поднасмевнуваше како човек комушто му 
е непријатно од она што следува. – Ајде, ајде повели, 
седни... сакаш ли нешто да се напиеш? – продолжи да 
зборува уште понервозно.

Роза веќе знаеше што следува. Добро ў беа позна-
ти овие постапки; тој веќе долго време ги применуваше 
кон сите од кои повеќе немаше ќар.

Гордана Хаџипанзова-Јанева

НА РАБОТ

– Проклети пијаничишта – изусти низ заби, додека 
ги собираше остатоците од скршените чаши, расфрле-
ни насекаде. Една група пијани луѓе, кои беа чести гости 
во кафеаната, и на кои ова не им беше прв пат, се тегнеа 
лево-десно, играјќи и пеејќи патриотски песни. Првиот 
од нив, кој го вееше знамето, се сопна, повлекувајќи 
ги и другите, и сите се најдоа долу, пружени на подот. 
Прилично поднапиени, не се ни обидоа да се исправат, 
па така продолжија, влечејќи се на колена. Колку беше 
тажна и одвратна сликата што овие луѓе ја оставаа за 
себе, во името на – како што тие обично знаеја да кажат 
– патриотизмот.

Ова задушно место што до пред неколку часа из-
гледаше прилично тесно, сега се претвори во голем 
простор, но тоа ни најмалку не ја намали мизеријата и 
одвратноста да се биде внатре. Речиси целиот воздух 
веќе беше замаглен и издишан, чиниш секој момент сё 
ќе исчезне, како никогаш и да не постоело.

Внимателно и со доза на страв ги фаќаше острите 
срчи. Се плашеше да не се исече, не толку од болката 
колку од помислата дека нема да може да работи, а тоа 
значеше живот на самиот раб на егзистенцијата. Пред 
многу години едно вакво невнимание ја чинеше многу 
и кога докторот препорача две недели одмор, таа знае-
ше дека тоа ќе биде почеток на уште една сурова борба. 
Сопственикот, богат и прост капиталист со сомнително 
потекло, само што не ја избрка од станот. Го молеше, го 
преколнуваше да се смилува и да ў дозволи да остане, 
му ветуваше дека што поскоро ќе го плати заостана-
тиот долг. Тој ў се дереше, ја навредуваше пред сите 
што минуваа крај нив, додека таа со наведната глава 
плачеше и се срамеше од себе, како да го направила 
најголемиот грев. 

– Сите сте исти – ў велеше – кога треба да платите, 
сё нешто ви се случува, ѓубриња ниедни, за вас милост 
немам веќе, или плаќај или фаќај го патот под нозете!

Но не ја избрка, ја остави. Ја демнеше постојано, 
секој ден. Неговите груби зборови ў одекнуваа во глава-
та, поматувајќи ў го умот. Неговиот прекор, кој потсвес-
но го чувствуваше, ја клукаше и не ў даваше мир, дури 
ни во сонот. Некои страшни крилати суштества ја носеа 
во своите канџи, ја креваа високо и ја пуштаа надолу, 
а таа паѓаше и врескаше. Се будеше целата облеана во 
пот, тресејќи се од страв. Потоа се плашеше повторно 
да заспие и со отворени очи ја дочекуваше зората, која 
за неа не носеше ништо ново. Не знаеше што да прави, 
што да мисли, немаше никој крај себе, беше сосема сама. 

РАСкАЗ
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оган, имаше топла вода во секое време и, што е најваж-
но, не мораше да работи по нивите. По извесно време 
се спријатели со неколку исто така прости женички и 
формираа друштво, малку наивно, но во него барем 
можеа да се изнаприкажат и да се испофалат која колку 
има... И тоа ў беше доволно. Неверствата на нејзиниот 
Димо никогаш не стигнуваа до нејзините уши, а и таа 
секогаш ги затвораше и ушите и очите кога нешто ќе 
насетеше... и тоа поминуваше... 

Роза одеднаш се најде на улица, ни самата не сеќа-
вајќи се како излезе од кафеаната. Ў се уриваше целиот 
свет. Сите нејзини соништа и очекувања безнадежно 
пропаѓаа во вода.

– А сега каде?! Каде?! На улица?! Во прифатилиште 
за бездомници?! – се прашуваше и истовремено се згро-
зуваше од самата помисла. Тоа беше неприфатливо за 
неа. Овде дојде за да успее, за да заработи пари и за да 
го донесе и својот помал брат, кој го остави во домот 
за сираци. Не сакаше, но мораше. Сиромаштијата беше 
присутна насекаде и во такви тешки времиња никој не 
сакаше уште една уста за ранење. Кутрото дете ў праќа-
ше очајни писма дека лошо постапуваат со него, дека 
го тепаат и го понижуваат... таа го тешеше да издржи 
уште малку... уште малку... уште само неколку месеци. 
Срцето ў се кинеше од болка. Се спобудалуваше од 
помислата по него и сите негови страдања.

Поминаа многу години откако го донесе тука. Но 
од детето што таа го остави на портата пред домот беа 
останати само неговите тажни очи. Неговиот поглед 
личеше на ’рвеник на несреќи. Однатре беше мртов. 
Беше целосно осакатен, со лузни по телото, а неговата 
душа беше само една крпеница од ситни и погрешно 
составени делчиња. Беше ли таа виновна за тоа? 

Потоа правеше сё за да најде некаква работа. 
Попусто одеше од едно место до друго, сите ў велеа 

– Не, благодарам, не ми се пие ништо, сакав само 
да прашам кога да дојдам на работа – одвај чујно изусти. 
Срцето забрзано ў биеше, рацете ў беа влажни и целата 
трепереше од одговорот што веќе го насетуваше. 

– Е-хе-хе! А бе, Розиче, како да ти кажам... малку 
ми е непријатно... ама ти ќе ме разбереш... ќе ти дадам 
и нешто пари ако ти требаат, колку да се снајдеш доде-
ка да најдеш друга работа – милно ў зборуваше, како 
вистински да сочувствуваше со неа.

Потоа како во полусон го слушаше како ў дава 
некакви оправдувања, дека таа била одличен работник 
и дека бил многу задоволен од неа, ама тој морал да 
направи радикални чекори и да мисли и на себе и на 
фамилијата која треба да ја издржува... сите зборови беа 
веќе слушнати и лигави и од нив таа сеќаваше мачнина 
во стомакот и во главата. Повеќе не го ни слушаше. 
„Беден црву, дојдов на ред и јас, нели?!“ – си помисли 
во себе и веќе беше подготвена да стане и да си замине 
без да му каже ниту еден збор. 

Очигледно дека само Газда Димо, како што повеќе-
то го нарекуваа, сакаше да верува во тоа што го зборува. 
Неа не можеше да ја излаже и токму тоа најмногу му 
пречеше кај неа. Тие двајцата се знаеја многу одамна, 
уште како деца. Беа од исто место и сиромаштијата ги 
натера да си ја пробаат среќата надвор, во туѓина. Роза 
ја немаше таа среќа. Остана заглавена да работи за него 
и да ги поднесува сите товари на животот, затоа што 
немаше друг избор. Таа ги знаеше сите негови измами 
и нечисти игри со кои се служеше за да се збогати. Не 
бираше ниту средства ниту начин, ниту пак време. Во 
состојба беше да му се покори секому, па дури и на 
оние под него, само за да ја оствари својата добивка. 
Беше перверзен, расипан и многу лукав. Неговата слат-
коречивост беше магнет за наивните – тазе дојдените, 
изгубените во овој суров свет, а тој беше најголемиот 
добронамерник кој се обидуваше да им помогне. „Ние 
сме земјаци – им велеше, тапкајќи ги по рамото. – Треба 
да си помагаме едни на други! Сите имаме душа!“ Всуш-
ност, тој точно знаеше која е нивната болна точка и, за 
да ја стекнат неговата доверба, им го даваше она што 
најмногу им беше потребно – своето искрено пријател-
ство и добронамерноста. Така полека, дури и наивно, 
ги ловеше како во пајакова мрежа, а потоа безмилосно 
ги уништуваше. Немаше никакво гризење на совеста. 
Неговата совест одамна го беше напуштила. Уште кога 
се качи на бродот. Уште од тогаш имаше цврста волја 
да се збогати, па макар склопил пакт и со самиот ѓавол. 
На местото на совеста се вгнездуваа парите, алчноста, 
лагите... Неговата сопруга, припроста женичка, која ја 
донесе од едно зафрлено македонско село, молчешкум 
поднесуваше сё. Никогаш не му пререкуваше за ништо, 
оти ў се имаше закането дека повторно ќе ја врати таму 
од каде што ја зел. А за неа немаше пострашно од тоа. 
Овде барем имаше храна, облека, не мораше да пали 

нА рАБоТ
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Тргна кон него, со решителност како да не ў е прв пат. 
Постоеше само нејзиното тело, ништо друго не беше 
потребно. Нивните очи немо се гледаа неколку секунди. 
Човекот ја погледна со сожалување, отсечно вртејќи со 
главата, и ја одмина. И тоа беше сё. Роза стоеше здрвена, 
со прстите сё уште го држеше копчето, не верувајќи 
што ў се случуваше. Беше отфлена дури и кога сакаше 
да се понуди. Се чувствуваше толку валкано. Набрзина 
се закопча и се упати кон ѕидот. Се потпре со грбот, 
почувствува вртоглавица и, за да не падне, се свлече 
надолу. Почна да ў се лоши, немаше јадено цел ден. 
Беше уморна, ў се приспиваше. Што правам, боже! – 
шепотеше. – Зар го допрев дното? Ни самата не знаеше 
колку време така седеше на студениот бетон кога забе-
лежа дека некој ў се приближува. Тажно гледаше во неа 
мислејќи дека е само една од многуте скитнички кои ги 
среќаваше по улиците, но потоа подзастана, се наведна 
и ја загледа поубаво.

– Роза, ти ли си? – ја праша. 
 Таа не одговори ништо. Се обидуваше да го пре-

познае лицето на оној кој веќе ја креваше. Сакаше да 
прозбори и да му каже дека се препознал, но нешто не 

исто. Една вечер, на самиот почеток на зимата, кога 
се враќаше дома, без скршена пара во џебот, помисли 
дека веќе не може понатаму. Со мислите посегна дотаму 
од што најмногу се ужасуваше. Не ў преостануваше 
ништо друго. Вака или онака, улицата наскоро ќе биде 
нејзин дом. 

Ветрот силно задува. Улиците беа пусти. Немаше 
никој наоколу. Се стресе од студот. Неколку мига ги 
држеше очите затворени. Нешто се случуваше во неа. 
Некои шепотења доаѓаа од далечина... светкави кру-
гови и нејасни звуци ў ја помрачуваа свеста. Но таа 
не сакаше повеќе да размислува. Беше поедноставно 
и побезболно да се постои без да се размислува. Кога 
ги отвори очите, нејзиниот поглед како да беше зам-
рзнат. Ў стануваше жешко, ў вриеше крвта. Ја одврза 
марамата и држејќи го едниот крај, полека ја извлече од 
вратот. Одзади се наслушнуваа нечии чекори. Се сврти. 
Во пресрет ў доаѓаше еден човек. Сега или никогаш... 
Со раката посегна по копчето од кошулата и почна 
да го откопчува... се обиде заводливо да се насмевне... 
дишеше тешко... беше целосно подготвена да се збо-
гува со достоинството кое и онака не ў вредеше многу. 

РАСкАЗ
гордана Хаџипанзова-Јанева
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ў даваше да пушти глас. Немо кимна со главата, му се 
фрли во прегратка и силно заплака. Се каеше, се мра-
зеше, се презираше себе си... Се изневери ли самата 
себе?

Кога ја однесе дома, жена му само се прекрсти. 
Роза речиси и не беше свесна за себе. Цели три дена 
гореше од температура, имаше треска, бладаше, збору-
ваше неповрзано, спомнуваше имиња... „Братче! Нас-
коро ќе те земам! Ќе видиш колку ќе ни биде убаво 
заедно“ – зборуваше во бунило. И кој знае дали така 
беше чкртнато или пак помогнаа молбите упатени на 
св. Илија, но ў беше дадена уште една шанса да живее. 
Овие добри луѓе, кои ў помогнаа во вистинскиот час, 
подоцна станаа нејзини најдобри пријатели. Бескрајно 
благодарна, се прашуваше што ќе се случеше таа ноќ 
да не ја препознаеше овој човек. 

*    *    *

– Ајде, Роза, пак ли некаде одлета, затвораме! – ў 
довикна Ристо, весело свирејќи со устата, и ја врати 
Роза во реалноста. Роза само одмавна со раката. Често 
се навраќаше во минатото, во годините кога не знае-
ше што ќе ја снајде следниот ден. Оттогаш што сё не 
помина и еве, уште е жива. 

– Напорна ноќ беше оваа, одвај ги избркавме оние 
гемиџиите – иронично се насмевна Ристо, преброју-
вајќи го бакшишот. – Ама барем беа дарежливи. А оној 
слабиот, како се викаше – се обидуваше да се сети – на 
крајот не ни знаеше колку пари вади од џебот.

– Еј, пијана работа! Не бадијала старите рекле дека 
од пијаниот и будалата бега. Што смешка ќе биде кога 
ќе им отидат дома на жените, онака целите извалкани, 
пијани и со врзани јазици – продолжи да се смее.

