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УВОДНИК

во тие шеесетти години се ра ѓаат Струшките вечери на 
поезијата, во едно златно време на нашата современа 
поезија, на една поетска екс плозија која полека се шире-
ше и надвор од граници те на Македонија. За тоа голем 
придонес има народната традиција, особено Зборникот 
на Браќата Ми ладиновци и нивното творештво. Прв 
голем печат на таквото осовременување преку народна-
та песна ќе даде Кочо Ра цин, но и творештвото на 
поетите кои се јавуваат по  доцна. Во педесеттите години 
Блаже Конески, и другите имиња од нашата критичко-
теориска мисла, по тенцираат дека тој нескротлив поет-
ски изблик се дол жи токму на силната подлога од 
народната усна тра диција, која поетски се модифицира, 
се модернизира и творечки се надоградува.

Струшките вечери на поезијата во 1962 година 
се одржуваат како собир на македонските поети. Во 
наредните години, во Струга прво доаѓаат поетите од 
бившојугословенските простори, потоа од Балканот и 
од Европа, а набрзо и од целиот свет. Наградата „Браќа 
Миладиновци“ за прв пат се доделува во 1963 година, 
на стихозбирката „Рамноденица“ од Матеја Матевски. 
Во таа година се прават силни напори вечерите да се 
одржат, и покрај катрастрофалниот земјотресот што 
се случи во Скопје истата година. Како знак на соли-
дарност, наградените поети го отстапуваат финан-
сискиот дел на наградата во корист на разурнатиот 
град. Во 1966 година фестивалот станува интернацио-
нален, „Златниот венец“ за најдобра песна му се доде-
лува на поетот Роберт Рождественски, а истата таа 
награда за поетски опус ќе му биде доделена во 1971 
год. на Винсент Хју Одн.

Интересно е прашањето кога за прв пат катедрал-
на та црква „Св. Софија“ се користи за поетски порт-
рет на еден учесник од фестивалот? Тоа се случило во 
1964 год., со творештвото на францускиот поет Андре 
Френо, чија книга е преведена на македонски јазик, а 
потоа и со творештвото на Одн, кој е прв венценосец 
прет ставен во „Св.Софија“. Кон средината на шее-
сеттите години, кога фестивалот станува интернацио-
нален, за прв пат се одржува и приредбата „Мостови“, 

Данило Коцевски

ПеДесет гОДИНИ сВП
Во слава на поезијата

Еве, поминаа педесет години од одржувањето на 
Струш ките вечери на поезијата, денес една од најпрес-
тижните поетски манифестации во светот. Педесет 
години во слава на поезијата, на поетскиот вознес, на 
збли жувањето на творците и народите од сите мериди-
ја ни. Во основата на фестивалот, како прв творечки 
агенс, и идејата за неговото организирање, е твореш-
тво на Браќата Миладиновци и Зборникот на народни-
те песни.

Денес, по педесет години од првото одржување 
на Струшките вечери на поезијата, гордо, но и љубо-
питно се прашуваме: која беше таа магија, кој беше тој 
творечки порив и визија, да ў се подигне еден таков 
мо нументален споменик на поезијата, но и на култура-
та и на духовноста воопшто? Од денешен аспект, ста-
ну ва уште појасно дека тој подвиг го изведоа авторите 
со силна творечка индивидуалност, и ним денес им ја 
дол жиме благодарноста за тој подвиг. Тие на еден 
ин гениозен начин ги замислија Вечерите, но и ги реа-
лизираа. Нивната упорност беше, пред сё, творечка, но 
и практична, тие беа автори на вредни поетски кни ги, 
но и реализатори на програмите и добри до маќини за 
поетите од целиот свет. Тие несебично се да ваа себе си 
на сите полиња за да успеат Струшките ве чери на 
поезијата, за што сме им посебно бескрајно бла го дар-
ни. Ние денес сме само продолжувачи на нив ната 
го лема мисија, настојувајќи да ја оправдаме до вербата 
и да бидеме на висината на нивното дело.

Каква беше состојбата во современата македонска 
поезија во педесеттите и во шеесеттите години, и како 
таа придонесе за раѓањето на Струшките вечери на 
поезијата? Во тие шеесетти години македонската пое-
зија доживува невиден подем и творечка експлози ја. Во 
тој миг се сретнуваат три моќни поетски генерации, кои 
го осовременија и го модернизираа поетскиот јазик, 
отворајќи нови творечки страници: од првата, повоена 
генерација, врвни дела во тој период објавуваа Конески, 
Шопов, Јаневски; потоа, од втората генерација својот 
врв го достигнаа Матеја Матевски, Гане Тодоровски, 
Анте Поповски, Србо Ивановски. Во тие години вистин-
ски пресврт внесе третата генерација поети кои, конеч-
но, придонесоа во тоа време поезијата да стане главен 
жанр во современата македонска литература. Тука 
спаѓаат Радован Павловски, Петре М. Андреевски, 
Петар Т. Бошковски, Богомил Ѓузел, Јован Котески, 
Влада Урошевиќ, а подоцна и Ми хаил Ренџов и Чедо 
Јакимовски. Затоа, не е ништо не вообичаено што токму 
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осмислуваат своите настапи и приредби, полни со све-
жина и со творечка инвенција. Внесоа еден нов тренд 
со поетски перформанси и поетско-музички настапи 
и интерпретации на поезијата. Од таа страна, можеме 
оптимистички да гледаме на иднината на фе стивалот. 

Од аспект на тој нов тренд на Струшките вечери 
на поезијата, би сакал да изразам јавна благодарност за 
безрезервната поддршка што манифестацијата ја до -
би ва од страна на Министерството за култура на Ре  пу-
бли ка Македонија, посебно од министерката Ели за бета 
Канческа-Милевска. Би сакал да ја истакнам бо гатата 
кул турна и духовна традиција на градот Стру га и, во 
рам ките на тоа, поддршката што ја даваат ин  сти ту-
ци ите од областа на културата, како и поддрш ка та од 
Ма  кедонската православна црква. Исто така, треба да 
се истакнат и соработката и разбирањето од стра на на 
ло калната самоуправа и граѓаните на Струга. 

Го користам овој повод да го нагласам во јавноста 
податокот дека по повод педесетгодишниот јубилеј, 
годинава на Струшките вечери на поезијата, за прв пат 
во нивната историја, ќе биде забележан рекорден број 
од 67 земји учеснички на фестивалот. Чес тву ва ње  то ќе 
биде збогатено и со голем број домашни пи  са тели, пре-
ведувачи, уметници, новинари. Магијата на поезијата и 
братството на поетите од целиот свет про должува.

кога од легендарниот мост во Струга ќе одекнат поет-
ските пораки до светот. Особен придонес за одржу-
вањето на фестивалот има УНЕСКО, под чие покро-
вителство ќе се одвива и педесетгодишниот јубилеј; 
во 2004 год. воспоставена е наградата „Мостови на 
Стр уга“, што ја доделуваат УНЕСКО и Струшките ве -
чери на поезијата, за најдобра книга од млад автор.

Денес не треба да забораваме на уште еден факт 
кој е многу значаен: иако објавивме многу книги, едно 
од најголемите училишта во нашите животи беа и 
ос тануваат Струшките вечери на поезијата. Ги следев ме 
како млади писатели, поети, критичари, а потоа учест-
вувавме во нивната организација. Се воодушеву ва вме 
од допирот со светската поезија и светските по етски 
настани и имиња, со легендите како што се Не руда, 
Алберти, Сенгор, Гинзберг, Тед Хјуз, Шејмас Хини, и 
многу други. Генерации македонски писатели по минаа 
низ тоа училиште, кое е единствено и неповторливо. 
Затоа и понатаму треба да го чуваме и да го не гуваме.

Во последниве години Струшките вечери на пое-
зијата добија нов замав, се збогатуваат приредбите, 
местата на одржувањето, потоа присуството на врв-
ните странски и домашни творци, како и издани ја та. 
Младите творци се особено присутни, тие веќе не колку 
години не само што се учесници, туку и самите ги 
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Ѕвона

Некаде ѕвони. Некаде далеку ѕвони.
Звуците се бранови на ветерот
низ тревите подгонети.

Некаде ѕвони. Продолжително остро и нежно.
Глуво е сё. Сал ритамот
плиска по брегот на железото.

Некаде ѕвони. Шибни ме високо и бездно.
Бегајте низ кафезот звучен
глуво и безнадежно.

Некаде ѕвони. Малечок ѕвонам и врискам.
Сё е затворено. Опчинет
за звуците сум виснал.

Некаде ѕвони. Удри ме. Колку сум храбар а питом.
Време, удри и ти по споменот
грубо и незаситно.

Некаде ѕвони. Премногу дамна и сега.
Сё боли, небо. По тревата 
на звуците познати легни ме.