Ристо беше младо момче и сё уште му беа смеш-
ни овие ситуации. За Роза, пак, повеќето беа тажни. 
Ги замислуваше нивните сироти жени кои ќе мораат 
цела ноќ да се расправаат со мажите. Некои од нив 
ќе бидат натепани и со модрици по телото. Утредента 
ќе мораат да ги прикриваат, за да не чуе светот, иако 
сите знаеја. Само тие, пијаните патриоти, никогаш не 
се сеќаваа што направиле и, како по обичај, ќе ги ги 
молат своите жени да им простат. И сё така. Години 
по години. Истата песна, истата мака, истото мамење, 
истото самозалажување...

Клучот штракна двапати. Тоа беше крај на уште 
една ноќ. Роза ја крена јаката од палтото, ја стави чан-
тата на рамо, се стутка и зачекори по улицата. Беше 
студено и ветровито, исто како онаа ноќ. Забрза и со 
нечујни чекори се упати кон дома. Беше глува тишина. 
Само уште по некој осветлен прозорец од куќите се 
преплетуваше со сенките на темнината во студената 
зимска ноќ.

ЕдНА ПЕСНА

Виолета Танчева-Златева

Каде?

Да, мила, жената навистина нема 
каде да се врати кога еден ден 
ќе го напушти домот на детството
Таа самата станува утроба, прамајка на нови луѓе
на кои треба да им го покаже патот во иднината
а самата каде, каде да се врати?
Просто не можеш да разбереш дека е толку едноставно
довчерашните ближни да те избришат од своите животи
како гумичката погрешно напишаниот збор
Боли кога ќе сфатиш дека сё би било поинаку
да си имала едно Y во генетската кобинација
Тогаш не би заборавиле да го кренат телефонот
(правдајќи се со немукаетност)
би ги зеле кај себе твоите деца за летниот распуст
би ти направиле ајвар на свој трошок 
и за сметка на болки во својата половина
а можеби и некоја тегла слатко од сливи
кои треба да киснат во не знам колку води со вар.
Премногу погрешни работи се натрупаа во животот
Сега, како жена во средни години
сфаќам колку неподобни одлуки сум донела
и на колку криви патеки сум згазнала во меѓувреме
Од некои слепи улички може да се излезе
а за некои просто се нема сила
или пак навиката ти ги држи нозете и умот заврзани
Но сега не можам трезвено да размислувам за причините
на погрешните одлуки 
(ако воопшто може за тоа трезвено да се размислува)
Премногу боли ова сознание што одеднаш ме преплави
како темна мразна вода
Да, мила, немам каде да се вратам
откако се истрошија темелите на старата куќа од детството. 
Останувам само мајка на некои идни генерации
на кои треба да им го покажам патот кон ѕвездите.
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но можеш да го поправиш.
Како што реката не запира
така и животот тече
во своето корито.

Васил Дрвошанов

(Не)мир

Во тебе го најдов
сето она што го барав:
и душа и тело.

Сега сум мирен и немирен.
Смирен сум
од радост што те имам,
вознемирен 
од страв да не те загубам.

Неврат

Минатото нам ни тежи,
но нема човек без минато;
секој си го носи со себеси.

Ние ќе одиме напред,
нема враќање.
Тоа што било – било,
тоа што иде нека биде.

Будење

Убави ми се утрата
кога се будам,
а ти си покрај мене.

Тогаш мислам на родниот крај,
на професијата
и на блиските години
што се проткајуваат
во нашиот свет.

Мило ми е, навистина,
што се будам покрај тебе.

Корито

Ти сакаш да го вратиш
тркалото на времето,
ама тоа не се враќа.
Животот не можеш
одново да го почнеш,

НОВИ ПЕСНИ
Васил Дрвошанов 
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Колебливост

Знаеш дека те сакам.
Тоа сум го кажал безброј пати.
Ти само веднеш поглед,
па мене ми е страв од следниот чекор.

Јас долго чекам,
а не знам дали ќе дочекам
мракот да го испратиме
и да го пречекаме утрото.

Непрекин

Љубовта не е за еднаш
ниту за еден ден.
Таа е за безброј пати
и за навек.
Љубовта бара потврда секој ден
и во секој миг, без прекин.

Допири

Нашите тела не се допираат,
иако јас сакам,
ама се насладувам
душите што ни се допираат.

Привид

Не сакам да верувам,
ама изгледа
човекот отсекогаш бил соочен
со самиот себеси.

Привид било дека тој не е сам.
Луѓето цело време
само сеирот му го гледаат.

Порта

Јас чукам на твојата порта
и секој миг чекам да влезам,
а ти се колебаш дали да ми отвориш.

Времето истече.
Јас се вратив разгромен,
а ти остана зад портата.

Забеганост

Ти ме гледаш со други очи,
но себеси не се гледаш во огледало.

Јас веќе не сум млад,
а ти сакаш млад.

Тебе не ти е криво што стана баба,
туку ти е криво што спиеш со дедо.

(не)Мир
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цел: да се намали бројот на живите, за кога трубата ќе 
отсвири одбој и кога преживеаните ќе се пребројат и ќе 
констатираат дека и тие самите се живи, ќе ги обземе 
радост оти се живи, а не дека се победници. Оние меѓу 
нив кои со невидена јарост се впуштаа во пресметката 
на живот и смрт, раководени од животниот порив да ў 
се извлечат живи од рацете на смртта, ќе добијат високи 
одликувања „за покажаната храброст и за висок степен 
на патриотизам“.

Медицинските сестри не можеа да престасаат да 
им дадат помош на ранетите. Во работата им пречеа 
орли, врани, гаврани и други стрвни птици кои напаст-
ливо се нафрлаа на ранетите, кинејќи им парчиња месо 
од труповите, како и од загинатите. А и легионите на 
Апокалипсата беа во мобилна состојба.

Во творечка еуфорија беше и младиот репортер 
Ефтим Робе. Тој пишува на колено во еден тефтер што 
за таа цел лично му го подари главниот командант на 
Солунскиот фронт, генералот Сарај. Меѓу прологот и 
епилогот – како глас и ехо на трагична љубов меѓу еден 
ранет воин и една милосрдна сестра, интонирани како 
акорд на воена труба во битките на Првата светска војна 
водени во есента 1916 година, на Кајмакчалан, со свое 
крешендо на котата 1050 и при речавачката битка кај 
Завојот на Црна, небаре фантомско-понтонски мост 
преку таа река со име еквивалент на Стикс што води 
кон пеколот – се протегал сказот на тој спис во кој ра-
нетиот војник во прегратката на милосрдната сестра 
ја среќава на тој мост Апокалипсата, за тројцата, сосе 
хроничарот на настанот четворица, придружени од 
рефренот на баладата:

Владимир Костов

ОПИНОк

Првин настана една тишина, за да ў даде можност 
на трубата да го најави нападот. И кога од апокалип-
тичната музичка фраза се огласи последниот завршен 
акорд од грлото на командирот на четата – распоредена 
на котата 1015, под самиот врв Кајмакчалан на плани-
ната Ниџе, кој геолошките процеси го изостриле како 
што беа изострени бајонетите на војниците – се исфрли 
командата: „НА НОЖ!“

Противничките единици просторно беа одда-
лечени не повеќе од стотина чекори, така што про-
тивничките војници се гледаа лице в лице. Некои и 
се препознаваа, комшии од исто село, насилно регру-
тирани. Но по командата „На нож!“, устремени едни 
против други, се испомешаа и првите неколку минути 
на колежот што настана, препознавајќи се според уни-
формите кој на која војска ў припаѓа, беа зафатени од 
една дивјачка јарост да се убиваат. Но веќе по неколку 
минути, отрезнети од пијанството на пролеаната крв 
која шупуркаше од прободените тела, преовлада кај нив 
сметката не да се убие противникот, туку тој да не те 
убие тебе; па по минута-две – без притоа да се знае кој 
е противникот: секој е противник што е жив – потен-
цијалните мртви, сё уште живи, со двојно, тројно заси-
лена јарост се впуштаа во битката со една единствена 

РАСкАЗ
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„Војната, либе, војната,
Војната тригодишната...“
да се упатат кон Битола, која други четворица јава-

чи од легионите на Апокалипсата ја пустошат со бојни 
отрови, со чума, со глад и помор. 

Во истото тоа време, на 4 ноември 1916 година, 
по парадата на елитните единици на „Ослободителни-
те сили“, во парадни униформи и со светнати чизми, 
во палатата на чорбаџијата Илија Ефремов на Широк 
Сокак, по повод „ослободувањето“ на Битола од силите 
на Антантата, беше организиран прием на кој при-
суствуваа конзулите на Франција, Англија, Русија и на 
другите придружни сили на победничкиот воен сојуз. 
По тој повод беа заклани и зготвени во казани педесет 
шилеџиња. На свечената маса во дворот на палатата 
беа поставени маси на кои во војнички порции беше 
сервирано традиционалното војничко јадење – грав, во 
овој случај со месо, покрај матарка со вино.

Централна личност на тој прием беше главни-
от командант на Солунскиот фронт генерал Сарај кој, 
буричнувајќи во порцијата, наместо месо, извлече 
мариовски опинок. Би го забошотил инцидентот, но 
констатира дека сведок на тој компромитирачки на-
стан – иако кусоглед и со дебелодиоптриски очила, а 
по малку замаен, фесфалија – е Ефтим Робе, студент 
по филозофија на париската Сорбона, кој се мавташе 
на линијата на фронтот како Пјер Безухов од „Војна и 
мир“ пред Бородинската битка. Не можел да ў одолее 
на желбата да биде сведок на битката на Кајмакчалан, 
решавачка за освојувањето на Битола како најважен 
војнички пункт на Солунскиот фронт и како таков, 
поента на неговиот репортерски запис во кој, како 
ексклузивитет, секако ќе беше забележана и епизодата 
со опинокот.

Но за да го оневозможи во тоа, се погрижи крајно 
будниот аѓутант на генералот кој, насетувајќи ја намера-
та на репортерот, го устреми од рамото своето стрвно 
сокле на него, при што тоа со својот клун го продупи 
бомбето на неговата шапка и длабоко му ја чклубна 
главата, по што репортерот беше итно префрлен во 
најблиското санитетско прифатилиште. А такви во 
Битола ги имаше тукуречи на секој чекор, зашто на 
првата борбена линија, градот не беше само воен, туку 
и најголем санитетски центар на Солунскиот фронт.

*    *    *

Многу години подоцна, кога и двајцата ќе дојдат во 
допир со романот „Кожа“ на Курцио Малапарте – ста-
вен во паралела со сказот „Опинок“ – авторот на сказот 
и спомнатиот генерал во него докрај ќе ја сфатат сим-
боликата на поимот „кожа“, еднаш тематски поврзан со 
Првата, а во вториот случај со Втората светска војна.

ЕдНА ПЕСНА

Ристо Цасконоје

СО СТРУМИЧКА РАДОСТ 
ДО ТАЖНОТО БЕЛОМОРИЕ

Љубовта што извира од Белото Море
Утрото, понекогаш, без сонце го буди
Барајќи сеќавања, кршливи од молк
Егејот што понекогаш ги милува
Наспроти Струмица, сончевите зраци
Твојот лик си играл со брановите
А сега радоста од Струма, Беломорски вик
Што посакува заборав да ти ограби
Која е бедна само за еден насмев
Одлетан во придружба на една тага
Во сон ти доаѓа едно небесно посакување
Со своето вистинско отворено лице
Кое го храни духот со струмички рев
И така во спокој го стави на хартија бела

Љубен Ташковски
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Панично се плашам 
да не ми е сон
сё што земско ми беше.      

Ти си вкусот на секој мој ден

Додека сончевина
го оплодува вкусот
на овошките,
додека вишнее сокот
од длабочините,
јас сум пладнувач
што се насладува 
на иззреаното присуство
на твоето тело.

Ти си вкусот на сонувањето,
пладне на сите исчекувања,
откритие за постоењето на светот.

Ти си немирна вечност,
што ги бранува длабочините
на морето-космос
на недогледите.

Оковај ме 
во прангите
на моите слабости,
затвори ме
во светот каде што
само тебе те има
да си бидам среќен
во моето прогонство.

Зоран Пејковски

Утрото мириса на зреење

Немај лоши думи,
оти Бог дарил
земска вечност,
за благоверните.

Немај сомнеж во среќата,
љубовта е сила
што ја создаваме.

Немај болки од неверби,
кога љубиш,
верувај во крајот на приказната
со срце на дете
со инстинкт на жена вљубена,
како верник во молитва.

Имај смиреност,
кога утрото мириса на зреење,
кога зајдисонцето е опасно блиску,
кога те распаметува сонот,
посакувај само љубов
и ќе имаш моќ
да ги надживееш
моите слабости
и твоите стравови.

Да не ми е сон

Не знам што да правам 
со жедбите за љубов,
со мислите што ја брануваат 
сегашноста,
со поривот што ме заплашува,
пред разбудување. 

Едноставно љубам,
како последно љубение 
да ми е,
како светлината
да ја спасувам,
како да одлучувам
за судбината на денот.

Едноставно страдам,
како казна да ми е,
како грев да ми е досуден. 

ПОЕЗИЈА

Зоран Пејковски е драмски писател, поет и пуб-
лицист, автор на десетина книги, а работи и на литера-
турни и театарски критики . Преведуван е на неколку 
странски јазици . две децении е член на друштвото 
на писателите на Македонија . Работи како главен и 
одговорен уредник на БИН Јавност од Битола .
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Ноќва го слушам
и сопствениот повик – 
крик низ облаците,
страв од самување,
снемогнување
под тешките капки
на несоницата.

Сон

Како цветна патека
ме пресретнуваш
во сонот,
како ѕвезда водилка
ми го покажуваш
високиот замок на љубовта.

Како нескротена вода,
ме земаш во себе,
носејќи ме,
до бреговите на страста.

И не се плашам од смртта,
таа и скорешна нека е,
ако и тогаш
крај себе те имам. 

Воспев

Сега,
кога сето време
го собрав
во една мисла,
не ги гледам веќе
доушниците на сомнежите 
и туѓите стапки во сонот,
затоа што те имам
како светлина 
над сё темно и мрачно.

Сега,
не мислам на бессоници
кога треба да заноќам сам,
зашто ти си во сонот
за да ми создадеш радост,
за пак да ме разбудиш,
кога ќе си заминеш од него
сеприсутна во новиот ден.

Ти си вкусот
на секој мој ден,
свежина на секое ново утро,
благост во крепок сон,
среќна мисла
во студената грубост на светот.

Бесмислена

Нема благослов
за заминување
од сопственото прогонство.
Не можеш сонот
да го стокмиш
во бовчата на збогувањето.
Колку и да бегаш
околу тебе
постојано се плете
јазолот на судбината.

Бессилна е мудроста  
кога душата е распаметена
и секоја промисла
останува бесконечна,
додека една мисла
е посилна
од остатокот на светот.

Песната на дождот

Ноќва ја слушам
песната на дождот
и звучниот там-там
на крововите,
како настрвено јато
што чека
недоздивната жртва.

Песната на дождот –
ведриот шепот
на бисерните води,
одмина со белиот облак
на сончевината.

Како да го исчекам
заборавањето,
да го прескокнам времето,
да ја зафтасам росата
зашумена по ливадите
со свежо ехо
во мојата празнотија. 

уТроТо МирисА нА зреење
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Во опсада на смртта

Знам,
ќе останам на крстосницата
и ќе заминам до смртта,
рамнодушно
на погребот,
на својата душа.

Вљубен,
несвојствено,
како слепец
што очи љуби,
како смртник
што го одљубил животот.

Можеби,
јас сум страдание,
кое мора да го мине животот,
како низ сенка,
вљубен,
а нељубен,
и кроток до смртта.
Но зошто сум испратен
во нејзина опсада,
не ми е јасно?

Отсакување

Кога мислите лебдат далеку,
над моето битисување,
кога моќта за немоќ
го посакува твоето тело,
кога ноќта е длабоко врз нас,
знај дека те изневерувам
со копнежот безразумен.

И не дека те осудувам,
дека те посакувам,
те копнеам,
туку…
да те одминам сакам,
како разбудување,
да те отсакам
како истрезнување.

Кога ноќите ми го земаат сонот

Кога ноќите
ми го земаат сонот,
јас сум будниот воин, 
што сака да освојува,
со витешки манир.

Кога ноќите
ми го земаат сонот, 
ти крадам шепоти од усните,
со призвук на моето име
за да ми зазвучи тишината.

Кога ноќите
ми го земаат сонот, 
знам дека вечноста ме краде
да смогнам сила
и буден и болен да чекам,
оти таков е патот
до среќата боженствена. 

Кога ноќите
ми го одземаат сонот
те создавам од мисли и жедби,
вистинска
како молитва посветена. 

И смрт да ми подариш

Пресилна светлина си
за кревката плазма 
на моите очи.

Сон и јаве,
нескротлива виделина
низ недогледи.

И смрт да ми подариш
со милост ќе те гледам,
оти сё без тебе 
болка ми е.

ПОЕЗИЈА
зоран пејковски
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Преку тебе зборувам

Ти му даваш надеж на гладниот комарец
ти им даваш надеж на гавраните кои гракаат на гранка

Со паричка ја даруваш смислата за опстанок
и надежта на питачот на аголот од улицата

Преку тебе зборуваат кртот гнилото дрво на коработ
ветрот и гранитот
и сивиот врабец си го прави своето зборлесто седало
меѓу бујните ластарки на твоите зборови

Заробениот ураган

Ти си непослушниот чирак на кристалот
жигосани се твоите зборови
со вжештеното железо како стоката во прериите

Заробен ураган како мравка
Во телото на килибарот

Превод од романски јазик: Димо Н. Димчев

Јон Кристофор Филипаш

Од ненапишаните спомени на татко ми

Одевме наредени низ снегот држејќи се за рака
Како слепите на Бројгел
Паѓаше по некој и се заледуваше во соспите

Ми се чини зборуваше за заробениците во Сибир
За стреланите од заталканите во маглите
Кога се слушна резок кучешки лаеж

Се стемнува ми рече
И облак на земја сосема го покри

Планина
          На Марчел Мурешану

Лека полека планината се искачува на нас
Со елите со камењата и своите косови

Русокосиот ангел ослепе или проскита
а нашите животи
во мракот си играат тонч со смртта 

Тоа ти е живот ми велиш тоа ти е судбина

Само толку ти беше песната

Прашувам Господ ли ја сади или човекот
Господ го крои лозјето

Младоста и илузиите

Си ги загуби младоста и илузиите
под гранките на старото дрво

Протеран толку далеку
од сопствените корени

На небо си го бараш потеклото
во облаците се темнее твоето лице Боже

ПРЕПЕВИ

Јон Кристофор Филипаш се родил на 22 ап-
рил 1952 гoд ., во с . Џака, округ клуж . дипломирал на 
Филолошки факултет во клуж, романски и француски 
јазик и литература . доктор по филологија . Ги објавил 
стихозбирките: Во одаите на громот, 1982; Вечера на 
море, 1988; Марсѕас, 2001; Куќа со само еден ѕид, 2004; 
Празник во лудница, 2004; Кафез за поетот, 2007; 
Angore et taedio, 2009 и Ковчег од стакло, 2011 .
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ПРЕПЕВИ

Зоран Станоевиќ е 
роден во 1961 година, на 
Цетиње . Се занимава со по-
езија, есеистика, публици-
стика . Уште во почетокот 
на својата поетска кариера 
добива значајни призна-
нија на поетските фести-
вали . коавтор е на книгата 
Покрстување на муслиманите во 1913, која предиз-
вика голем интерес, како кај љубителите на истори-
ската наука така и кај стручњаците од оваа област . Тој 
е еден од основачите на книжевната општина Цетиње 
(во чии рамки почна да излегува познатото списание 
за култура, наука и општествени прашања Арс), која 
во средината на 80-тите години остави значајни тра-
ги во културата на поранешна Југославија . Тој е прв 
уредник на Либерал, кој во времето на крвавиот рас-
плет на просторите на поранешна Југославија беше 
едно од ретките антивоени упоришта и глас на раз-
умот . Член е на Црногорското друштво на независ ни 
писатели и член на Црногорскиот ПЕН-центар . Ги има 
објавено стихозбирките Вежба за дишење, Пауза на 
тишината, Младеж, Избрани песни. 

Заборавеното дрво
Расте
Со синило што пропаѓа

Скалило на годишните времиња
Затрупано со работи
Немарно обоено

Во пропуштените облици
Натрупано време
Како по навика
Со преплетени прсти

Одвикнување 
Од присуството

А сё беше насетено.

II
Недоволно е претчувството
Низ конфигурацијата
На свеќи и последици

Поинаква е смислата на одењето
Во далечина од далечината
Меѓу свеќите
И причините на светот

Зоран Станоевиќ
 

Знак на празникот

И желбите одоколу
Сведени
Одново
За наредните денови.

Одложувањата носат траги
На подобри обичаи на неприпаѓања
Со тајна поддршка
Не заради времето
Како непотребно
Што се разложува
На разбиени облици
Чисти
За работите невидливи
Од намерата
И знакот на празникот
Во рацете.

Наспроти Локанда

Сликарот Милија
Во деведесеттите
Постави среде Његошева
Голем црн четириаголник

Посмртница
Велат
За времето што доаѓа

Траеше со години
Исто колку и војните

Додека едно утро
Во подножјето
Не беше пронајдена мртва ластовица

Се убила
Раскажуваа цетињани.

Трага од крајот

Незадржливо привикнување
На присуството

Средиштето ја познава суштината
На немоќта



17.08.2012 37

знАк нА прАзникоТ

Еднаквост одново

Остана недовршеноста

Поради дреболии
Што ги покриваат
Поинаквите почетоци

Празнина населена
Со различни отпечатоци

Трага по туѓа трага

Оправдувањата
Водат до нов почеток

На градителот на недовршеноста

Игра на улицата

Стариот голтач на оган
Ни раскажува
Како ја учел вештината
Од големиот мајстор
Голтач на времето

Го гледа момче
Со топка под раката

Украсна

Чиста немост
Случај отфрлено склопчен

Стекнување околности
Одрекување сомнежи

Ги смени пејзажот
Облакот и водата

Кожата на соседот
Претесна заштитничка

Зборовите не личат на ништо

Промени ја болката

Препев од црногорски јазик: 
Виолета Танчева-Златева

Одење во природа

Почетокот завршува
Друг почеток

Заборавот во доволноста
Истрајува

Лик
Меѓу дрворедите
Како случаен одрон

Се клати времето
За сонцето
Закачено

Средиштето на трагите
Во расфрлените инструменти
До половина покриени со лисје

Плод на празнина во осамата

Тесниот простор
На откажувањето
Во границите на ветрот

Патека без вода
И вода вечна
Додека тивко зборуваме
Со влажни усни

Гумно

Чекори разиграни
Во школката на југот

Сонцето се распрснува
По ободот
На храмот
Оддалечен од траурот

Преполовено време
Во прегратките

Простор во просторот

Камен вавилон од зборови
Што се рони
Во зачетоците на опстојувањето

Неонот е
Заборав
На малиот народ
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ЧЕСТО, КОГА СУМ САМ

Често кога сум сам во секојдневјето свое, гласно 
се прашувам инспирацијата што е и дали секогаш, кога 
коњите си ги јава, нешто свое на имагинацијата ў дава?

Гласно се прашувам, зборови редам и сё само ва-
ков одговор предам: 

Инспирацијата е бран со разбудена сила, од неа 
има гинацијата добива крила! Добива светлина и устрем 
и полет, и зрачна магија чудотворна како пролет! До-
би ва и глас на зборовите што им треба и отворен пат 
под сонувани неба... Добива сё и станува плима со свои 
вол шепства мислите што ги штима!

Со неа духот е просветлен, вжарен и секоја желба 
е огномет шарен! 

Често кога сум потонат во секојдневјето свое, глас-
но се прашувам инспирација што е?

Гласно се прашувам, зборови редам и сё само таков 
одговор предам! 

Стојан Тарапуза

ИДНИНАТА Е СЕГАШНОСТ 
ШТО НЕ СЕ ГЛЕДА

Секој човек има свое минато, своја сегашност и 
своја иднина. Иднината си ја замислуваме, сегашноста 
си ја осмислуваме, на минатото се потсетуваме.

Минатото е во спомените, спомените се во нас, ние 
сме во сегашноста. Во сегашноста е и иднината.

Затоа велиме: Нема сегашност без минато, ниту 
иднина без сегашност. И додаваме: Вистината е од жар-
чиња веда, иднината е сегашност што не се гледа.

Кога си ја замислуваме иднината, ние, всушност, 
привидно излегуваме од сегашноста, од реалноста, и, 
мислено, со помош на желбите, ги започнуваме пре-
селбите – од нас до некаде и од некаде до секаде! Тогаш 
љубопитството ни е најголемо, нё обзема, нё понесува 
и наеднаш спонтано во нови духовни авантури со за-
мисленото и со, дотогаш, невиденото – нё внесува.

Кога пак на минатото се сеќаваме, невидлив клуч 
во клучалката на спомените ставаме! Со него ги отклу-
чу ваме, ги отвораме, во гнездата им влегуваме и, со 
по мош на сеќавањето, со мислите патуваме кон тоа 
што некогаш постоело, што било и што, со помош на 
за боравот, неповратно од нас се скрило! 

Тогаш сме возбудени, од желби залудени, на невид-
ливи коњи јаваме и на сегашноста за миг забораваме! 

Каков е тој занес, кој го почувствувал, знае! 
Но, за жал, многу кратко трае! 

ОД ГЛАСОТ НА ЖЕЛБИТЕ 
СМЕВ СЕКОЈ НЕ ПИЕ

Јас не знам зошто толку се лутите и зошто ко нем-
тури сё така се крутите! Животот е натпревар, времето 
си врви, на целта највредните стигнуваат први...

Први во натпреварот до вчера бевте вие, но па-
тот ве измори – денеска сме ние! Мегданот е отворен, 
нат преварот трае, кој по нас ќе биде – утре ќе се знае. 
Утре ќе се разбере кој каде ќе стои и кој со победничка 
смеа ќе се бои...

Јас не знам, навистина, зошто се лутите, не знам 
ни зошто сё така се крутите! Времето е чудно, ни дреме 
ни спие, од гласот на желбите смев секој не пие... Пијат 
само вредните што создаваат, што творат и борците за 
поубав живот што се борат...

Кој ова не го знае – победи не слави... Среќата е 
не бесна, пат до неа се прави! 