Матеја Матевски

Добитник на Златен венец на СВП за 2011

Езеро

Ти си ми тоа езеро. Тој цвет од води и небо
длапко во снагата на полето птицо во прегработ 

на ридот
Ти ли си тоа старо тоа сонце тој збор
од брег до брег од бран до бран што ми иде

Те барам долго езеро но каде си ми ти
во окото на бранот во грлото на каменот
притаена роса врз дланката на планините
глас одамна изговорен во пепелта на водите

Ти езеро си стројно сјајно крзно од куна
волчи заб лист од јасика блеење на ѕвона
ти езеро си починка и буна во триста руна
кога со снагата од дуња ќе те оплоди она

Но никогаш не си ми тука ти карпо растопена
од окото на сонцето од издивот на ветерот
ти живо сребро на незбиднатите лета
ти окосено сено ти булко ти цветање од пена

Ти си ми езеро икона одамна што се роди
од палетата на сонцето од усните на некој монах
ти војник  седумгодишен ти печалба си гробна
ти невеста ти чекање ти вечно венење во нас

Ти си ми тоа езеро. Ти си ми тоа сега.
Легната во тревите во цветот врз карпата чедна
но бранот твој е птица без сенката што лета
и веќе сё е пена и божило и ветар

И секогаш си езеро. Тука си а вечно те нема
со еден брег со круг со обрач очите што ми ги стега
врз еден врв во едно дно  во една грмушка
од која ѕверката тајна постојано ми бега

Ти си ми тоа езеро. Таа убавина и жена.
Песочно пладне. Јарбол со заборавени крила.
Мислам дека си присутно. Но брегот полн е со пена
како да не си езеро како да не си ни била.

А сепак  ти си езеро издлабена таго во поле
преграбу на ридовите сонце постојано само
со еден брег со еден обрач со само еден поглед
кон себеси загледано како каменот како пламенот.

Матеја Матевски
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езеро

Мајстори

Ја градев јас долго под вишната карпа
под вишната карпа под ширното небо
тебе ти ја градев за тебе ја правев
каменот го збирав од мојата солза
денови го збирав векови го редев
од мојата солза од твојата смеа

А кога ја кренав над вишната гора
како лебед сјаен над вишната гора
над вишната гора под синото небе
доратот ми ’рзна небото ми пламна
од сонот ја видов в пламен кај се вивна
крилјата ги склопи врз црната земја

Сега сме пак сами сега сме пак морни
под сивата карпа крај вишната гора
смеата ја барам во твојата тага
во твојата тага во мојата клетва
каменот го барам во мојата солза
и твојата клепка за новата стреа

Дур виорот почне повторно да корне
дур љубовта почне повторно да крева

Kруг

Влегов во кругот од неговата внатрешна страна
круг вон кругот
круг во кругот
додека времето ја рони својата карпа од време

Како цветот што паѓа
од сина несоница
каменот како што ита
по својата исплашена сенка
како водата ведра
врз дланката на сонцето

Кругот се отвора бавно за нови кругови
дамнешни пејзажи на постојаната иднина
во нив ме препознаваат моите бледи синкопи
залудно налактен на работ на хоризонтот

Влегов во кругот од неговата надворешна страна
круг во кругот
круг вон кругот
во светла беспатица

На мојата заборавена прашина
времето ја гради
својата карпа од време

Нирвана

Дождот паѓа
како жена кога се бања

По брезата на нејзината снага
по липата на нејзината лика
по ружата на пубисот

Нежна пареа одземена од сонцето
на сонцето што му се враќа

Топлата вода на дождот
ја буди
еротиката на шумата

А зборот тежи како боска
во глува несоница

Раѓање на трагедијата

Кога Аристотел ја утврди вистинската состојба 
на нештата
и го одреди патот како се претвора ведрото во облачно 
и кога насмевот се претвори во грч
а зборот во меч
болката постоеше веќе 
Зашто раката долго веќе се моделираше  со рака
и зборот со збор
за да го истераат злото од светот
Но злото беше внатре
и во неумоливите правила
и во неизбежните постапки
А од виното и сонцето пијан
Дионис одамна мавташе наоколу со фалусот и мечот
терајќи ги да пеат одраните лишки
И така се раѓаше песната
Додека жените се завиваа во црно
додека гореа кулите и тонеа бродовите
и коњите ги гмечеа плодовите на земјата
а срцето се претвораше во сува оскоруша
и крвта ја напушташе плотта 
Тоа и немаше некоја голема врска со херојството 
ни плачот на осамата ни солзите врз огништето пусто
Но стариот филозоф и сега би ја клал
сета таа кланица во убави правила
на играта 
додека публиката продолжува
да ў ракоплеска на смртта
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во бунарот на тревогата
Се виши црната кула за да надвиши сё
и небото и денот и уплавот и сонот
за да го исполни сиот простор сето време
со сенката своја темна
со себеси
и сё што можеби ќе биде под покровот од згаснати 
ѕвезди
Се виши таа заканувачка и нема
црната кула неодгатливата
кулата на клетото постоење
недопирливата кула неронливата
што не ја руши рака
што не ја пади мисла
што ги голта во својата мрака
и мислата и раката
во непостоење на денот
што деновите го закопуваат

III

Иде црната кула по мене како црна сенка
црна птица
црна лишка од црните шуми на умот
Набљудува во ноќта моја душка и се заканува
црната кула од дамнина
од длабока небиднина

Постои таа црна кула одамна ја има
насекаде кај повти чекорот да се сврти
од секоја страна на виделото
од жилките од браздите од шумните водопади
од црвените слапови на крвта
гласот што ми го преплавуваат

Долго ми требаше за да се открие таа
да ў се одгатне висината тежината молкот 
смеата на огнот што ги пали дамнините на помнењето
од кои шуми горат карпи пукаат
и морето се топи

Темни помории идат од длабините на човекот
црни семиња од кои црната кула се раѓа 
да му зборува со друг глас со темниот со неговиот
дека постои таа според неговата лика
во огледалото на молкот и темнината

Додека чекори тој 
додека заедно одат
стравот и неговата сенка
под штириот сјај на ѕвездите

Црната кула

I

Основно сега е да се разбере
да се открие и сфати
што се случило со црната кула
мрачната проклетата
од таа од која идеа сите зла
низ стравови
скршени сништа
рани 
од каде ригаа огнои во стаписаното небо
како од очи аждерови
грло ламјино
А градот под таа кула притулен во несоница
во треска кошмарна 
со векови се тресе
од болештини од гладои од помории страшни
наслушувајќи го високо над себе ѕвечењето 

на мечовите
татнежот на огновите
стрвните извици
на воините и војските
Ги блуеја нив мрачните порти на кулата
на црната
во ноќта на човекот
паднат на колена
во прашина
со градот свој
со оградите
со градините
дур горат кон пустата вселена
неожнеаните жита
на надежта

II

Се виши таа во ноќта потемна од самиот мрак
утроба темна на темнината
тврдина невидлива
Кула вистинска таинствена и дална
крило на црна птица птица на прокобата
на злодобата
небото што го покрива
Се виши таа мешајќи ги денот и темнината 
во поцрн мрак
црна порта на несоницата со порти од црни бездни
во кои пропаѓаме со векови
од камените пештери до камените знаци
врз челото
во кои гласот небиднина ни го голта
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Хироши Таниучи е роден на 19 .02 .1976 
го дина . Поет и преведувач . Дипломирал на 
Ка тедрата за француска култура на уни вер зи-
те тот во осака . член е на Асоцијацијата на 
ја понски поети, на универзалното поетско 
здру жение „Кансаи“ и уредник е на меѓу на-
род ната јапонска публикација „Поетски мост: 
Ама Хаски“

ПОезИја

Ако има истории колку и животи
ќе има приказни колку и луѓе

Ако има живот колку и смрт
ќе има заборав колку и
постоење

Ако има лекови колку и рани
ќе има болести колку и лекари
Ако има конфликти колку и оружја
ќе има противници колку и сојузници

Ако има народи колку и државници
ќе има светови колку и поети

Таков разуздан симетричен свет

се сруши зашто го сакав.

Хироши Таниучи 
(Јапонија)

Добитник на наградата 
Мостови на Струшките вечери 
на поезијата 2011

Копнеж

Ако во свет каде се остваруваат сите желби 
друг човек
не може да го посака истото што и јас
јас
ќе престанам да посакувам. Ако не постои
ни најмала
врска со другите, тогаш нема
смисла

посакувањето станува бесмислено.

Катастрофа

Ако се будиш колку што и легнуваш
ќе има толку утре колку и 
вчера

Ако има ноќи колку и денови
ќе има темнина колку и светлост

Ако има имиња колку и материи
ќе има универзуми колку и ѕвезди

Ако има мисли колку и зборови
ќе има вистини колку и лаги

Ако има средби колку и 
разделби
ќе има радост колку и таги

Ако има пропаст колку и успех
ќе има колебливост колку и 
истрајност

Ако има почетоци колку и краеви
ќе има сништа колку и реалности

Ако има врати колку и клучеви
ќе има жени колку и мажи
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ПОезИја
Хироши таниучи

Езерото не ме отсликува

Езерото не ме отсликува
Ја отсликува полната месечина
Ќе ме отслика ли и мене
Како месечината
Ако ми се врати насмевката?

Дрвото што срети оган

Соочен со оган, може ти ќе
бегаш, или ќе пробаш да го сопреш огнот,
но само од погледот на
кутија кибрит, или запалка
е тешко да почувствуваш страв.

Поцрнет сум од страста
животот се вжарува во мене,
ако продолжам со ваков живот
дури и сенката ќе ми гламноса
и во прав јас ќе се вратам
и во тој велик миг штом ќе се кренам
во контурите на земјата
ќе му кажам на сонцето една стара приказна во која
земјата била мала колку и месечината.
Сакам да му пренесам на сонцето приказна од овој
свет
зашто не мрдајќи од своето место од
раѓање
сонцето се изгорело само за нас,
не оставајќи речиси никаква сенка.