кУСИ ЕСЕИ

Стојан Тарапуза 
(29 .12 .1933) е роден во зле -
тово, штипско . завр шил 
Виша педагошка ака демија 
во Скопје . Ра бо тел како но-
винар и уредник во Детска ра дост, во На ша книга и 
во Македонското радио, Радио Скопје . дебитирал 
во 1961 год . со сти хо збирката за возрасни Црвено 
растење, а во 1965 ја објавува Во каменот ден . По 
нив следуваат голем број стихозбирки за деца – до 
денес околу триесет . Преведуван е и објавуван на 
мно гу јазици: српски, руски, германски, полски, ита-
лијански, бугарски, унгарски, романски, слове нечки 
и др . Автор е на изборот од светска и југословенска 
поезија за деца Сребрени ѕвончиња (1981) . Трипати 
ја добил наградата на Радио-Телевизија Скопје што 
се доделуваше на Струшките вечери на поезијата, 
за своите стихозбирки за деца (1970, за Дамбара 
думбара; 1975 за Деновирки и 1979 за Седум брода) . 
добитник на „змаева награда“ во Нови Сад, 1982; на 
Наградата за најдобра поетска книга (Шарки жарки) 
на Детска радост, 1995; како и на наградата Курирче . 
Еден од најплодните и најомилените автори за деца, 
препознатлив по своите певливи стихови и необич-
ните метафори .
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КОГА ЗБОРОВИТЕ ќЕ ГИ СТАВИМЕ

Кога зборовите ќе ги ставиме во служба на инспи-
рацијата – на тој бран со разбудена сила – и кога тоа ќе 
го направиме на најдобар можен начин што подраз-
бира: талент, знаење и умеење, тогаш имагинацијата 
добива полет и, така, спонтано, како залудена пролет, 
нё поведува во нови несетени авантури на духот, во 
нови волшепства на создавањето.

А создавањето не е ништо друго туку горење 
што зрачи духовна светлина навирена во делата што 
ги создаваме и со кои во животот и во времето траги 
оставаме...

ГОЛЕМИТЕ ПИСАТЕЛИ

Големите писатели се љубопитни деца, со зборови-
те си играат и еца и беца! Во главата секој радари има, 
со нив и од ѕвездите пораки прима. Така си ги богатат 
и потсвеста и свеста, вирејќи ги со светлина своите 
ду  хов  ни теста! 

Големите писатели се палави деца, со мислите си 
иг раат и еца и беца! Со вредните дела, на сите нам драги, 
во времето и во животот оставаат неизбришливи траги. 
Во нив се наоѓаат и пораки сјајни, со нив стигнуваме и 
до најскришни тајни! 

Големите писатели се неуморни деца, со страст го 
опи шуваат и сонот на Баба Меца! 

иднинАТА е сегАШносТ ШТо не се гледА
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Ми го полни срцето,
а тоа пустото отскокнува.
Не знам дали од радост,
дали од возбуда,
или можеби од страв,
од страв дека ќе дојде ден
кога нема да ме грее волку силно.
 
Знам,
ќе ми позавидиш.
Можеби и сега ми завидуваш
што ете родена сум
со вода во очите и сонце во душата.
Кога се смеам врне дожд,
кога плачам паѓаат камења
па една грутка,
едно мало кременче
стругнува од срцето и ме боли
како првиот изгрев и сите зајдисонца.
Оти без него не сум жива,
а тоа отскокнува
не ми дава да заспијам.

Ратка Шоклеска

Кратки одговори
 
Како спартански војник,
вешт на меч, слаб на јазик.
Празни коментари
во недостиг на имагинација,
со набилдана претенциозност
скриена зад збор-два.
Камуфлирана вообразеност,
ароганција во стилот.
 
Мислеjќи –
угоре високо, удолу длабоко,
а ќорсокак.
 
Велејќи –
кратко ама слатко низ заби,
некако шеќердисано.
 
 

Волонтерска
 
Од љубов кон професијата,
сё за науката.
Иако –
ентузијазмот изветреал
некаде на половина пат.
Затоа на крајот од денот 
добивате сарказам
наместо добра ноќ.
 
Тогаш кога 
се к’ти ноќта црна
погледот длаби точка во таванот.
Пролетува мисла –
утрото носи нова можност,
потребно е само
да се разбудам
и да станам на десна нога. 
 
 

Така родена
 
Ако застанеш на моето место,
на ова мое место,
ќе забележиш
сонцето изгледа поинаку.
Истото е за сите,
ама мене ме грее некако повеќе.

ПОЕЗИЈА

Ратка Шоклеска е родена на 04 .07 .1983 год ., 
во Скопје . дипломиран археолог при Филозофски 
факултет, сега студент на отсекот геотехника при 
Градежниот факултет во Скопје . Има настапувано на 
повеќе поетски читања, застапена е во 100 поети за 
промена . Своите стихови ги објавува претежно на 
блоговите капка светлина и сверачно .
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Што ако...
 Што ако ние можеби –
сме премногу совршени еден за друг?
А можеби ништо од ова.
 

Украдени биења; подарена љубов

Земаат од мене, по малце секој ден.
Земаат, си заминуваат.
Со насмеан поглед ги испраќам,
срцето ми се кине на парчиња
па само музиката ми е прибежиште.
Најтешко е кога знаеш
дека некој копнее по тебе
(тој, копнее по мене)
дека ти умираш по него
(јас, умирам по него)
а некои други ликови
ви ги крадат биењата.
Ја подарувам,
на питачот пред црква
на случајниот минувач
на госпоѓата во ресторанот.
Љубовта –
која тебе не можам да ти ја подарам.
Најтешко е.
 
 

Монашка

Моите Хималаи
се повисоки од твоите
и подалечни, неосвоиви.
Се плаши да погледне нагоре
да го побара врвот со погледот.
Ќе се стаписа кога ќе види дека
врвот му е пред носот,
му ги боде очите до ослепување.
Има снег во неговиот поглед.
Деноноќно вее, заспива сам,
оттуѓен и со замрзнато срце.
Еден ден, ќе се стопи снегот,
ќе ја исплаче планината.
Моите Хималаи
се само мои височини 
навеани со снег.

Мислев,
од кафињата што ги пијам е,
се додека не ми кажаа
дека ете така сум родена –
со вода во очите и сонце во душата,
а тоа мора да зајде
дури и во мене.
 
 

Можеби (ние)

Можеби
ќе ми се оствари сонот
да отпатувам во вселената.
Еден ден, можеби.
И можеби
ќе добијам Нобелова зааа..
за нешто можеби.
Не, нема да имам бензинска
ниту рафинерија
ама рудник секако.
Еден ден, можеби.
 
Можеби
и ќе ти ги раскажам
овие неповрзани приказни,
кои не се мои,
но само јас знам
така живописно
да ги раскажам,
секој да помисли дека се мои,
дури и ти.
Којзнае,
еден ден, можеби.
 
Можеби се плашиш од мене,
нема друго.
Можеби не знаеш како
да ми речеш Здраво.
Можеби мислиш
сум те заборавила,
можеби стравувaш
од помислата дека ќе избегам,
можеби се прашуваш –
Што по тоа здраво?
Што ако останам?
Што ако ти се допаднам?

крАТки одгоВори
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театарски средства, алудира на утописката менливост 
на дипломатските игри.

Решавајќи каква комедија сака да напише, односно 
како ќе ја конципира втората од трите свои карипски 
комедии, Чашуле прецизира дека во случајот со Тибур-
сио и Синфороса се работи за „весела згода од животот 
и приклученијата на карипската дипломатија, со пеење, 
рецитирање и цитирање, но без преврати и пукање“.4 

Класификацијата на драмските ликови во опу-
сот на Чашуле мора да подразбира дека, покрај ак-
тивните драмски карактерни поставености, постојат 
и т.н. иконични драмски ликови кои се замислени и 
претставени еднострано затоа што извршуваат одре-
дена функција во драмското дејство, па би можеле да се 
сметаат за ликови-функции.5 Тоа се оние ликови чијшто 
удел во драмското дејство е сведен во најмала можна 
мера, а понекогаш дури припаѓаат на невербалната 
комуникација.6

Во оваа драма на Чашуле ќе продефилираат дури 
петнаесет активни драмски ликови. Од целокупниот 
негов опус, ова е се чини една од драмите кои содржат 
најмногу динамични ликови. Се појавуваат и три не-
активни, невербално прикажани ликови. Иконично се 
претставени: кучката, песот и папагалот (Мирандолина, 
Цезар и Лоро). Овие иконични ликови во драмскиот 
текст се претставени како скулптури, но во театарската 
постановка тие оживуваат, низ интерпретацијата на 
актерите. 

Во драмските текстови на Чашуле доминираат 
претежно машки ликови, но тој секогаш машките 
активни драмски ликови ги доведува во непосредна 
врска со женските ликови. Иако во повеќето драми 
се среќаваме со слаби и потчинети жени, во Тибурсио 
и Синфороса случајот е обратен – имаме силна жена/
протагонистка која раководи со целата драмска ситу-

4 Лужина, исто, стр. 65.
5 Тука би ги вброиле: државниот секретар Дон Фулфенсио Де Ме-

ди на и Сиенфуегос, советникот Полониј, неговата сопруга Доња 
Ас пазија, дактилографката Наусикаја Белолакта и Сан Роман – 
спе цијалниот советник во амбасадата.

6 Борислав Павловски, „Фрагменти за животот и драматургијата на 
Коле Чашуле“, во: ДРАМИ (2), Матица македонска, Скопје, 2002, 
стр. 251.

Во своето долгогодишно литературно творештво 
Коле Чашуле1 се одликува со врвни творечки достигну-
вања и како раскажувач, романсиер и есеист, но и како 
драмски автор чиишто драмски дела беа многу често 
поставувани на театарските сцени во Македонија и во 
странство. Последниот поклон на сцената на еден од 
најплодните македонски драмски писатели Коле Чашу-
ле (02.03.1921–22.09.2009) беше токму на праизведбата 
на неговиот драмски текст Тибурсио и Синфороса.2

И иако велат дека театарот е уметност на мигот, 
сепак, силината на впечатоците и емоциите од театар-
ското доживување остануваат трајно врежани во ме-
моријата на публиката.

Необичниот наслов на драмата Тибурсио и Син-
фороса веднаш упатува на некакви машко-женски од-
носи, и со самиот избор на ваквите необични имиња 
уште на почетокот се создава впечаток на одредена 
комичност.

Познавате ли, воопшто, една единствена дама со 
име Синфороса, или некаковси Тибурсио (Дон Тибурсио 
де ла Оха де ла Коста) кој е висок, русокос, етеричен 
и несреќен според сликата на данскиот принц?3 Ова 
е весела драмска сказна за доблестите и пакостите на 
власта, која на еден мошне необичен начин, со чисти 

1 Георги Старделов го нарекува Чашуле „автор со несомнена способ-
ност да ја открие Архимедовата точка на своите карактери...“. 
Види: Георги Старделов, „Коле Чашуле“ во: ИЗБРАНИ ДЕЛА, кн. 
8, Ѓурѓа, Скопје, 2000, стр. 161.

2 Театарската претстава „Тибурсио и Синфороса“ од Коле Чашуле, 
во режија на Горан Тренчовски, продукција на НУЦК „Антон 
Панов“ – Струмица, премиерно се прикажа на 15 април 2009, 
со почеток во 20 часот. Времетраењето беше 80 мин., а главните 
улоги ги толкуваа Зора Георгиева и Ванчо Мелев (постариот пар) и 
Оливера Аризанова-Мансбарт и Васил Михаил (помладиот пар). 
Сценографијата и костимографијата беа на Милена Пантелеева, а 
музичката илустрација на Г. Тренчовски. Таа сезона беше во знакот 
на 60-годишниот јубилеј на овој театарски ансамбл. За време на 
почетоците на професионалниот театарски живот во Струмица, 
во далечната репертоарна сезона 1949/50, Коле Чашуле престојува 
во Струмица и ја инсценира пиесата „Печалбари“ од Антон Па-
нов. Тоа ќе биде и најизведуваната претстава во историјата на овој 
колектив, со вкупно 102 изведби.

3 Јелена Лужина, „Пролегомена за ’Тибурсио и Синфороса‘“, Сов ре-
ме ност, бр. 7–8, 1989, стр. 60.

ЕСЕЈ

Софија Тренчовска

ПОСТмОдЕРЕН РАСПАд НА ЕдЕН ИмАГИНАРЕН СИСТЕм
За „Тибурсио и Синфороса“ – последната праизведба на Коле Чашуле
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драма губитникот е константна фигура која се појавува 
во ликот на Тибурсио. Постмодернистичкиот начин на 
обликување, особено во доминација на прозниот дис-
курс, во себе ги апсорбира сите раслојувања, губењето 
на сигурната почва, еден единствен статички стожер 
при обликувањето, кој апсорбира, но и на своевиден 
начин влијае врз создавањето на таа нова клима.8 Кога 
Синфороса ќе почувствува дека им се ниша почвата 
под нозете, со мудрост на голема владетелка се обидува 
да ја преземе ситуацијата под контрола и да го спаси 
бродот што тоне, креирајќи една нова, имагинативна 
стварност. Довербата треба да биде вратена и губитни-
кот да стане победник. Треба ли за промена да се сврти 
тркалото и жените да почнат да управуваат со светот? 
Ако мажите сё решаваат со насилство и пукање, жените 
мудро одбираат посуптилни средства на владеење пре-
ку уметност и поезија. Сосема случајно Тибурсио ќе ја 
изговори репликата: Дипломатијата е како поезија. И 
токму преку поезијата ќе почне да се бара спасот од 
кризата. На Синфороса ў е јасно дека дипломатијата се 

8 Данило Коцевски, Модерно и постмодерно, Македонска книга, 
Скопје, 1993, стр. 189.

ација. Тука е повеќе од евидентна алузијата на Госпоѓа 
Министерка од Нушиќ. Ќе се запрашаме: зошто Чашу-
ле за протагонист во оваа драма одбрал силен женски 
лик кој ќе го води дејството? Во ликот на Тибурсио е 
претставен слаб машки карактер, плашлив да преземе 
некаков решителен чекор, маж кој се крие зад грбот 
на моќната жена Синфороса која решила да ги земе 
работите во свои раце за да се остане на престолот по 
секоја цена. Зарем мажите се толку слаби владетели?! 

И покрај тоа што е идеален гласноговорител на 
политиката каква што може да се води во знак на по-
златениот крст, и покрај тоа што е насловен лик од 
комедијата, Тибурсио на моменти потсетува на епизо-
дист. Тибурсио е висок државен чиновник, еден од оние 
со најмногу ингеренции, (из)вонреден и ополномоштен 
амбасадор на независната карипска држава чие име е 
Сантисима Конфедерасион Де Перлас, а идеолошки 
знак/симбол на распознавање е позлатениот крст.7 

Но Тибурсио е владетел чиј престол почнува да 
му се ниша поради сопствената неспособност. Како и 
во другите драмски текстови на Чашуле, така и во оваа 

7 Јeлена Лужина, „Пролегомена…“, стр. 63.

посТМодерен рАспАд нА еден иМАгинАрен сисТеМ
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да се поврати довербата на Ел Илустрисимо Креадор 
де Хенерасионес. Ел Илустрисимо, пак, е императорот, 
креаторот, севишниот, измислениот бог и воедно жес-
ток и немилосрден владетел. Тој ја претставува совеста, 
разумот, промената, стремежот да се излезе од рамката 
на владеењето. Постојано на политичко-општествената 
сцена се појавуваат исти владетели, со речиси идентич-
ни модели на владеење и сите ги карактеризира една 
иста желба за власт – да се остане на престолот и по цена 
на жртвување. Ликовите на Ел Илустрисимо и Тибурсио 
пиранделовски го релативизираат и самиот поим на 

служи со моќта на зборовите. Затоа бара да се откупи 
сета поезија на Ханибал. Притоа Ханибал е лик-симбол, 
скриен лик, кој ние никаде не го гледаме, но неговото 
влијание за значењето на дејството е многу битно. Не-
говото присуство никогаш нема да го дочекаме, бидејќи 
неславно ќе загине. Чекор по чекор, како гледачи, се 
движиме по линијата на еден постмодерен распад.

Апсурдизмот најдобро се гледа во начинот и стра-
тегијата што ја гради Синфороса, преку откупување на 
поезијата на Ханибал. Поезијата на Ханибал претста-
вува единствениот спас, надеж да се остане на власт и 
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освен што е чудесно апсурден (слично на носорогот 
на Јонеско), односно трагично фарсичен, вистински е 
парафразиран според Шекспир: и додека Ханибал бил 
дремнат во градината, неговиот галеник-слон тивко 
му се доближил и му згазнал на увото!15 Каква необи-
чна смрт! Иако во ваквиот случај не може да се најде 
никаква смисла, во оваа постмодернистичка драма си 
е надвор од разумноста и логичноста. Постмодернис-
тичката уметничка практика бара од својата теорија да 
се „откаже“ од потрагата по смислата.16

Во режисерската постановка на драмата Тибур-
сио и Синфороса е применета интересната постапка 
на удвојување или структура во огледало. Како што 
нагласува Ан Иберсфелд: „присуството на два субје-
кта не значи спротивставување на два непријателски 
актанти, туку удвојување на еден ист актант“,17 така и 
овде, преку влегувањето и излегувањето низ рамките на 
огледалата кои висат на сцената, се пречекорува прагот 
на минатото и сегашноста. Добиваме впечаток дека 
се работи за еден ист лик, Тибурсио-помладиот или 
Тибурсио-постариот, исто како и Синфороса- помла-
дата или Синфороса-постарата. Мултиплицирањето на 
личноста е концепт што го откри постмодерната. Сё 
се одвива во една рамка од која нема излез (светот во 
рамката на власта). Гледано од ликовен аспект, рамката 
на сцената личи на кубистичка рамка без слика, затоа 
што ликовите постојано се менуваат (влегуваат/изле-
гуваат во и од рамката), а останува само таа – рамката. 
Сценографијата е составена од неколку рамки: една 
централна рамка, две споредни рамки (лево и десно) 
и неколку рамки кои, всушност, се сенки од другите 
рамки.

Играта со идентитетот води до појавување на двој-
ниците на сцената. Двојниците не го знаат она што 

15 Лужина, исто, стр. 66.
16 Данило Коцевски, Модерно и постмодерно, стр. 199.
17 Ан Иберсфелд, „Актанцијални модел у позоришту“, во: Модерна 

теорија драме, стр. 101.

апсурдот во апсурд затоа што сакаат да го живеат како 
своја единствена (отуѓена) стварност.9

Ел Илустрисимо е силата којашто не ја гледаме, 
но која е постојано присутна на сцената. Доволно е да 
постои само еден знак/симбол што ќе ни потсеќа на не-
говото постојано присуство. Ел Илустрисимо е олице-
творение на невидливиот судија од кого се очекува не-
каков менлив знак10 или донесување на некаква одлука 
којашто е од голема важност за протагонистите.

Тој знак е дури буквално вистинит, проклето 
вистинит, вистинит до баналност, та дури и се ко-
стимира според ситуацијата или времето од денот. 
Затоа е поопасен од секој симбол. Во структурата на 
комедијата, таквиот знак функционира како лик.11 

Во секое драмско дејство се појавуваат помош-
ниците. Функционирањето на парот помошник-про-
тивник ниту малку не е едноставно. Во одредени етапи, 
помошникот може одненадеж да стане противник, а 
противникот да се преобрази во помошник. Иако пре-
образбата на противник во помошник е многу редок 
случај.12 Во оваа драма како помошници фигурираат 
Матео и Албино. Овде помошниците се под контрола 
на главниот протагонист13. На прашањето: Што е тоа 
поезија? – Матео одговара: Поезија, тоа е бладање... То-
кму така, говорите на некои политички фигури личат 
на празно бладање. Додека, пак, на прашањето: Дали 
поезијата е болест? – Синфороса потврдно одговара: 
Да, и болест е, ама нам таа болест ќе ни донесе светска 
слава. Но и власта е и болест и опсесија, понекогаш, 
зарем не!? Власта како опсесија, реализирана од гру-
па луѓе или поединци, секогаш значи остварување на 
слободата – само за власта, а загрозување на слободата, 
несигурност и страв – за сите други.14

Акцијата е преземена, ќе ги откупат сите книги 
што ги напишал Ханибал, ќе прават изложби и во хор 
ќе ја рецитираат неговата поезија. Но додека си е ор-
ганизирано за пречек на Ханибал, се случува нешто 
неочекувано: Ханибал настрадал додека се одморал 
во својата градина. Слонот на Тибурсио и Синфороса, 

9 Павловски, „Фрагменти...“, стр. 253.
10 Види во An Ibersfeld, Čitanje pozorišta, стр. 25.: „Во секој момент 

во претставата постои можност еден знак да се замени со друг, 
кој е дел од иста парадигма (на пр., постојаното присуство на не-
при јателот во текот на одреден судир може да биде заменето со 
пред метот како што е неговиот аблем или некое друго лице кое е 
дел од истата парадигма непријател, оттука и еластичноста на теа-
тар скиот знак и можноста знакот кој му припаѓа на еден код да се 
за мени со знак од некој друг код)...“

11 Лужина, „Пролегомена...“, стр.62.
12 Види во: An Ibersfeld, Čitanje pozorišta, Vuk Karadžić, Beograd, 1982.
13 Слична „помошничка“ функција имаат и ликовите: Иносенсио и 

Виталисио, секретарот и шифрантот во амбасадата.
14 Нада Петковска, „Драмското творештво на Коле Чашуле“, во: ДРАМИ 

(2), стр. 303.
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гледачите го знаат. Двојниците никогаш не се соочу-
ваат. Преку тоа влегување и излегување на двојниците: 
Тибурсио-помладиот и Тибурсио-постариот и Синфо-
роса-помладата и Синфороса-постарата, е постигната 
необична игривост со категоријата време. Стариот и 
Старата може да се набљудуваат и како реинкарнација 
на истоимените ликови од Столови кај Јонеско. Како 
времето секогаш да било исто, а тркалото на историјата 
секогаш се повторува. Преку ваквото сценско реше-
ние е воспоставен методот на сценски паралелизам. 
Текстот има две и повеќе паралелни дејства, кои не го 
почитуваат временскиот континуитет, а просторно се 
замислени како отворени и сеприсутни. 

Двојниците во текстовите на Чашуле се највооч-
ливите структурни елементи (иако неединствени) врз 
кои се темели техниката на „драма во драма“. Бодријар 
вели дека оној момент кога двојникот, кој го опседнува 
субјектот, ќе се материјализира, кога ќе стане видлив, 
тој ја означува претстојната смрт.18 

На сцената ликовите се менуваат придружува-
ни од звукот на рулетот. Си се врти како во вртежот 
на рулетот, владетелот ја фрлил коцката и сите играат 
околу него до бесвест. Во неколку налудничави, „хазар-
дерски“ сцени, Тибурсио се тушира и се шета по долна 
облека, што претставува знак дека во нивниот систем 
на распаѓање не се спроведува хигиената на духот, туку 
само хигиена на телото.

Тушот е смрт за вашите сомневања, вели за ова 
Синфороса.

Оваа физичка голотија не е случајна – таа асоцира 
на моралната голотија, што се манифестира со достага-
та. Дури потоа, со своевиден ритуал, се додаваат елемен-
тите на големината и власта – униформата, титулите, 
одликувањата. Но додека физичката голотија е надми-
ната, моралната не може да се задоволи со ништо.19

Мудроста на државникот е во тоа, навреме да ги 
препознае своите грешки, резонира Синфороса.

Во сцените каде што се обидуваат на сите можни 
начини да останат на престолот и да ја сочуваат власта, 
ликовите се облечени во бели костими. Се прашуваме: 
зошто ли цело време нашите главни ликови Тибурсио 
и Синфороса се облечени во бели кошули и целото 
дејство се одвива над брачната постела? Можеби за-
тоа што на моменти се стекнува впечаток како целото 
дејство да се случува во некоја лудница, во некое време-
невреме, во некое ненормално, обратно време, навечер, 
ноќ наспроти ден, и како тие постојано да заспиваат и 
да се будат од некој сон. Не е ли сета оваа фарса само 
еден кошмар на Тибурсио, кој сонува како го симнува-

18 Види во: Јасна Котеска, Постмодернистички литературни сту-
дии, Македонска книга, Скопје, 2002, стр. 217.

19 Нада Петковска, „Драмското творештво на Коле Чашуле“, во: ДРАМИ 
(2), стр. 304.
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ат од престолот, поради гризењето на совеста поради 
неговото неспособно владеење?

 Во моментот кога ликовите влегуваат во состојба 
на сигурност и кога веќе ја контролираат ситуацијата и 
сё држат во свои раце, костимите на Тибурсио и Син-
фороса се сменуваат во златната боја на владеењето. 
Во последните сцени на неизвесност, во моменти кога 
владее паника и страв да не се изгуби власта, Кралот 
е претставен како карикатура. Така што последната 
сцена повеќе личи на сцена од стрип. Карактерите се 
одликуваат со голема фарсичност и бурлескност во 
движењата.

Фарсата, исто како и пцоста, претставува израз на 
потиснатите желби.20 Со самото тоа што Синфороса ја 
презема контролата, во себе ја носи потиснатата желба 
за владеење.

Сите пекаат по својата круна, вели Синфороса.
Во драмата Тибурсио и Синфороса драмскиот израз 

е фарсичен со нагласена иронија и смисла за гротеска. 
Тиранијата на власта може да се укине со оние сред-
ства во кои таа не се чувствува како дома, а тоа се веќе 
споменатата иронија, сарказам и гротеска кои секоја 
сериозност ја преобразуваат во нејзината спротив-
ност.21 Задачата на сценската гротеска е постојано да 
ги држи гледачите во состојбата на двојниот однос кон 
сценското дејство, гротеската се стреми да го пренесе 
гледачот од еден план во друг сосема неочекувано. Затоа 
актерите најмногу се користат со игра на телото, низ 
гестови и мимики. Гротескни движења подзасилени 
со карикирање на вербално-сценскиот израз имаме 
речиси кај сите актери на сцената.22 

Во постмодернизмот уметникот гради поина-
ков однос кон својата публика, го ’пушта‘ гледачот на 
сликата да ја гледа темата, приказната, неважната фа-
сада, а потоа, на тој начин, настојува да го наведе на 
вистинските теми за разговор со делото.23 Улогата на 
гледачот во процесот на комуникација со претставата 
не е пасивна. Гледачот овде има интерактивна улога. 
Претставата испраќа пораки, знаци, кодови кои до-
аѓаат до гледачот (примачот). Гледачот е принуден не 
само да ја следи приказната, туку и во секој момент 
да си состави целосна фигура од сите знаци присут-
ни во претставата,24 како што вели Јуриј Лотман дека 
„читањето на текстуалниот простор на еден драмски 
текст е поврзано со сценскиот простор на претстава-

20 Роберт Кориган, Театарот во потрага по своето вистинско место, 
Македонска книга, Скопје, 1990, стр. 66.