Еден ден мојата шума
гореше,
се надевав дека ќе го прегори моето родно место
како сонцето на кое му се восхитував,
но огнот мене не ме оставаше,
ниту солзите што ми испаруваа
дури не изгореа сосем.

Ова е една од приказните за мојот свет.

Станувам ангел

Светкајќи на таванот
Една дамка од светлост
Се претвора во двоен круг
Па прераснува во три круга
Како ангелски ореол
кој ги води духовите кон горе

Она што се гледа во кругот
Е иднина
Сё уште никој не може да зграби
Заслепувачка, замајна
Иднина
Иднина која ќе ме зграби мене
Ако посегнам по неа

Паѓајќи од грлото на песочен часовник
Станувам ангел
Знам дека иднината не е
песок што се намалува
Туку простор што се проширува

Лустрација на Луна

Луна го соблекува
својот фустан пак
се дели од сјајот
нејзината неизбледна светлост
блеснува

Луна си ја мие
својата кожа пак
за сите да видат
изложена на студен воздух
месечевиот сјај е очистен

Пак Луна надминува
зборови и народи
им го пренесува сеопштиот
јазик на месечевиот сјај
на луѓето родени на различни места
чиниш секогаш
од еден круг
чиниш секогаш
на другиот

Пак и пак
Луна ги клопчи дните
во историја
конец светлина
што никогаш нема да се скине.
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КоПнеж

Рандеву

Две свеќи што горат
зјапаат една во друга

Си ги горат сопствените сенки
на светлината што ја прават
Потоа со горење зборови
Создаваат пламен

Од таа нивна светлина
топлина се раѓа. 

 

Тажен спомен

Ако ги бројам брановите
Може ќе најдам скратен пат
До островите на утрешнината
Отсликани од небото во морето

Ако ги бројам облаците
Може ќе најдам скратен пат
До земјата на утрешнината
Отсликана од морето во небото

Дури и пеперутките, само што ќе летнат
не покажуваат таква неловкост
Кога птиците одлетуваат
Не покажуваат слабост
Почетник
Калфа
Мораториум
Концепти што не им се потребни.

Морето и небото се протегаат
Без почеток
Без стартно место, или што било такво
Едноставно почнуваат во средината
Продолжуваат... само тоа
 

Хартија за пишување

Моиве раце
Се валкани
Сё уште празниот лист хартија
ми се смееше мене, кукавица

Мојот кукавички глас
креска
Пациентот во креветот
Ми кимна
Моите кукавички солзи
Стојат кај што се.
Покојните во албумот со слики
молчеа.

Моето кукавичко срце
Се повлекува
Хартијата за пишување остана бела,
Изгледаше како да се срами од мене

Но всушност се трудела
да сака кукавица како мене.

Кај што е пенкалото

Со потрошено мастило, едно пенкало
Се лизга
По бела хартија
Не пишувајќи ништо
Само се лизга
По бела хартија

Невозможно ли е
да се искажеме
Преку невидливи редови
Додека
Со невидливи линии
сме поделени?

Тркалам
безбојно пенкало
По бела хартија
Сенката се протегна од писецот на
пенкалото
Покажувајќи кон почетокот
на бел универзум.

Избор и препев: Ана Топенчарова
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Цане  
Ризески

ПОезИја

Како залог за вечноста

Коњот ќе го оставам во полето
на дождот што ромори

Добро се вклопува во пејзажот
на задуманиот минувач

кој сиот се претворил во природа
без да го забележи

бавното движење на рака
која строго се дрзнала

да го наслика
како залог за вечноста

Коњот ќе го оставам во полето
добро се вклопува во сликата

со задуманиот минувач
која штотуку ја прикачив

на празниот ѕид
од мојата соба

како залог за вечноста
 

Никогаш не успеав

Никогаш не успеав
да напишам песна
што ќе стресе
цела една планина
сё до подножјето
на мојата тага
Песна со која
како крушка ќе падне
цела една држава
склона на паѓање
уште од зародиш
Песна иљач
што ќе излекува
цел еден народ
од бројни лаги
заблуди илузии и митови
што си ги беше негувал
како бубалче во колевка
како тесто во црепна

Цане Ризески

Ако не ви е доволно кафето

Ако не ви е доволно кафето
ќе ви понудам и цигара
чаша вино помешано со сода
прошетка по собите
со високи тавани
избор на добра книга
панорама на залез
од цветната мансарда
поглед што плени
насмевка што лекува
Верувајте можам за вас
многу што да направам
доба е на ветрови во кои
сё ми оди од рака 
што и да допрам
гори и набабрува
што и да речам
што и да напишам
Ако не ви е доволно кафето
самиот ќе ви се понудам

На патот за Индија

Не мораш ништо да понесеш
на твојот пат за Бомбај
Можеби некое подзаборавено шамиче
од минатиот век
кое ќе го префрлаш по џебовите
како уморното ти тело
по бројните вагони
враќајќи му го така
некогашниот сјај
Не мораш ништо да товариш
на долгиот пат за Мумбај
Таму сё ќе најдеш
што овде ти недостига
за полесно да можеш
да си ја нахраниш суетата
голема колку твојот Александар
Не мораш ништо да донесеш
на враќањето од Индија
Можеби некоја подзаборавена мисла
од минати времиња
што ќе ти ја освежи меморијата
за веќе конечно да сфатиш
колку си всушност мал
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АКо не Ви е доВолно КАфето

како израсток на глава
Песна песочник
низ кој ќе истече
мојата надеж
дека некогаш ќе успеам
и да ја напишам

Влегувај во сите светови

Влегувај во сите светови
Нема веќе светови за одбир
Сите врати широко
отворени се за нив
сите земни отвори
и небото над нив
сите школки бисери
челусти и гриви
сите скрити предели
огнови и бури
Влегувај во сите светови
нема веќе светови за подбив
сите божји патишта
водат кон нив

Ама не до крај

Многу одамна
со Народното востание на Лју Бан
беше соборен легизмот во Кина
Ама не до крај
Ама не до крај

Во осумнаесеттиот век
со Француската револуција
беше соборена аристократијата во Франција
Ама не до крај
Ама не до крај

Во почетокот на дваесеттиот век
со Октомвриската револуција
беше соборен царизмот во Русија
Ама не до крај
Ама не до крај

При крајот на истиот век
со паѓањето на Берлинскиот ѕид
беше соборен комунизмот во Европа
Ама не до крај
Ама не до крај

Црвот останува да јаде
од сомнежот на нештата

Мисолонги

Мојот стар пријател
постојано ме одвраќа од социјала
од она исконско одење во народот
кое најдобро го беше опишал
рускиот маченик Александар Солженицин
во неговиот роман Во првиот круг
Брехт ти е во крвта - ми вели
слеп си од неговата аура
од добрата душа на Сечуан
нe гледаш ли дека
постојано се повторуваш
пишувајќи една иста тема
за народни неправди и страдања
Кога еднаш ќе престанеш
за нив да пееш?
Мојот драг пријател
постојано ме одвраќа од социјала
Негова е и песнава
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ПОезИја
Цане ризески

Немаш ли кому да се обратиш

Немаш ли кому да се обратиш
читањето е исто
што и пишувањето
Во море од книги
секнува потребата
на речното корито
од бујна надојдена вода
кога немаш земја 
да ја полеваш

Немаш ли кому да се обратиш
пишувањето е исто
што и читањето
кога опашан со ќебе
во студената соба
како горе во планината
ти се заледува и потребата
да му ја објаснуваш на ближниот
азбуката на постоењето
кога просто се прекршуваш
како задумана стрела
на толку прочитани книги
на толку тешки размисли
на толку живи вистини
да седнеш и да ја напишеш
историјата на големиот пораз 
на цел еден народ
со сите негови вековни 
заблуди и илузии
кои уште од дамнина
како змии отровници
си ги негувал во пазуви

Немаш ли кому да се обратиш
сеедно ти е
читаш или пишуваш

Столчен од потрагата

Столчен од потрагата
по совршенството на пишувањето
Џемс Џојс семоќниот
го уништува романот
докажувајќи го уште еднаш
древното правило на боговите 
само оној што создава
има право и да уништува

Половина век подоцна
онаа романска пијаница
со лик на пернат гулаб
Што се слови за Никита
не можејќи да го издржи
силниот товар на поезијата
го уништува животот
докажувајќи го уште еднаш
древното правило на поразот
многупати повторувано

Години подоцна
на прагот од новиот милениум
поучен од двата случаја
на боговите на уметноста
ставен сум пред дилема
дали да продолжам
да го негувам стилот
или пак животот
кои двајцава прокопсаници
ги уништија

За сто и кусур години

За сто и кусур години
сите ќе бидеме мртви
и старицата од Кочани
и новороденото од Бурунди
За сто и кусур години
сите ќе бидеме
депонија од коски
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РасКаз

во безгласен липтеж кој, во неможноста да избие, ќе 
му ги расцепеше градите. Солзите, кои ќе му потечеа 
об илно, на крајот ќе ја пробиеја таа стерна во него и 
не му ќе му олеснеше. Но помислата дека олеснување-
то е предавство на Јасмина, навреда на нејзиниот спо-
мен, пак ќе го фрлеше во психолошка криза. Му се 
со ветуваше да оди на лекар, но одбиваше да се лекува. 
Од биваше да прима и храна. Го изгуби сонот. Не само 
пси хички, туку и физички почна да пропаѓа. 