21 Борислав Павловски, „Фрагменти за животот и драматургијата на 
К. Чашуле“ во: ДРАМИ (2), стр. 246–247.

22 Vsevolod E. Mejerholjd, „Groteska“ во: O pozorištu, Nolit, Beograd, 
1976., стр. 121–125.

23 Данило Коцевски, Модерно и постмодерно, стр. 204.
24 An Ibersfeld, Čitanje pozorišta, стр. 35.
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ами онаа за лудилото и системот. За својот обид да го 
спроведува консеквентно, Чашуле се испомагал со един-
ственото нешто кое му било на располагање (или, прос-
то, било безопасно да се употреби) – со литературата. 
Авторот, ете, решил да се испомага со единственото во 
кое вистински се разбира. И така, наместо во црно-бела 
стварност, тој се забавувал во полихрона фикција...“27 

Служејќи се преку симптомите на постмодер-
низмот: апсурдизам, смислена нелогичност, утопизам, 
феминизам, пародичност и гротескност, Коле Чашуле 
во својата последна праизведба успева да предизвика 
алузии за постмодернистичкиот распад на имагинар-
ниот систем на владеење на едно измислено кралство, 
создавајќи отворен тип на драматургија со препознат-
лива матрица на владеење кај многу кралства, империи, 
држави и режими.

27 Покрај „заткулисната“ атмосфера која асоцира на Шекспировите 
клучни драми за драматичните кралства и нивните дворски иг-
ра рии, во „Тибурсио и Синфороса“ се препознаваат и проз ните 
па сажи на романот „Јас, Врховниот“ (1974) од ис па но аме ри кан-
ски от прозаист Аугусто Роа Бастос. Ваквата интер по ла ција Коле 
Ча шуле мошне вешто ја изведува, имајќи однос кон Син фороса 
како кон женска икона, воздигнувајќи ја во драмата како света 
слика. Во овој контекст види ја студијата „Женските ли кови на 
македонскиот роман“ на Весна Мојсова-Чепишевска во кни гата 
Мал книжевен тестамент, Македонска реч, Скопје, 2007, стр. 
209–216.

та“. Според Иберсфилд, „структурата на просторот на 
текстот станува модел на структурата на просторот 
на светот“.25 Сценскиот простор станува свет во мало. 
Поставените модели на однесување и дејствување веќе 
стануваат универзални. 

Ако историјата циклично се повторува и ако таа 
кај нас се поправа мошне често, тогаш Синфороса и Ти-
бурсио во еден миг се фаќаат во театарско-општествена 
склупца каде што старите и новите не се разликуваат 
по технологијата, ами по приодот кон владеењето во 
демократската џунгла.26 

Образложувајќи ја концепцијата при пишувањето 
на оваа драма на Чашуле, Јелена Лужина во афишот за 
претставата ќе напише: „Служејќи се со актуелните об-
расци во примената на списателските вештини, со така-
наречениот модерен&постмодерен начин на пишување, 
и тоа не само со еден ами со неколку, па аплицирајќи ги 
тие неколку начини врз препознатливи модели на об-
носки (не само приватни ами и општествени, обноски 
во политиката и редум понатаму), ама и, притоа – што 
не е најмалку важно – искрено забавувајќи се, Чашуле 
решил да провери една дилема на Хамлет. Поточно, да 
го провери начинот на кој таа дилема го допира наше-
во време. Не е во прашање дилемата да се биде или не, 

25 An Ibersfeld, исто, стр. 137.
26 Горан Тренчовски, од афишот за претставата Тибурсио и Синфороса 

(15.04.2009).
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со исток
мртвицата со извор
пустината со плодна 
Земја Жена

Не успевав –
Незатнатата уста 
и натаму ми се сушеше
исполнувајќи се со песокта
на неименливото
Онемувајќи 
од горчината на Смртта –

На која никој не ў побегнал 
Ненајавениот
Несакан Знак на векот.

Љубомир Груевски

Слободно паѓање

Кога паѓам
А паѓам често
Без исклучок
и по правило.

Паѓајќи
се чувствувам
Многу 
многу слободен.

Тоа е тоа
Значи ова е тој 
закон на физиката за

Слободното паѓање.

Преименување на нештата

Кога се појавив
Кога израснав
како знак на светот
Сите нив ги најдов тука

Долго ги учев
нивните имиња
како што го учев долго 
просторот случаен
во којшто се најдов

Имаше имиња
што тешко се изговораа
и такви кои уште потешко
се паметеа

Често помислував
Залудно е сё
Бескрајот е бескрај
Не го запомниш ли
Ќе те голтне Неповратно

Минливо сё е –
Сё минливо е
Повторував
И често се обидував
со преименување
да го сменам истекот 
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Љубомир Груевски 
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сите мои мили
Што сум ги љубел...
и губел
Додека со години
го копав овој бесконечен
подземен пат –

Кон никаде
и ништо.

Смртен прогон

Умот 
срцето не може веќе
да ми го следи
Ниту раката стигнува
да запише сё

Дамна згаснаа
Многуте светилки 
и пепел станаа 
Светилниците на векот – 
што го мислев мој. 

Мајка татко
Браќа –
згаснати свеќи
исто така.

На олтарот веќе
нема празни места
Ни во вселената 
место за кандилца

Само уште една 
Свеќа трепери
Се лелеави на патот мрачен
Се влечка ветер 
в душа темен
 
Ја згасне ли –
ете го крајот 
мој Земен.

Тогаш

Тогаш
светлината 
ќе се поколеба
Ќе затрепери –
ако е ноќ.
А ако е ден –
Мрачна молња

Згаснатото кандилце

Во трептежна 
во тревожна ноќ
си го подаваме беспрестан 
Кандилцето
(малото црно кандилце)
Загаснатото срце на виделината –
Ти мене Јас тебе

И секој од нас
очекува тајум
Другиот да го запали

И секој од нас 
се плаши од појавувањето
на неговата светлина 
А го посакува –
благословот Божји
Допирот на љубовта
повторно родена 
во мракот 
         
За потоа веќе 
никој да не таи
За нашето повторно
изгонување од Рајот.

Последниот чин

Се гаснат светилките
и мрачната завеса 
се спушта – 
Крај.
Последниот завршува 
Чин.

Но 
како во секој театар
и во овој живот 
можен е –
Епилог

(Се случува зад завесата:)

Два метрa длабока
мрачна соба
и долг 
бесконечно долг –
Тунел.

(Мојот оноземен глас:) 
О Боже, барем
дај да ги видам

слоБодно пАѓАње
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Долу на Балканот
експлозивно извишена
родна и бесмртна
Подземна република
Македонија – 
Токму сега Сонцето 
Повторно се раѓа:
Химна

Одата на радоста
Виножито 
ја обвива свечената сала
на Шведската академија
Целата Македонија
и планетата Земја

Додека по освоеното
Културно поле европско
се тркала мојата 
јуначка обезглавена снага
Мојата глава со Венец
како на Првородениот
и мисли на Крстителот
Глаголи Благословува
Благодари и место на 
Кралицата Европа
Рака ў бакнува 
на Македонската кралица –
Поезијата.

Ноќ

Сите одлетаа.
Ларва – сега светулка
Во ноќта сјае.  

Разделба

Не доаѓа сон.
Долго збогување со –
Немите ѕвезди.       

Оган

Книга в раце.
Не гром, молскот од небо –
Зборот ме гори.

ќе удри –
Последна болка
Крик и 
Крај.
Јас ќе бидам веќе 
Од другата страна                               
Завршена така ќе биде     
мојата приказна тажна.              

А вие таму 
долу или горе –
сеедно каде –
долго што ме чекавте
Достојно пречекајте ме
И наградете ме
за мојата успешна 
животна ролја
Од оваа страна 
на животот-театар
Таа моја вистинска драма
поблиску до трагедија
и не така далеку 
од комедија.

И аплауз молам – 
За Маската моја успешна
безочна
и беззаба 
Што еве немо 
пред завесата на смртта 
се поклонува.

Од рацете на шведскиот крал

Во рацете Кралу 
држите жезло
на главата Круна
А круната поетска 
лавровиот Венец
Некој одозгора
за главата моја
Ви ја подава

Тука присутниот Нобел
свечено го потпалува 
Фитилот на последното
количество динамит
во експериментални цели
Пред да се забрани 
негова натамошна употреба
во мојата душа.

НОВИ ПЕСНИ
Љубомир груевски
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Сакам да станам. Да ў испратам поздрав. Гестикулација 
која ќе ја потсети дека ја чекам. Нема да ме види, веќе 
е далеку. Ниту јас ја гледам, но таа ќе го почувствува. 
Мораше да ме остави, да си ја вратам силата. Има таа 
некој план. Ме познава, затоа си замина. Свесна е дека 
ќе патам, но сепак  си отиде. Ме остави во тишина, да 
си ги средам мислите. Болката да ме натера да ја следам. 
Само така ќе го снема патењето. Да се подготвам за 
големото патување.

*     *     *

Станувам. Телото ми го слуша умот. Знаци дека 
силата веќе си доаѓа во својот дом. Го нема метежот на 
автопатот. Нема ниту еден автомобил, сё е мирно и тивко.  
Смирено земам голем залак свеж воздух. Ми мириса на 
зумбули. Морници од среќа ми го поминуваат телото. 
Подготвена сум да тргнам на патување. Ме чека оган, 
тежок пат до неа. Се поздравив со минатото. Ги покрив 
со бел чаршаф спомените. Ја заклучив болката и си за-
минав. Клучот ќе го земам со мене. Не за да ме потсе-

Елена Петреска – Елче

ПАТ. ПАТЕЊЕ. ПАТУВАЊЕ. 

Сивило. Мирис на асфалт. Горештината прави ог-
ледало врз оваа леплива маса. Ги впива сончевите зраци 
и испушта неподнослива топлина. Гори. Нозете се тешки 
и уморни, а овој невидлив оган ги гори. И онака тешко и 
тромаво го движат истрошеното тело на една млада душа. 
Зар сонцето да ў задава толку тешкотија? Со секој чекор, 
црниот под пропаѓа. Стапка по стапка, остануваат зад 
неа како спомен на таа мизерија. Потсетник дека веќе и 
обичниот од е неподнослив. Крик на ’рбетот! Не може 
повеќе. Вреска од болка, но на ликот нема знак дека 
мачно е тоа движење. Нешто си мисли. Сигурно нешто 
убаво си мисли. Инаку како би издржала!

Ја гледам. Плачам со неа, иако таа не пушта ни солза. 
Тажам со нејзиното срце, а никогаш не ми кажа дека е 
тажна. Ние двете се молиме. Една пред друга молчиме, но 
знам дека двете имаме иста желба. Осамена тага што само 
ние ја разбираме. Никој друг. Но јас само гледам. Ја немам 
нејзината сила и не сакам да одам по тој пат – оган гори. 
Јас се плашам. Сакам да бидам со неа, но не можам. Сол-
зите кои течат по моите образи веќе не се чиста вода 
која го мие окото. Тече крв. Знам дека се црвени капки. 
Секоја од нив е еден преживеан ден од нашите животи. 
Среќа и радост. Возбуда и страв. Блесок светлина и црно 
изгрејсонце. Сите заедно се тркалаат и ја топат душата. 
Гласот вели: „Ајде, стани. Оди со неа!“ Но телото не реаги-
ра. Рамнодушно, свиткано од мачнина, само си седи. Ако 
излезам од него, знам дека ќе се згрозам од таа глетка.

Каде е и мојата сила да газам низ огнот? Тука беше. 
Каде отиде проклетата? Не мрдам, не трепкам. Солзите 
сами го бараат излезот. Но мозокот ми е како автопат 
преполн со автомобили. Сите се движат, брзаат некаде 
да стигнат. Слушам свирежи, ми прелетуваат светла.

*     *     *

Сонцето веќе ни прати поздрав за добра ноќ. 
Асфалтот полека го повикува огнот. Време е да ја од-
мори. Но таа сё уште не се исправа. Истиот од, не го 
менува чекорот. Само трагата на стапките не е тол-
ку впечатлива. По лека ми се губи од видот. Темнина-
та ја прогол тува. Ќе ў олесни ли? Ќе здивне сега. Па 
месечината нема да дозволи да ја гори. Да! Иако си 
замислувам, знам дека ќе го заврши патувањето. Таа 
е силна. Има моќ да патува онаму каде што никого 
не познава. Ќе стигне на местото кое го сонувавме. 
Се разделивме, а нешто ми шепнува дека не ме на-
пушти. Ќе се врати таа по мене. Нема да ме остави 
сама. Ние заедно се родивме, и со фатени дланки ќе 
си заминеме. Насмеани, сигурно ќе бидеме насмеани. 

ЗАПИСИ

Елена Петреска – Елче (родена во 1983 
год .) е познат фотограф, а работи и како новинар . 
Објавува поезија и проза на нејзините блогови и 
на социјалните мрежи .
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мачниот пат. Ја собра сета болка во својот ’рбет само јас 
да можам исправено да патувам. Да ја најдам на местото 
кое го сонувавме.

ЗАМОК 

Мојата душа е замок. Телото ми го кри јат ѕидини. 
Дебели, тешки камени блокови. Не ги гледаш, но некогаш 
ги чувствуваш. Не можеш да ги срушиш. Немаш сила 
да ги прескокнеш. Моите ѕидини се непобедливи, неу-
ништливи. Никој никогаш нема да влезе, ако јас не доз-
волам. Нема да се отвори портата на моето срце, бидејќи 
ти недостасува топлина. Само оној кој ќе чуе: Добре дој-
де, слободно ќе чекори и ќе ја почувствува мојата љубов. 
Ако ме излажеш, се обидеш да ме измамиш, ќе те смрз-
нат моите мисли, непроговорени, некажани. Можам да 
бидам ангел кој ќе свети и секогаш ќе биде твојот зрак, 
силна утеха и верност бесконечна. Но мојата ароган-
ција, презир и оган во очите ги будиш само ти, лош 

ти дека бев слаба, туку секогаш кога ќе го погледнам 
да знам дека јас сум силна. Почнав да чекорам. Нема 
да се свртам и со тажен поглед да се збогувам. Нема 
ниту забрзано да чекорам и во себе да проколнам. Ќе 
одам лесно, како некогаш. Ќе се насмеам, иако ме чека 
огнот. Стигнав до асфалтот. Сонцето свети и тука се ис-
тите зраци кои ја испратија. Но не гори. Стапнувам на 
него, но нема траги од стапала. Го нема ниту огледалото. 
Нема болка, тромаво движење. Ќе полетам. Со секој нареден 
чекор околу мене се создаваат слики на прекрасен пејзаж. 
Розови цветови и пчела. Зошто го нема мојот оган? Јас сум 
подготвена за него. Таа ме остави за да ја вратам силата, то-
кму него да го победам. Да можам да станам и храбро да го 
пуштам стапалото во пламените што горат. Сите  се насме-
ани околу мене, а чекорам сама. Се насмевнувам и јас. Сега 
знам. Тоа е планот. Таа го собра огнот и ја повика месечи-
ната. Тргна пред мене за да им каже на дрвјата дека е време 
да го пуштат цветот. Им шепна на пчелите и тие полетаа. 
Му прати молба на сонцето дека таа ќе гори, но кога ќе 
дојде времето јас да полетам. Сё ми е јасно. Таа го помина 

ЗАПИСИ
елена петреска – елче
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пАТ. пАТење. пАТуВАње. 

Љубовта е ништо, а сепак е сё
Огнена е, внимавај да не те  изгори
Со неа сум слободна, но многу внимателна
Те прави горда, има и нема морал,
се појавува суета
Љубовта е празна, тивко ветре, но ме исполнува
Гневна е, но јас сум смирена
Знае да биде мачна, а јас сум задоволна
Мистерија, непредвидлива горчина и слатко 
воодушевување
Музика на умот, состојба на мирување.
Љубов е да сакаш,
не сакам да мразам.
Љубовта е восхит, но варди се од презирот
Љубовта сме јас и ти, засекогаш, заедно
Љубовта сме ние, и никогаш помалку.

п.с. За нас

зрак воздух. Сакаш моите гради да ги исполниш со 
црн дим, загаденост која излегува со секој твој, проклет 
збор. Никој повеќе нема да ме повреди. Немате повеќе 
сила ниту да ги оштетите моите ѕидини. Сега имам 
нов слој, непробоен штит, кој ќе го снема само ако ме 
топлиш, ако ми возвратиш светол поглед, ако твоите 
мисли станат силна прегратка. Иако боите кои ги гле-
даш се весели и носат радост, црниот облак над нив е 
само предупредување. Нема неискреност, нема лаги. 
Вистината е болна, но мојата болка е многу поголема, 
толкава што не можам да ти ја кажам.

п.с. Порака за мене!

П.С.

Љубовта е икона, благослов, радост
Таа е верба, надеж
Некогаш е тажнa, а најубаво е да е среќна
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од секојдневниот живот, очигледно, Елче живее) ретко 
поседува отвореност за подлабоките врски меѓу појав-
ното и суштинското. Способноста за целосен транс-
фер и вкрстувања со/во други светогледи, проследен со 
трансценденција на своето (поетско) Јас, и тоа дури и во 
просторот/времето на само една единствена реченица, 
настан, време, на мистичен начин просто ве вовлекува 
и вас во таа призма на доживување на себеси и она 
што е околу вас – асфалтот, замокот пред себе и/или 
во себе, љубовта/не-љубовта. И не само што „црниот 
под пропаѓа“ под секој оној што ќе го доживее занесот 
и сопствената трансценденција читајќи ги нејзини-
те записи, туку на моменти може да се почувствува 
како остануваме навистина без подлоги, без остаток, 
без потпора, без вообичаените темели – остануваме 
самите со себе, соголени од обвивките на урбаното, 
на небитното; остануваме пред самото огледало наше, 
кое само ние можеме да го креираме и видиме, и кое 
само ние и избраните од нас можеме да го видиме. И 
така, се наоѓаме, одеднаш, мистично, како се гледаме 
самите себеси одозгора, над самите нас, согледувајќи ја 
холистички сликата за нас, за самите себе – онака како 
што неа ја гледа најдлабокото Јас. И сето тоа благода-
рејќи на феноменолошката редукција овозможена од 
поетиката на Елче, која универзалното го прави (нај)
лично и (нај)конкретно. 

Поистоветувањето на солзите и крвта, нивната 
идентификација на семантичко ниво (единствен сличен 
пример во историјата на поетиките/поезијата е песната 
„Сонот на злото“ од Георг Тракл) во наративна функ-
ција на имагинарен дијалог со своето Јас (не во смисла 
на алтер-его, туку како рефлексија од длабокиот, темен 
сјај на најдлабокото Јас), претставува уште едно кажу-
вање, без непотребни објаснувања. Ретката способност 
кај современите македонски поети да се фокусираат 
целосно, без остаток, на идејата, мислата, чувството 
– без да имаат потреба од контекстуални објаснувања 
и долги, често и несоодветни објаснувања, кај Елче е 
мултиплицирана до крајни граници. Кај неа секој збор 
е прецизно поставен во исказот, стихот, реченицата, во 
продуктивна деридијанска интеракција со останатите 
внатре во рабовите на самиот текст-вистина, сочину-
вајќи волшебни поетски записи.

Во записот Пат. Патење. Патување. доаѓаат до 
израз сите формални и суштински карактеристики на 
пишувањето и на поетиката на Елче. Интензивната, 

Различните перспективи преку кои легитимно мо-
жат да се класификуваат и да се анализираат поетиките 
во историјата на литературата, односно низ историјата 
на овој свет, на оваа наша планета, својата кулмина-
ција ја добиваат во онаа траекторија на мислење, сен-
зибилитет и пишување кои ги доживеав кога првпат ги 
прочитав записите на Елена (Елче). Привилегијата на 
само свој начин (надвор од рамките на етаблираните 
процедури за формална анализа) да се читаат и уживаат 
длабоките мисли на оваа македонска поетеса, односно 
поетика, која може да се нарече и „поетика на темниот 
сјај“ ја има секој оној што ќе успее да се нурне во неа, 
ослободен од априорни модели на анализа и апстрактни 
класификации. А енергијата за тоа жестоко нурнување 
(или возвишување, сеедно) до најдлабоките значења 
може да се пронајде единствено во себеси, во своите 
запретани слоеви на персоналитетот, и покрај траур-
ното секојдневие кое изобилува со ужас и кое сё повеќе 
ги оневозможува ретките ситуации и мигови кога се 
има таа врвна привилегија. Поетиката на темниот сјај 
е доживувана и артикулирана на свој конкретен начин, 
во различни аспекти, и од Плотин, По, Тракл. Секој од 
нив, од нас, самиот го доживеал, го ѕирнал тој темен сјај 
кој се наоѓа зад животот, зад површноста на перцепци-
ите, изгледот на нештата, перформансите на настаните. 
Витгенштајновата структура на светот составена од (ја-
зични) факти, овде се претвора во нешто друго, нешто 
посилно, поавтентично – во сензибилитет, во проник-
нување во суштините, во созерцание на битие! Така и 
Елче! Токму тоа го прави, токму на тој начин ги допира и 
ги претставува суштините, оние хусерлијанските чисти 
суштини, кои се наоѓаат зад или над јазикот, дискурзив-
ното мислење, плаузибилните интерпретации. 

Исклучително жестокиот стил на пишување и по-
етски сензибилитет на оваа поетеса се огледува од/во 
буквално секоја реченица, израз, дури и еден единствен 
збор. Свртена кон себеси, а во ист миг и кон другите, 
кон светот, кон предметите и реалноста, Елче испушта 
од себе, како еманација на битие, ненадминати симби-
ози на личното (најличното) и реалното! Спојот, и тоа 
во ист миг, на толку значења кои просто бликаат од 
нејзините записи, претставува објективен показател 
за вредноста на оваа нејзина поетика, ултимативна ве-
рификација на самата неа и како поетеса, уште повеќе 
поради тоа што т.н. урбана современа поезија (во кој 
свет сфатен како комплекс на значења во сите сфери 

ПРИЗмА

Тони Науновски

ПАТОТ НА ЕЛЧЕ И СОНОТ НА ЗЛОТО
За записите на Елена Петреска
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Црниот облак, лошиот зрак – се потсетување на клуч-
ната призма преку која се доживува дури и љубовта, а 
која призма и поетика е најличен знак на оваа поетеса, 
нејзиниот печат која таа го врежува во зборовите свои и 
со зборовите свои. Со автореференцијалната забелешка 
(п.с. Порака за мене) уште еднаш ја истакнува агонис-
тиката на/во својата душа, посебно во однос на љубо-
вта; сите премрежја низ кои поминува личноста кога 
ќе се соочи, конечно, со својот концепт за вистинска 
љубов и другиот во неговата другост. Во П.С., кратката 
по формат, но дотолку поисполнета со значења песна, 
односно запис од овој краток избор од творештвото 
на Елче, назначени се сите можни описи и доживувања 
на љубовта. Силни, неповторливи како комбинација и 
изблик на лично доживување, зборовите за љубовта 
сугестивно нё потсетуваат на автентичните дефиниции 
на љубовта. Љубовта по себе и за себе, кажано хегелов-
ски, и љубовта за нас, кажано од Елче. 

Секоја црвена капка, како што пишува Елче, е пре-
живеан ден од нашите животи. Во алузија на Ниче, 
највредните дела се испишани токму со тие наши и 
само наши црвени капки кои ги испуштаме кога ќе се 
соочиме со фактот дека „во црна трулеж сите патишта 
водат“ (Г. Тракл). Токму соочувањето со минливоста на 
нашата егзистенција го создава оној темен сјај на наши-
те записи, дела, на нашите животи. И колку и некогаш 
свирепиот притисок на, да ја парафразирам Елче, огле-
далото на асфалтот по кое секој ден чекориме во нашите 
животи станува просто неподнослив, осмислувањето 
доаѓа од љубовта, со љубовта. Од неповторливоста на 
личноста наша, огледалата наши, од најдлабокото Јас 
кое еве, и Елче ни го откри, како патоказ за сопствените 
начини на самооткривање, самопроникнување. Очеку-
ваме уште патокази од тебе, Елче!       

а на моменти и драматичната приказна, кажување за 
најличните траектории на свеста и чувствата, речиси 
незамисливото трансцендирање на персоналитетот кое 
овозможува ѕиркање на патот на своето Јас (всушност, 
патеките на двете Јас, иманентно содржани и внатре во 
секој читател, како што нё потсетува поетесата), завр-
шува во патење (страдање – овде Елче, како и обично, 
употребува урбан сленг заради поефективно претставу-
вање на поентите). Патувањето завршува со невероја-
тен пресврт – тоа, всушност, било страдањето и патот на 
нејзиното второ Јас, жртва на олтарот на интегралната 
личност со која се овозможува катарза неопходна за 
самото функционирање. Со тага Елче ја испрати Елче 
на патот на страдањето, но со насмевка ја дочека, како 
признание за жртвата нејзина, во име на конечното 
помирување и нов почеток со – самата себеси.

Записот Замок од друг аспект нё нурнува во дла-
бочините на нејзината душа, сфатена како комплекс 
од софистицирани чувствени апстракции преточени 
во зборови кои мошне пластично ја претставуваат 
концепцијата за љубовта. Метафорите со замокот, ѕи-
довите (кои очигледно не се само површна споредба 
односно поистоветување со нејзиното доживување на 
сопствената душа) стануваат разбирливи по сознани-
ето дека бегството од „темниот сјај“ на љубовта која во 
определен миг се доживувала како автентична љубов, 
резултира со јасна порака – тоа не ја обесмислува са-
мата љубов. Самоувереноста во способноста да се биде 
ангел за оние кои успеале благодарејќи исклучиво на 
вистинската љубов да влезат во замокот на душата, се 
одразува на ниво на текст во прецизните параболи, и 
соодветно, во непрекинатиот тек на кажување. Слое-
вите и штитовите на душата (на Елче, но и на секој од 
нас) можат да се растопат со љубов, и само со љубов. 

пАТоТ нА елЧе и соноТ нА злоТо
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јас живеам во поткровјето, со главата во облаци,
а таа некаде на ниските катови
Не се плашам од смртта, ова не значи дека ја сакам,
само сум пристојна со неа,
ја почитувам како роднина со која се сретнувам
само на семејни собранија, дури и на свадби
(на последната свадба, братучетка ми женеше син,
седеше на местото од чичко ми.
Него го погребавме неколку месеци пред тоа.)
Не се плашам од смртта, ме плаши 
што во последно време сё почесто ја сретнувам

Рулет

Некаде кон крајот од пазариштето,
со речиси празни џебови,
застануваш пред тезгата на животот
Додека тој ги лицитира твоите желби

Жаклина Филипова-Свеќаровска

Никој не зборува за себе

Кога ќе се собереме некаде в град,
слетуваме во некое од кафулињата, а
муабетот небаре залак леб паѓа на масата.
Го колваме меѓу две голтки макијато.
Околу нас се формира обрач на доверба:
со глас симнат октава подолу
се тресат перниците и јорганите
(неретко им се ѕирка и во гаќите)
на сите познати и делумно познати
Имам впечаток дека ако сакам да станам 
ќе морам да ја најдам невидливата врата
за да излезам надвор од кругот, а зад мене
разговорот би се склопил како вода
над местото на кое до предмалку сум седела,
би станала трошка по која се пресегаат
гладните клунови на масата.
Никој не зборува за себе.
За нас зборуваат некои други луѓе.