А песни пишуваше. Таа поетска активност нави-
дум го одржуваше во живот. Но, како наркотик, од 
дру га страна, го уништуваше, зашто песните не само 
што не придонесуваа да се извлече од кризата, туку му 
ја зголемуваа душевната тегоба. Во ниту една од нив 
не успеваше да се изрази целосно и да го искаже сво-
јот душевен бол.

– Токму во тоа е твојата грешка – му велеше 
Алан По – што ти преку песните сакаш да се изразиш, 
што сакаш преку нив да си олесниш, да се излекуваш. 
Сё додека со солзи ги залеваш, тие не се песни. И 
ка мен да си, сё додека од каменот може да се исцеди 
сол за, песната не е песна. Преточена, треба во крвните 
са дови на песната да протече, како што од казанот, во 
кој комината врие, се лачи ладна ракија. Друг треба да 
пла че, товариш мој, а не ти. Кога ти, како поет, пла-
чеш, смешен си. Како што е жално беден кловнот кој, 
наместо публиката, самиот си се смее на сопствените 
шеги.

Алан По издаваше приватно списание кое го 
ре дактираше во меаната покрај Драгорот, во друштво 
со шише ракија.

Еден ден Ване му ја донесе стотата од него напи-
шана песна – според „совршениот“ поетски број сто, 
а по углед на Дантевата стота песна во Божествената 
ко медија – со наслов Смртта на Дулчинеја од Тобоза. 

– Тоа е песна! – се расположи По откога ја прочи-
та. – Ја прифаќам за објавување!

И тој веднаш, на самото место, му го исплати на 
Ване авторскиот хонорар – колку за една „дупла пре-
печена“. Ване веднаш ја порача и ја испи на искап, што 
имаше за последица да ја нурне главата во хартиите 
со испишани песни, растурени врз масата, и да рикне 
во плач – како надојдениот Драгор. 

Владимир Костов

ПесНа
Душо моја, те продадов за песна
Сергеј Есенин

– Долг, безгласен плач, проследен со обилни сол зи, 
многу тешко се доживува. Особено ако тој се однесува 
на лице кое е поет и сака да напише песна за из гу бената 
сакана. Да се напише песна на која било тема, треба да 
се воспостави дистанца со предметот на инспирација-
та. Ако се споиш со песната, таа, небаре струја, ќе 
ми не низ тебе и може да те убие. Или, ако инспираци-
ја та е многу силна, ти песната можеш да ја убиеш. 
Зна чи, мора да бидеш претпазлив додека работиш на 
неа. Најбезбедно е, место тебе, „другиот“ во тебе да ја 
на пише песната, твоето alter ego. Инаку, нема умет-
ност, нема песна: со тебе е свршено, со тебе е постапе-
но така како што постапи смртта со твојата девојка. 
Ќе те скамени, ќе те претвори во споменик што ќе 
пот сетува на тоа кој ја напишал песната и за кого е 
на пишана. Плачи ти колку сакаш, море од солзи про-
леј за Дулчинеја на твоето срце да ја оживееш, но така 
нема да ја напишеш песната за неа. Затоа, биди камен, 
а не срце. Или, во поснослива варијанта, биди Дон 
Ки хот кој, во своето лудило, во селанката од Тобоза ја 
гле даше Дамата на своето срце. Немој да мислиш дека 
Беатри че на Данте била не знам што, нешто повозви-
шено од селанка. Изгледала ангел во претставата на 
Данте откога тој се ставил во улогата на Дон Кихот. 
Тоа е версифицирано и во нашата народна поезија:

Давај ме, мила мамо, давај ме
за тоа, мила мамо, Циганче:
дење го гледам, мамо, Циганче,
ноќе при мене галапче!

Така му зборуваше на Ване, во една меана крај 
Дра горот, еден пијаница со изглед на Едгар Алан По, 
не баре негова инкарнација.

Ване не можеше да ја преброди душевната криза 
во која се најде по смртта на Јасмина. Се трудеше 
ба рем да ја контролира и да не ја манифестира јавно, 
пред луѓе, ама имаше моменти кога ненадејно ќе изле-
зеше пред неговите очи нејзиниот лик и, доживувајќи 
го тоа како психолошки шок, за да не избувне во плач 
пред домашните или пред колегите во редакцијата, 
бо жем по потреба, ќе ја напуштеше просторијата и ќе 
пој деше во тоалетот, каде што, стегајќи ја устата со 
ед ната рака, а грлото, до болка, со другата, ќе гргнеше 

Владимир Костов
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ДВе ПесНИ

на Башкортостан,
Урал како да се љуби,
кога твоето сонце
само за победи знае!

Радосни дни, Мажит,
радосни дни, пријателе мој,
и срцето кога е камен
и кога сме
и бедни и боси
ти крај Урал
јас крај Вардар!
За радоста
по чаша водка,
по чаша
тиквешко вино,
да наздравиме
за Башкортостан,
за Македонија,
за човечкото во човекот
да наздравиме
пријателе мој!

Длабок е сонот
во ноќта без месечина,
поинакво е времето
во песните на поетите,
и печалниот празник 
е поинаков
во тие песни за слободата
со бели гулаби во пазувите,
Мажит, пријателе мој,
длабок е сонот
човек на човек 
рака да пружи, 
а подлабок
со стих и срце
татковината да се љуби:
Башкортостан да се љуби,
од срце Македонија да се сака! 

7 мај 2011, Битола

Панде Манојлов

Бегство во вечноста

Изгубен е сончевиот зрак, 
пурпурната наметка,
златната гривна,
потонати се замоците
во темни облаци,
срмените елечиња
се изгубени
љубена моја!

Исчезна мирисот на здравецот, 
мирисот на борот исчезна, 
испарија сребрените капки
од листовите на крушата,
загадочната насмевка 
на сонцето в зори ја снема,
како в денот што ме нема,
љубена моја!

Бегам,
во пурпурна палата се кријам,
во светли одаи
отаде сонот пат некој барам,
место во незаборавот
во зборот паметник –
вечноста ја барам,
љубена моја!

14 мај 2011, Битола

Како да се љуби татковината
  На Мажит Гафури

Го слушам твојот глас,
од далечини го слушам,
о Мажит Гафури,
о сину на Урал!
Од песните твои
го слушам гласот твој
над планетата што ечи:
како да се љуби татковината,
и во таа татковина,
како да се љубат
дождот и летото
во Зилим – Караново,
расцутеното цвеќе 

Панде Манојлов
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Ерол Туфан е роден на 24 ноември 1959 
го дина, во гостивар . од 1992 се иселил во тур-
ци ја . есеист и поет . учесник на повеќе книжев-
ни собири на Балканот (истанбул, струга, Бел-
град, ниш, нови Пазар, елазиг, едирне) . Пишува 
и преведува на неколку разнородни балкански 
јазици . објавил книга есеи Книгољубецот, во 
2006, во скопје, на македонски јазик .

ПОезИја

Наоружан со перо, бел лист и кутии полни 
со среќа тргам на пат долг...

И таму на врвот од мечтата
ме чека новиот збор, создаден од љубовниот танц 

на ветрот и карпата, 
измиен со ударите на крупните капки вода
ме чека мене да го зграпчам и употребам во новата 

песна на светлината.

Балкански син

Да се родиш со бетонирана болка на душата
да прифатиш зла коба на детска возраст
и цел живот да пливаш наспроти текот на водана 

во коритоно
и да умираш гледајќи како во очите на синовите твои
тлее истата жолта боја на тагата
која ја имаше и таткото наш кога го носевме 

да го закопаме

Ерол Туфан

Внатрешна тишина

Секому му е дарувана внатрешност
Малку кој е свесен и ја поседува таа тишина...
Таму е скриено
Моето вистинско јас...
Ослободено од дневните трауми
Лажни ликови и игриви преобразби...
Таму е местото 
Каде што секогаш се враќам
По борбата за опстанок во овој бојадисан свет... 
Таму собирам сила
За нови походи во освојување на среќата... 
Во тоа море од внатрешна тишина
Се крие светлото на мојата душа
Недопрено и свето
Чисто, убаво и по малку детинесто, 
Желно да си поигра 
Со други души
Заедно да ги учат белините на животот
Создаден да гори, а не да гние.

Исчекување (на кандидатот за поет) 

Јас не сум поет. Јас сум само можност за песна...
Во однапред испланираните лавиринти од патишта 

до среќата
Случаен бележник на дневните сништа на паталците 

од инсомнија.
Гласот што го чекаме да нё поведе кон вистинскиот сон
засигурно ќе дојде однатре, од утробата наша...
И сё што нема, одново ќе се создаде
Ослободени од товарот на лажната ни совест
ќе се упатиме голи и чисти кон 
азбуката на неизвалканите зборови.
И ете таму во далечините
нё чекаат вокалите на изворот на невиниот јазик, 

нё мамат...
Но дали сме доволно слаби и скршливи 

за да ги заобиколиме
вировите  на неморалот?
Дали сме доволно трпеливи и милосрдни 
за да додржиме на тој пат полн со лицемерје, 

кич и минлива слава?
Што е ова исчекување?
Антипоезија или пак искривоколчен одраз на созвучјата 
од нашата душа?
Уморен сум од позицијата номиниран кандидат за поет
и вечен бдеач над туѓите радости...
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ПОезИја
ерол туфан

под врвот на Шара, онаму каде што шибаа ветриштата.
И што друго ти преостанува балкански сине
освен да напишеш песна...
Ти си роден на изворот на реката, не плаши се
не постои видлив ѕид што не ќе го срушиш трпеливо 

и катадневно.
Врутокот на твоите мисли ќе остане незаматен
имун на електронските вируси...
И затоа телото сокриј го во коренот на небиднината
душата остави ја на родната почва
а духот, тој скитник самотник
растури го по белиот свет, палаво нека си игра 

како ветрот.
Ти што во дамарите носиш прашања, 
Сине на парче земја каде се вкрстосуваат цивилизациите
Јавни ги белите листови до мугри
и пиши песни тажалки до веќе остарената љуба
што кревко сё уште те чека пред дрвените 

порти балкански..

Стоење во просторот

Луѓе како забревтани возови
се тркалаат без застој на станиците на животот.
Раздвоени ткива како мимезис на животот, 
не се бунтуваат, продолжуваат...
Љубов како допинг, интелект како баланс
раѓање и умирање, потрошни се само душите.
И небаре минал патник
крај булеварите без писоари
в нужда да запише репортажа за недоживеаното, 

за копнеењето...
Незгодни размислувања во миговите на безделничење
кога самракот проблеснува со нова дисциплина 

на духот.
Дозирање на алкохолот од страна на контролорите 

на животот, 
Расцепканост како стил, бели лаги за добра ноќ
убава насмевка на ТВ-дневникот.
Стојат нашите души во просторот како нанижaни 

суви пиперки
телата и натаму се тркалаат без застој на станиците 

од животот...

Менливост и минливост човечка

Летните ноќи се запарни
Прозорците ширум отворени
Повардарецот размисли буди... 
Во една таква ноќ
како на филм
времепловот на животот свој го видов
со сите лица и наличја 
на менливоста и минливоста наша, човечка... 
Кога бев дете па сё до 15. година
луѓето ги делеа на наши и ваши
кога бев младинец и студент
за нас човекот беше или прогресивен
или конзервативен, трето немаше
Потем луѓето за мене беа или добри или лоши
но, со време, согледав дека
и нашите и вашите и прогресивните и конзервативните
или се добри или лоши, посреде араф1 
Денес лека полека чекорам во педесеттите
и сите ги сожалувам... 
Што сё не доживува човек за педесет години живот
за на крајот да ја согледа неминовноста:
Сите луѓе се слаби, МЕНЛИВИ И МИНЛИВИ. 
Додека вака размислував за кутриот човек
во летната, запарна ноќ
низ прозорецот долета силен и бучен бумбар
Проструи низ одајата како виор
Го наруши спокојството на просторот 
ми го оттргна вниманието, но не за долго.
Силниот и бучен бумбар беше привлечен
како магнет од светлината на ламбата
и се вжари во неа, како лепенка... 
Како што ненајавено дојде
така и ненадејно брзо згасна. Штета.
Кутрото животинче
се вжари во изворот на светлината, 
а пред малку толку моќно загосподари со просторот.
Дали тоа беше коинцинденција, телепатија, 
илузија или пак одблесок на имагинација, што ли?
Но, не... Постои доказ под мојата
ламба, таму лежат остатоците на бумбарот.
Тој го оттргна моето внимание, 
а неговото – светлината на ламбата.
Што сё може, така си е тоа 
секое живо суштество ничкум
паѓа под магнетот на некоја светлина.
Битна е светлината што трае
и сведочи за менливоста и минливоста човечка... 
Перото, стилото, листот, хартијата...
Трагата на постоењето тече кон иднината.

1 Чистилиште.
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Лидија Димковска е родена на 11 август 1971 
година, во скопје . Завршила општа и компаративна 
книжевност на филолошкиот факултет во скопје, а 
постдипломски студии по ро манска книжевност на 
филолошкиот факултет во Букурешт, Романија, каде 
што работела како лектор по македонски јазик и 
кни жевност . сега живее во љубљана, преведува од 
ро  мански и од словенечки јазик и предава свет ска 
кни жевност на универзитетот во нова горица .

ги објавила следниве поетски книги: Рожби од 
Исток (заедничка со Борис чавкоски), 1992, награда 
„студентски збор“; Огнот на буквите, 1994; Из  гри
за ни нокти, 1998; Нобел против Нобел, 2001, вто ро 
издание во 2002, а во 2004 објавена на слове неч ки 
јазик; Метабесење на металипа, избор, пре пев 
на романски јазик, 2001, Букурешт (награда „Пое сис“ 
за најдобра поетска книга на меѓународниот по етски 
фестивал „Поесис“ во сату Маре, Романија); Не буде
те ги со чекани (поетски избор на англиски јазик, 
„Агли Даклин прес“, Њујорк, сАД, 2006); Иде ал на 
тежина, избрана поезија, едиција „130 тома ма  ке-
дон ска книжевност“, 2008; pH неутрална за жи  во
тот и смртта (2009), која наскоро треба да из лезе 
и на англиски, во сАД; и избрана поезија на гер-
мански јазик, „Кореспонденцен“, Виена, 2010 . сос-
тавувач е на антологијата на најмладата македонска 
поезија, 20.млади.мак.поети.00, 2000 . За Скриена 
камера (2004) ја доби наградата „стале По пов“ за 
најдобро прозно остварување на Друш тво то на 
писателите на Македонија, по што романот из лезе 
во превод на словенечки (2006), словачки (2007), 
полски (2010) и бугарски јазик (2010), а фрагменти 
од него беа објавени на англиски, германски и 
романски јазик . Во 2009 год . ја доби европската 
на града за поезија „Хуберт Бурда“ . нејзини песни 
се објавени ширум светот . учествувала на голем 
број меѓународни книжевни средби .

ПОезИја

Лидија Димковска 

Мојот гроб

Секој ден си го гледам гробот во дворот
вклучен во цената на куќата,
со дрвена штица над дупката, 
со надгробен споменик од бел варовник,
со фотографија во златна рамка
и година на раѓање одвоена со цртичка 
од празниот простор на смртта. 
Стои гробот под крушата свртен кон куќата
гледа во мене и кога сум му со грб свртена.
Напролет мачките му ја разлабавуваат штицата,
а врапчињата на дрвото ја бербатат за среќа,
лете по некоја презреана круша
му сронува парченце од споменикот, 
наесен дождот му го истенчува ’рбетот, 

му ја гризе ставата,
зиме снегот го забива во земјата.
На секој гром му е центар,
на секој земјотрес – епицентар.
Се рони, се ништи, се распаѓа,
сё помал е, сё постутулен и потклекнат,
пред очи ми го снемува гробот,
пропаѓа во сопствената дупка, од прав во прав 

се претвора. 
Го гледам утрово, а од него останало само 
купче варовник што го разнесува ветрот,
испокршени штички за птичји куќарки,
и фотографијата во златна рамка
што се вее околу цртичката од – до. 
Мојот гроб сё понаврапито исчезнува,
исто како и мојот живот. 

Нов дом

Оваа куќа нема праисторија, 
никому не му припаѓала пред нас,
нема ни тапија ни сеништа ни предци,
ничија совест во ќошињата не ослободува 

јаглерод диоксид,
ничија сенка не се надвиснува над скалите
на ништо и на никого во ходникот не мириса. 
Отаде секоја отворена фиока зјае бездна,
не ѕиркаат заглавени писма, сметки и фотографии,
клучалките испуштаат фабрички звук,
во подот никој не цимоли ниту потпевнува. 
просторот e сё уште јавен, гените се нови,
среќата не е наследна, но несреќата е,
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лидија димковска

ама овде први несреќници може да сме само ние. 
Децата секогаш заминуваат од секој дом,
и потоа домот си посвојува нови деца,
а оваа куќа самата е посвоенче
со време пред нас како отворен лет што скапо 

се плаќа.

Полека попушта јавето дури спиеме секоја ноќ 
во друга соба,

паѓаме во леглата со етикети како температурата 
во радијаторот,

истекуваме низ инката на преселбата 
во чиста канализација,

ги обележуваме деновите на сегашноста божем 
војник што се чека, 

секој изминат ден за домот е резервоар на сеќавања
секој човек што ќе влезе внатре е доставувач 

на иднина.
Распакувани се нашите куфери и кутии,
покуќнината се полни со здив на човечки предмети, 
во ходникот полека се населува нашата миризба
и сё почесто ја отвораме вратата,
просторот се обликува според нашите тела, 
петите се спуштаат на тлото, паркетот крцка, 
трошки под масата, раче од кукла под креветот,
весник на прагот, кош за смет како во секоја куќа,
наместо аларм – живот и смрт што стојат на стража.
Никогаш не барав излез туку само влез,
а не знаев дека е внатрешност без провев, 

без замрзнато огледало,
спокојство на бебе повиено во ќебе,
живот изобилен со секојдневие,
дом, pH неутрална историја. 