Разговор

Те гледам како зборуваш и со рацете
Ги подигаш веѓите, го брчкаш челото
(демек кажуваш нешто многу важно)
и го вадиш погледот
од длапката меѓу моите гради
небаре е маче стапнато во чинија со млеко
Цинично се прашувам
каков е вкусот на твоите усни
без намера тоа и да го откријам
Гледам во лицето што го црташ само за мене,
колку е патетичен овој разговор
Размислувам за цртаните на Волт Дизни
и за луцидниот Барум Барум
Дискретно се проѕевам во дланката,
„Да, да, сосема те разбирам“ 

Смртта живее во мене

Не се плашам од смртта. Се знаеме долго време,
одамна ја имам сретнато низ ходниците во мене
Се сретнуваме
со пристојност на соседи пред лифт во солитер:

НОВИ ПЕСНИ
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небаре е трговец со риба во Лисабон,
ти ја фрлаш на рулет последната паричка
заглушен од морниците што те лазат по ’рбетот
и гласно ти довикуваат в уво
дека, можеби, овојпат ќе добие црвеното,
и ти искрено веруваш (како и секој коцкар)
иако сите полиња на тркалото се црни

Врапци на дождот

Низ струјката чад од цигара
жицата за сушење алишта
станува ѓердан од небесни солзи
(никогаш не знам зошто плаче небото,
дали тагува или се смее)
Во ушите ми се вселуваат јато врапци
возбудени поради дождот како деца
што првпат одат на ученичка екскурзија
Колку се храбри, помислувам,
ниту една птица никогаш не би полетала
ако се плашеше од висина,
ако размислуваше околу тоа
што би правела кога би ў откажале крилјата,
или кога ветрот би ја испуштил од раце...

Уште еден дождлив ден

Обесени во воздухот висат капки дожд –
небото е налик на клепките од дете
што заспало плачејќи натепано
поради скршената кристална жардиниера,
свадбен подарок од вујна .......,
(мајката, со остатоците кристал, ги измете и
ги фрли в ѓубре и последните илузии
„...живееја среќно до крајот на животот“),
Со главите нагмечени меѓу рамената
луѓето брзаат дома од работа,
влегуваат во сообраќајната гужва
со чувство на тореадори во преполна арена
Се будат и пак заспиваат
дури пред влезната врата
(одвај ги собуваат чевлите)
Усните трпнат од врелата чорба:
ги тресат последните трошки блискост
среде трошките леб на масата
Доцна вечерта ги подгреваат брачните постели
како неуспешниот завчерашен ручек
што мора да се дојаде оти е грев да се фрли

никоЈ не зБоруВА зА сеБе
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ПРЕПЕВИ

Вања Ангелова

Очите на денот

Минаа возбудите. Магливите сни.
Пенлива вода ме растворува.
Кон мене сами раце доаѓаат при 
залезот, во коj jас согорувам.

На патот од бездни и пекол свит, 
осудена, ништо не кажувам.
Погледнувам само дали до мене си ти, 
но ехото во мене откажува.

Бои. Лето. Цвеќе. Блен...
И погледи – стварност разбранувана.
Со очи ме допира возвишениот ден, 
за повторно да бидам почитувана.

На крстопат

Го погребав изгревот на надежта моjа.
Во крстопат си ги престорив дните.
Уморна сум, спроти сонцето стоjам.
Сенките на мракот пред мене се сите.

Ќе се стркалам ли како светла капка 
во заборавената есенска тага?
Човекот секогаш остава загатка в стапка – 
таму каj што минал има трага.

Сон

Баба jа чешлаше косата моjа 
и jа заплетуваше во плетенка красна.
Ние игравме под sвездите што се роjат, 
грдите спомени во занесот да згаснат.

На неjзините колена седев,
куп прашања умор што ў носи
за уште неродените моми редев,
и за принцези парталави и боси.

Jа водев со мене низ маглата чудна, 
по места на кои сум била.
Непозната, кога станав будна, 
разбрав дека само сум снила.

Препев од бугарски јазик: Тоде Илиевски

Калесница на времето

Пак ли кaлесницата на времето
лeтна во несонуваните планини?
Сега во мир одмораат многуте
спомени, желби и денови.
Оганот во незапалените светилници
продолжува да гори.
Сега покојните души ни се заштитници.
И светка калесницата, ѕвони.
Нема суета на суетите
во оваа беспрекорна темница,
штом веќе ние врвиме кон ѕвездите,
смртно-несмртни сме по својата судбина.

Препев од бугарски јазик: Петко Шипинкаровски

Вања Христова Георгиева-Ангелова е родена 
на 15 .12 .1967 год ., во Црвен Брег, Бугарија . завршила 
Руско јазично училиште во Плевен, специјализира-
ла во Московскиот институт „Александар Сергеевич 
Пушкин“; во 1992 завршила Руска филологија во ВТУ 
„Св . кирил и Методиј“, а две години подоцна дипло-
мира на Меѓународно право и надворешна трговија 
во Софија . Член е на Сојузот на независните бугарски 
писатели . Автор е на стихозбирките: А сега каде, Цел-
та на животот, Со вера во срцето, Една поинаква 
страница, Очите на денот и др ., автор е на повеќе 
книги и сценарија со историска тематика . Освоила 
прво место на XII меѓународен натпревар „Мелнички 
вечери на поезијата“, а на 38 . „караманови средби“ 
(2011) ја доби наградата „караманов“ за најдобра по-
етска збирка од балканските земји .



17.08.2012 61

Но ми кажаа 
ти си го зела 

мојот дел.
А 

баш се мислев 
што да ти подарам 

за роденден.
Со здравје да ти служи 

мојата среќа, 
а јас, 

јас од тагата ќе скројам иднина.

Маријана Јанческа

Разлика

* 
Две свадбени фотографии. 

На двете сум јас. 
Во идно време. 

Во бело.
* * 

Две свадбени фотографии. 
На двете ме има. 

Во средина. 
На двете се смеам. 
На едната од среќа.

Песна со црн наслов

Од длабочините на болката 
Ископај ја насмевката 

Зажари ја тежината 
На тивок оган потпечи ја 

И со црвен сос 
На трпеза принеси ја.

Некои згрозено ќе ја одбијат 
Други страсно ќе ја растворат во себе. 

Трети – песна ќе напишат. 
Песна со црн наслов.

 
Водна лилија

Се успав 
и задоцнив кога 

се делеше среќата.
Велат 

така задоцнил 
и дедо ти 

во арката на Ное, 
пристигнувајќи 

во првата секунда 
по тргнувањето, 

па морал низ вода 
да го длаби 

вашето постоење.
Се успав 

и задоцнив кога 
се делеше среќата. 

ПОЕЗИЈА

Маријана Јанческа е родена на 29 .05 .1987 год ., 
во Скопје . дипломира на катедрата за Македонска 
книжевност и јужнословенски книжевности на Фи-
ло лошкиот факултет Блаже Конески – Скопје . Во мо-
ментов е на постдипломски студии по културологија 
на Институтот за македонска литература . Има објаву-
вано песни на блогот www .kuckamen .com, а нејзини 
есеи и критичко-книжевни осврти се објавувани на 
веб-порталите www .reper .net и www .okno .mk . Ак-
тивно работи во невладиниот сектор на проекти за 
мултикултурализам, културни идентитети и права на 
маргинализирани групи .
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Пишување на хартија

Веќе одамна не пишувам на хартија...
Се прекорувам себе си за таа негрижлива постапка.

Се прекорувам уште и за милион други, ситни нешта
Не дека немам причини да се фалам,

Но не е тоа мој домен.

Пишувам на електронски уреди
И не ми треба светло – 

На нив се пишува и во потполна темница.

Маја Којчева

Мравка се изгуби во тастатурата

I
Таа дојде на моето биро

Ми рече – Тргни се, бегај оттука!
Јас ў реков

– Влези во тастатурата
Истражувај го нејзиното подземје
Постојат таму многу темни сфери

Загатки, прашања и недоумици,
Размисли, болни размисли…

Таа се изгуби низ буквите и просторот
Па посака да лета.

II
– Постојат ли сё уште летaчки мравки?

Се прашав за момент
И продолжив да го градам тунелот

Уште сум во подземјето
Складирам резерви

Ги вајам моите крила
Уште малку, (с)ў велам,

– Биди стрплива.

III
Виртуелноста ги раѓа буквите од хартија?!

Мравката притиснува погрешно копче.

ERROR ERROR 

IV
Одам нагоре низ тунелот

На ровот ги здогледувам моите пријатели
Нова тула врз нашето огниште

Го пробиваме патот низ процепот од асфалт.

Себераспнување

Е, тоа боли, пријателе – 
кога нераспнат од Другите

се распнуваш себе си
(и тоа без предупредување

и исклучиво по сопствена волја.)

ПОЕЗИЈА

Маја Којчева (1983, кавадарци), завршила на 
катедрата за македонска книжевност и јужнословен-
ски книжевности на Филолошкиот факултет Блаже 
Конески во Скопје . Моментално работи на магис-
терската теза, во која го анализира македонското 
постмодернистичко женско писмо . Ги има објавено 
стихозбирките Блесокот на сончевината (Неготино, 
2002) и Јас vol.2 – Мравка („Македонска реч“, 2010) . 
Покрај борбата со зборовите, таа е дел и од борбата 
за еднаквост на невладино-револуционерната ор-
ганизација „Полио Плус“ и сё уште е во потрага по 
вработување .
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Го црташ и ги кршиш стаклата.
Ме гониш од мислите знаејќи дека те демнам 

бестрашна
ама не ме гледаш
оти сум на другата страна.
Се наоѓаме во извориштето на времето
истурено во двете димензии на денот подеднакво.
Во деновите на октомври 
ја читаше својата омилена поема со пискотлив глас.
Пред одделувањето на денот од ноќното темнило
ме бркаше.
Ама не гледаш оти уште стојам.
Ако никој не свири
испразнете ја салата.
Сакам безгласно да уживам во толчењето 

на твоите зборови
и тишината во нив.
Денес е време на молчење. 

Зијан (не)изговорени зборови

Два чифта нови чорапи,
единаесет сништа и прераскажани книги,
најди ми издание од осумдесет и петта,
полиј со блуз
и оди побрзо, купи ми. 
Ти го давам списоков да не заборавиш
и три часа непреброени во секунди 
да се присетиш. 

Мануела Златкова 

Во туѓа кожа  

Се викаме ли луѓе
со живот, душа и вени црвенило?
Оти никогаш не сме ни биле
рано посеано жито и пилиња во булки.
Оти ќе останеме златољупци и ненаситни волци. 

И кога ќе нё снема,
прашина ќе остане
оти траги, нови животи оставаме –
и тие, ненаситни. 

Оти не јадевме време и минути,
ама немир пиеме со отров заедно,
и оти само тлееме ко недоизгаснат огин,
и оти уште не умираме? 

Оти останавме сами 
и сал ронки од љубов потрошена сме,
витраж од клетви и жолти цвеќиња
од мојата градина украдени.

Време на молчење

Те среќавам секаде.
И во отворен и во затворен простор.
Ги демнам твоите кратки и нејасни движења.
Те гледам и во другиот дел на денот
и со преполовени очи
најмалку очекував да те сретнам 

во вакуумирана состојба,
меѓу два сона,
во своите сништа по полноќ
кога никој не свири. 

И продолжувам да те гледам. 
Во последното непотпишано писмо ти напишав
оти твоите пријатели ми го пресекоа видот.
Мислеа ќе престанам, 
а јас продолжив да те гледам.
Секогаш кога доаѓам ги скрстуваш рацете.
Ги стискаш сё посилно,
како да ти баат од уплав нечии старечки очи
и се загледуваш во прозорецот.

ПОЕЗИЈА

Мануела Златкова е родена на 2 октомври 
1997 год ., во Струмица . Учествувала на многу поет-
ски и литературни читања . застапена е во проектот 
100 поети за промена. Ја подготвува својата прва 
стихозбирка .
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Тој ден врати ми го списокот, 
ќе ми притреба, 
ќе ти допишам нешто. 

Присети се на зборовиве 
неразбрани, строги, зијан изговорени! 
Нити мои нити твои
зборови љубовни,
нетокму за сегашно место и време,
зијан посеано едно семе. 
Еј, љубов!
Не нё врзуваат зборовите со единечна врска.

Проголтај го времето и изговори ми збор-два.
Сакам приказна за едно време,
најди ми стари белешки за да внимавам 

на концептот. 
Раскажувај ми во второ лице.

Еј, љубов, 
во случај да заборавиш,
семе ќе посеам во градината покрај патот. 
Ќе никне можеби. 
А тогаш, набери ми дуњи. 
Некој есенски ден донеси ми.

ПОЕЗИЈА
Мануела златкова 