Ноември во Грац

Да се преживее ноември во Грац
кога огледалата во јавните тоалети
се замаглуваат од здивот на политички бегалци,
кога правошмукалките цвилат
како диктатори во спалните на своите дактилографки,
кога мојата бањарка е мразовно знаме на тврдината, 
да се преживее ноември во Грац
со кубанско семејство во прогонство на долниот кат,
да се затворат ушите и во налет на немоќ
да се грабне кошот за отпадоци од раката на жената
што не го дава дури мажот плаче, а детето го клоца
и зад седум врати да се чита Хана Арент во прегратка 

со греалка. 
Да се преживее ноември во Грац
кога животот е заминат на друго место,
седнат во напуштен амфитеатар буричка низ трњето,
а остатоци од моите предци таму повеќе нема,
само уште мозокот ми е архаичен, а телото сегашно,
образот секогаш сами си го валкаме,
а рацете секогаш некој друг ни ги валка.
Наведната над оградата на Шлосберг
ги следам со сонда во окото трите сенки на долниот кат 
и сакам да сум јас жената што везе ѓерѓеф во лифтот 

до тврдината
со одрана кожа врз столот, од мажот што го милува 

кога е сама
и мајка на седум ќерки што се нагалено синчиња. 

Да се преживее ноември во Грац
со месојадно растение разгрането во кадата 
кога на дното од тенџерето се појавува виножито
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Мојот гроб

и камбаните го пробиваат звучниот ѕид на тврдината, 
времето е маратонец, а јас без никаква кондиција, 
безжично поврзана со посмртните останки на градот
се прашувам дали животот ќе знае да се врати,
да го најде патот и остро да заѕвони на горното ѕвонче,
да ме затекне вџарена во моите Кубанци без Куба 

на вестите 
и да се насели повторно во коските, во постоењето,
или секој нареден ноември
ќе треба да го преживеам во Грац, мртва. 

Преписка со светот
 На Е. Д.

Во три фиоки е собрана мојата преписка со светот:
во првата – празни коверти и поштенски марки 

со изминат рок 
до светот кому никогаш не му пишав,
во втората – мали коверти адресирани до себеси 

со залепени марки
од светот кој ми пиша на моја сметка,
во третата – прашина заграбена во пајакова мрежа
единствена трага од светот кој никогаш 

не ми одговори на писмата.
И сега, седната врз шкафчето од иверка, 
дури ушите ме жежат, станувам свесна:
па сигурно и јас сум нечија совест,
нечија прва или последна љубов,
сигурно и мене некој ме спомнува
и како што се другите во мојот сон, и јас сум во нечиј
молитва, пцост или клетва. 
Преку мојот живот се поврзаа многу смрти,
бев старо дете со брчки
и сё ми беше јасно, а ништо не разбирав. 
А сега, кога самата станав писмо? 
Не анфасот, туку профилот е суштина, себство, 

судбина:
уво, око, ноздра, дланка, пета,
бубрег, бел дроб, дојка, комора. 
Нема дијалог меѓу двојките, двојниците,
21-от век ги отуѓи меѓу себе. По-единци, по-единки,
по нивно е и кога светот 
е еден и единствен. Нема таква пошта кај што може 

да се испратат
писма што нема да се вратат. Секоја преписка
е аутопсија на мислата.

Свету, ти кому му пишав, ми пиша или, пак, не, 
и сам знаеше:

јас никогаш и не сакав да стигнам далеку,
туку близу,
најблизу што е можно
до најдалечното. 

Како е

да се биде дете на родители загинати во војна,
да се биде дете на разведени родители,
или дете од Африка на џамбо плакат,
да се живее во завод за хендикепирани лица,
да се има клуч од социјален стан,
да се добива помош во брашно, зејтин,
памук и стапчиња за уши,
да се има жиро-сметка за трансплантација 

на коскена срж,
да се живее во СОС-село со Голема мајка 

на девет деца
и тетка што доаѓа еднаш неделно
да пегла алишта и да игра карти,
да се спие во картонска кутија пред парламентот
или во метро на метропола што гости собир 

на високи државници,
да се биде кукла во народна носија
наместо сообраќаец на раскрсница,
децата да посвојуваат родители, а не обратно,
да се пие на екс крвта за да не оксидира,
да се биде тироидна жлезда на семејната политика,
да ти течат лиги од некои луѓе,
а од некои, пак, да ти стои грутка во грлото,
да се чува најмеката бришалка за гостинот 

од странство,
а најтврдиот кревет за самоубиецот што преживеал,
да се биде чатал во окото на Бога,
да се собере сознанието во лажичка леплив сируп,
да ти бидат ставовите испрани чорапи
што не си го наоѓаат својот чифт,
да не ти се повеќе точни ни кожата ни земјата, 
да се обеси за манастирската липа
човекот што последен ти го бакна челото,
да се биде актуелна тема за нискобуџетен филм,
папокот да се повлече пред јазикот,
а јазикот пред живата мера на духот,
да се стане потстанар на сопственото постоење,
да станеш свесен дека животот е игра на непливач
со бранови повисоки од себе.
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Максим Адолфович Замшев е поет, проза-
ист, публицист, книжевен критичар, преведувач . 
Ро ден е во Москва, во 1972 година . од 1990 до 
1992 година служел во армијата . Во 1995 г . завр-
шил музичко училиште, а во 2001 г . дипломирал на 
литературниот институт „А . М . горки“ . од 2002 г . е 
член-кореспондент во Петровската академија на 
науките и уметностите (во санкт Петербург) . спод-
вижник на разни книжевни и музички настани во 
Москва и низ цела Русија . сега е извршен сек ретар 
во Президиумот на Московската ор ганизација и 
секретар на управата на сојузот на писатели-
те на Русија, член на сојузот на новина ри те на 
Русија, главен уредник на списанието Рус ко ѕвоно . 
објавувал стихови во разни книжевни спи санија 
и весници . Автор е поетските збирки Носталгија 
по сегашното (1999), Песни (2001), Вре мето на 
дланка и др . За својствата на неговата пое зија 
пишувале Петар Проскурнин, Владимир фирсов, 
николај фед, Валентин сорокин и др . не гови песни 
се преведени на француски, српски, бу гарски, 
македонски и романски јазик . се про ја вил како 
автор на раскази (објавувани во периоди ка та) и 
на еден роман .

За својата дејност е одликуван со ордените 
„Заш титник на татковината“, „За просветителство и 
благотворителност“ и „суворов“; ги добил дипло-
мите „Златно перо на Москва“ – прв степен, „ста-
ни славски“ и др . носител е на наградите „николај 
Руб цов“, „николај гумилев“,„Дмитриј Кедрин“ и 
„Алек сандар грибоедов“ . 

Повеќепати има гостувано на струшките 
ве чери на поезијата и е искрен пријател на маке-
донските писатели . со негова помош и книжевен 
ан гажман, во Москва, во 2010 година, се појави 
ан тологијата на македонската современа поезија 
Гла сови крај вода .

ПОезИја

Максим Замшев

Море на љубовта

* * * 
Во љубовта како в море јас сум те капел, 
А на топло море никоjпат не сум ни бил. 
Тие дни никој да ги купи не би можел, 
Во својата заложилница мразот ги скрил.

Нека мирно животот ни врви, не смее
Да има врсти, станици, возови спори. 
Зарем душата твоја од искра се грее?
Се топли од неа, но и многу ја гори.
 
Зборовите, секако, никој не ги слуша. 
Средбите се празни без нив, кој да се труди.
Телефонот е скршен. Душата во магла.
Студено е, мила, ми студи, еј, ми студи.

* * * 
Михаил Ломоносов на Ленинските гори.
Знаел тој многу и имал, велат, тешка мака. 
А јас молчам. Налик на цигара што не гори. 
Ќе пребројувам врапци, како прсти на рака. 

Дишењето сам го стивна од пусто кокетство 
Архангелскиов мужик, кој одвај и нё слуша. 
Колку ми е помило смуртеново соседство 
Од непријателството или крвното сродство.

Животворната капка, безволна, своеволна, 
Нека самата ги најде ризниците свои.
Кај и да си тргнал ти, заминуваш од дома, 
По што и каде – гледа Бог во очите твои.

* * *
 На Пушкин

Ќе мине доста – цели десет лета.
На врст на Пушкин – годините мои. 
Луната уште трпкаво ќе свети, 
Тегобната родина ќе ја пои. 

Февруари – пократок за два е дни. 
На пролетта залудно ў ги дал тој.
Ме љубите многу, мила Натали? 
Снегот – в молк. Немоста фрли искри рој. 

И трите желби на рипката златна, 
Да може, ќе ў ги шепне надежта.
Домаќинке, ќе чекам и на матно!
Влезот е под клуч. Домот – на продажба.
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Море нА ЉУбоВтА

Светот не е секогаш толку бучен:
Со балови, пирови и дворјани. 
Но глупавиот пак врви за учен, 
На границата – дивите горјани.

Од Хандрил Онéгин нема ни пета, 
Дубрóвски, сиот сед, замина по чест. 
Да загинам нема по десет лета. 
Појди и пробај, заслужи го Дантéс.

* * *
Скалите мирисаат на лето. 
Клучната коска пека по крило. 
По седумнаесет има секој, 
Ќе се случи нешто што не било. 

Скалите нё спуштија сред светот 
Кај што се продава камилица. 
По непарни ливчиња на цветот 
Те водам тебе, блескава в лице. 

Кај фонтаната на Пушкинова 
Името ти го цртам со креда. 
– Што ли ќе биде со нас по ова?
– Во бело ќе бидеш, целата, да!

Улицата ја задева ветрец,
Покажувајќи го дрскиот лик. 
– Нашите деца, кажувај, итрец, 
На кого ќе бидат тие налик?

– На падобрани, чинам, без ремен,
На улична врева в доцни сати.
– Ех, шеговит во секое време, 
А треба сериозен да си ти.

Се разделивме. Љубовта лесно 
Тропна на пустата порта без број.
А јас завртев за навек десно, 
На првиот мој животен завој.

* * *
Навистина љубовта од небото се спушта, 
Над градот лета и кај нас бессилна слетува. 
Ти не ми веруваш, но денес самиот слушнав, 
Како со твојот глас ветрот мене ми зборува.

Не разбрав ни збор, само темброт со темен прелив, 
А во него, вчерашниот треперлив сон за миг. 
Небаре сум стоел на брегот од некој залив, 
Во една дланка со чаша, во друга држам плик.

Чистото стакло со белото небо се слеа, 
И барав смисла во таа необична смена. 

А белата вода се праша што е со неа, 
Да тргне по мене или да замине в пена. 

Зошто ў се на љубовта гледачка и стројник, 
Таа е мојот воздушест сон што не би го дал. 
Ти не ми веруваш, но јас стоев како војник, 
А ветрот го носеше твојот портокалов шал. 

Со него – свиена ти, и ме сонуваш мене, 
Гарнизонскиот валцер нежно ти гали пета. 
Белата вода – тиха, се чуди што да земе, 
А лажниот нимбус од твојата глава слета. 

Писмото пристигна брзо. И знам анегдота 
За славен војник: велат, бесмислици помнам... 
Ти не ми веруваш, на некоја туѓа кота,
Но знам дека ова пред никој не ќе го спомнам.

* * *
Помниш како сонцето неочекувано се спушти 
И виолетова завеса сета земја ја покри, 
Од нож расечена, брезата светли капкички пушти,
Во грубиот пурпурен набор ниедна не се сокри. 

Помниш како талкав и парче ѕвезда посакав в рака, 
Помниш како таму растеа габи – златни плодови? 
Ти нема да знаеш која ѕвезда блесна токму така, 
Што стотици паднавме во нашите златни гробови. 

Треба некој да каже – земјата прилега на вител, 
И нема излез од нејзините темни длабочини. 
Во секоја темна соба обитува темен жител, 
Но можеби темните сонуваат и потемни сни. 

Или оној што е роден без сонце, во темна вечер, 
Кај него сред ноќното брашно стои безлична глава?
На сонце со сните! Есента наоколу се влече,
Налик на царица во одбрана на своите права.

Никој не знае ништо и тешко ќе се крене врева 
Што уште крај мојот дом опстојува златеста трева.

* * *
Како Земјата, на музиката од Маснé, 
Се вртеше долго нашиот горчлив живот. 
Младоста ја исфрлија во најдлабок снег, 
Ја заборавија потонати во сивост.

И тргнаа потем во потрага по нов знак, 
Со бокот напред секој, дур’ не запре стиснат.
Подот од товарот се сви во кривулест лак, 
Но и високиот таван засводен висна. 

Да се истрча оттаму требаше веднаш 
Дури пладнето не запре како јунак слеп, 
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В далечина, долу, ниско. 
Завесата срамежливо 
Се заниша тука, блиску.
Каскетот е в небо фрлен, 
А јас ослободен, без страв. 
Хоризонтот е превртен 
Во празнава чаша без прав.
Тополите се сведнаа, 
Остинати за ведрина.
Улицата Деревенска 
Налегнала на стрмнина. 
Деновите се баксузни, 
Построени стојат во ред, 
А нишалките чкрипави, 
Замолчеа по нечиј след. 
Зарем некој ќе умува
Зошто сета изгорена
Улицата Деревенска 
Сама тргна низ стрмнина? 
На местата прегорени 
Нема ништо да се брои. 
Само сните недобројни – 
Во земјата запретани.

* * *
Бои, звуци, изблици, блесоци, 
Лелеци, поплаки, нежни мечти... 
На прекрасни, дални облаци, 
Се пронајдовме сами јас и ти. 
Сега двајцата, со јазли цврсти, 
Заврзани сме за безбројни дни.
А таму музика таква има, 
Почујна и од дишење во сни. 
Во твоите очи веќе нема 
Ни писма, ни средби, трепетни дни... 
Истекуваат кротко по ред
Претходните немирни години. 
На земјата пак очај и неред. 
Да плачеме и да страдаме ли? 
Но ние втонавме пак во облак,
Во мирната и златна благодат. 
Ангелите нам ни се смешкаат, 
А птиците весело црцорат. 
Долу само две сенки војваат,
Сё кон облаците гледаат. 

Препев и белешка за авторот
Весна Ацевска

А пак џивџаните, мајсторски, уште еднаш, 
Ни ја колвеа младоста како трошки леб. 

Сонцето високо горе почна да бега 
И се задиша доста при неговиот бег, 
А нечија прва љубов дури и сега 
Од наутро се тркала на белиот снег. 

Празен си стои трошниот домашен ковчег, 
Безумно е детското палаво лакомство, 
И сами фрливме сё во длабокиов снег, 
Господски и штедро го испразнивме до дно. 

Мислевме дека снегот таква желба има, 
Да започне тука бел и голем карневал, 
А тој сал сипуваше низ целата зима, 
Божем пред тоа никој од нас не запознал. 

* * *
 Во светол спомен на мојата драга баба
 Елисавета Петровна Бељска

Напролет во реката, пласт по пласт,
Се збира сета вода. 
Од здодевноста ми нема спас, 
Каде и да одам.
Животот тече. По многу време
Се добива сё.
А случајниот копнеж – бреме, 
Ни носи обратен ред. 
Се поклонувам пред среќата на слаб, 
Западнат во беда. 
Како му е на Русинот стасан на раб, 
Во што ли гледа? 
Без камшик и без залак под заб, 
Со цврста верба во сон.
Како му е на скитникот на пат 
Без земја и вон? 
Здодевноста влече бестелесна 
Болка дури од дното. 
Невидлива е земјата небесна, 
Невидлива од патот.

* * *
Зошто в јули ми дојде в сон,
Со павлака и бесрамна? 
Улицата Деревенска 
Налегнала на стрмнина.
Те сонив јас срамежлива, 
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менчиња од лисја. Гори а не согорува – без сивкав чад 
што ги пече очите, без сива пепел што валка раце – во 
про ѕирен облак од свеж мирис. 

Покрај фонтаната, кристално дрво со бликови-
гран ки и со пупки-капки: честар од рузмарин. А малку 
по таму, глеј – тепих од детелина, наместо бодливата 
спе чена драка. Сенката на фонтаната се овоплотила во 
мас лина, разгранета, разлистена, сребреникава.

Читателката како да не е тука, туку во книгата: 
об лечена е поубаво од која било невеста, а уште не ја 
знае причината. Фустанот ў е од свила, пурпурна, веш-
то сошиена со една единстена нишка – токму со онаа 
што ја обликува нејзината става. Расцутените рози 
има ат иста боја.

Патеката е златна и тесна како конец, се одмотува 
од нејзините стапала – минува покрај фонтаната, по -
тоа низ тревникот, кривулка меѓу музичките инстру-

Сретен Угричиќ

БЛагОВеЦ

ВЕЗИЛКАТА

Надвор од градината е другиот свет, заблудената 
ис торија, која не знае дека низ развиорениот ветер на 
Ју деја ў се сронуваат последните мигови. Една млада 
же на седи во градината и чита.

Секој збор е важен. Бленот јасно се огледува во рас-
казот, како што се огледува срцето во окото. Не е рас-
кажано затоа што е вистина, туку е вистина затоа што е 
раскажано.

Неа, невина, ја занело четивото, па не гледа дека 
по веќе ништо не е како порано. Вчера куќата на стари-
от дрводелец беше скромна, оградата ниска, од ра пави 
штици; земјата посна, насадот со малку зеленчук и 
само со по некоја скржава овошка. Но денеска, де неска 
на сё му е дадено свечено, раскошно руво: ла ворот ги 
сменил трњата, славата срамотата.

Наместо од трње наежен троскот и гол прнар – 
лаврова грмушка, модрозелен факел со мирисни пла-
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ГЛАСНИКОТ 

Некој ў приоѓа, а не е ниту маж ў, ниту брат ў, 
ни ту Цезаровиот центурион. Војник е, а нема чин, 
ни ту возраст, ниту пол. Некој заборавил да го бојадиса. 
Кога би имал етерот боја, таа би била проѕирно бела, 
боја на крин.

Во неговата уста нема вкус – носи чисти зборови. 
Од телото му исчезнала сенката, а од прстите допирот, 
како времето од сончевите часовници на Рим.

Животните не го забележуваат, но нагонот им 
ка жува дека е тука.

Таа не гледа во незнајникот, го следи четивото – 
така гледа поубаво, како на дланка. Отпрвин, го препо-
знава етеричниот кад, јасно исполнет со облик и со 
пос тојаност, како да е опиплив. 

Никогаш не се виделе, а се познаваат. Пишано е 
дека ќе се сретнат. Левата рака на посетителот се разлис-
тува – нуди подарок: бел цвет. Десницата без мускули се 
издолжува како рачка на меч, а милоста како се чило. 

Гулабот изнурнува од дното на небото кон него, 
на раснувајќи, запира на неговото рамо. Санким намер-
но ја засолнува осветлената глава на незнајникот. Му 
ги позајмува крилјата. Врвовите на перјата му ги милу-
ваат широките плеќи, пишуваат по мирната вода. 
Се кој збор е важен. 

Не нарушувајќи ја тишината, воден од златна 
лен та, незнајникот стигнува пред везилката што чита. 
Не го носат крилјата, туку тој ги носи нив, како свој 
един ствен товар. Неговиот јарем е благ, неговото бре-
ме е лесно.

Лебдее над земјата во височината на нејзините 
очи, близок, неизбежен. Таа го крева погледот од чети-
вото. Посетителот кимнува со глава, ги склопува крил-
ја та, двете ладала од чипка, го допира со прстите цвр-
стото злато пред нејзиниот скут. 

Клекнува, со колената втонува во сјајот, како во 
мед. Ги предава мечот и цветот. Останувајќи без раце, 
вели:

– Девице, во тебе има дете.
Во бавчата пак зацарува тишината: солзи од про-

ѕи рен восок избиваат од заднината, се прелеваат преку 
жи вата глетка што под погледот пак нараснува, без 
луз на, запрена во слика. 

Китката на раката се одвојува од корицата на 
кни гата и сега го допира мевот. Дланката слуша две 
срца: Благовеци. Двојните отчукувања, усогласени, 
поч нуваат да го бројат времето. Зрнцето песок што 
па ѓаше, некогаш мера на историјата, отсега ќе биде 
мера на безначајноста. 

Она што не можеше порано, после неговите збо-
рови – се случи. Сега се тројца. Градината раѓа сладок 
плод. Зборовите не опишуваат што се случи – наста-
нот е жив одраз на тие зборови.

менти подготвени за свеченост – и ги дели бујните 
рас тенија што мируваат, како да се нацртани. 

Прстенот е со три навои: незабележливо ў се 
ли зга по домалиот прст, како да е преширок, момински; 
сетне запира, зашто сепак е по мера, како свршенички; 
потоа венчалниот се стегнува и нежно се врежува.

Има двајца мажи, а ниту еден не со состанал со 
неј зиното тело. Едниот е Јосиф, на другиот не му го 
знае името; оној е смирен, овој свет. Не претчувствувај-
ќи дека е сакана и од смртниот и од бесмртниот, чека 
да биде одбрана, спокојно, прибрано.

Главата ў е малку сведната, вратот сосема изло-
жен на светлината. Рацете, рамената и грбот заземаат 
иста положба како при везење.

На другиот крај на градината, обвиен од тенката 
по злата од сонцето, тврдиот плод на калината пулсира 
како стисната тупаница и – се распрснува. Во рашиени-
от рез на мазната кора се отвора рубиново око.

Надвор е ветрот што виори и дере, а тука, околу 
неа, како да нема воздух. Топлиот проѕирен восок се 
пре леал преку звуците, зацелува.

Бледозелените пупки ја впиваат меката светлина, се 
хранат. Небесата од чист биљур – длабоки како ши роко 
раскрилен прозорец – го заземаат сиот простор, немаат 
каде.

Единствените листови што се движат се белите, 
во книгата. 

Наоколу се животните, мали и големи, крвожед-
ни и питоми – само не се гледаат. Кртот е во земјата. 
Пеперутката е во ружата. Гулабот е сиот во светлината 
што блика од дното на небото, налик на крупната ѕвез-
да Деница. Еднорогот е во расказот што таа го чита. 
Тигарот е во реката на крајот на светот.

Таму, надвор од градината, во ветерот, се лелее 
вол чицата со двете младенчиња под цицката. Долгата 
ни за од трескотницата на знамето натопено со крв не 
до пира ниту до портата, пресушува.

Тука, стивнатоста ја маѓепсала бавчата во таен 
ѕвер илник. Дури ни големиот паун никој не го гледа – 
сите очи се вперени во неговата опашка. И јагнето е 
тука, со сё уште несигурни нозе, се скрило зад нејзини-
от грб. Змијата е во тревата – неразделива од стракчи-
ња та, како отровот од лекот. Свилената буба е во кожу-
рецот, што како брош го краси фустанот.

Животните себеси се препознаваат во нејзините 
чув ства – зашто и чувствата се невидливи, нивното 
при суство трепери засолнето од совршената мимикри-
ја. Пеперутката е јанѕа, но еднорогот е љубов. Кртот е 
бол ка, но јагнето е утеха.

Кога би можела да ги види, како што животните 
гле даат во неа, без трепет, би знаела дека се подготвени 
да ја следат. Но таа нема намера никаде да појде, седи.

Единствените зеници што се движат се црни и 
неј зини.
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Како при венчавка: зборовите, постари од висти-
ната, не се опис на маж и жена, туку тие двата се лика 
и прилика на тие зборови. Прстенот се сплоти со 
пр стот, доби боја на плот, а плотта постојаност од нај-
бла годарен ков. 

Најсветото се зачнува единствено со збор. Сё се 
збид нало низ зборови, а без зборови ништо од што 
ста нало не се ни збиднало. Зборовите нё изговараат 
нас, разбирливо, а не ние нив, досетувајќи се.

Марија, зашто така се вика, престана да чита – 
осоз навајќи се себеси, но и плодот во својата утроба, 
од говара:

– Нека биде според твојот збор.
Нејзината друга дланка го става четивото настрана 

и се спушта. Рацете се вкрстуваат во безгрешното крило 
од пурпур: спасоносен знак, како штит и поздрав.

Ангелот, крилестото торзо, ў отпоздравува, ў ги 
бакнува вкрстените раце и заминува од неа, полна со 
благодет. 

Сите животни во истиот миг излегуваат од засол-
ништата. Чувствата ја пробиваат коприната на невидли-
воста. Еднорогот се крева на задните нозе и со рогот ја 
заорува восочната ципа. Од Марија буи блаженството.

СИНОТ  

Неподвижните лисја во градината зад Марија се 
хар тија без зборови. Гласникот ў ja зеде блескавата 
ди јадема од косата, наместо плата. Но, над челото, 
сепак, се задржа тенок лак од одблесок: втисната коро-
на како воден жиг. 

Не знаеше за маж, а ќе роди син; и ќе биде радост 
и веселба, и мнозина ќе му се израдуваат на неговото 
ра ѓање. Зачнат меѓу животните, ќе се роди меѓу живот-
ни. Зашто кај Бог е сё што е речено.

Зачнат во пролетна градина напладне, ќе го роди 
во покосено сено една декемвриска полноќ, со запрена 
ко мета во зенитот над јаслите. Додека густиот снег на 
соѕвездието бавно капе и со оков од сребро ја опточува 
сла вата на Витлеем.

Нејзиниот син мора да расте – голем е, и сета сла-
ва е негова. Под венецот од зимзелен лавор има лузни 
од круна од трње. Се гледа дека тоа дете не е склопчено 
во неа – рацете му се раширени, рамената кревки, ’рбе-
тот и нозете неприродно исправени, како да е веќе 
над вор, како да е веќе човек.

Распнат и гол, потпира однатре.
Две мали силуети се преклопуваат: положбата на 

де тето и на вкрстените раце на Марија – кога не би ги 
де лела плотта на мевот, би имале една сенка. 

Синот го зазел местото што му припаѓа, како 
што му е пишано. Мајката седи, а синот стои, како да е 
над неа, врамен од тој невидлив крст, како брегот од 
мо рето.

Мајката не го носи синот, единствениот товар – 
синот ја носи неа, сета од зборови. Зборовите секогаш 
ка жуваат исто: дека семето и плодот ќе ги сменат мес-
тата, како ноќта и денот. За да воскреснеме, мора да 
умреме. 

Синот е во неа како пеперутка в ружа, а Марија е 
во него како ружа в градина. Почетокот ќе биде на 
кра јот, родителот ќе биде дете. Се радува Марија, бла-
жена меѓу жените.

Зборовите се нашиот живот. Меѓу световите ос -
та на само еден и во него сё со зборови е раскажано. 
Ја  зикот е мајчин, бидејќи нё раѓа нас.

Од градините остана само една. Во неа е фонта-
ната – раскошно дрво од жив кристал, вкоренето во 
чис тиот хумус на небото, закачено за почвата како 
лам ба за сводот. Прска во полн сјај – дење бистра вода 
од светлина, ноќе густо иглесто млеко од месечина. 
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ПРОза есеј

Санде Стојчевски

НастаНОт И РеЧеНИЦата, 
сВетОт И теКстОт
Единствената татковина на светот е текстот. Све-

тот се прибира под закрилата на буквите пулсирајќи, 
ту нараснувајќи до самите граници на напишаното ту 
собирајќи се во некој интерпункциски знак. Единстве-
на та негова извесност дека со каква таква веројатност 
може да се почувствува и да се поими е уточиштето во 
ре ченицата. Доколку не постои пространството на 
текстот, настаните не можат да се дофатат до гаранци-
јата дека се можни и реални, дека воопшто се. Затоа 
един ствената сигурна почва на која светот може да 
ник не и да се прошири е реченицата или, како што 
лу цидно стои некаде во расказите на Угричиќ – речени-
ца та постои заради настанот, а не обратно. И бидејќи 
тек стот по својата суштинска природа е непроѕирен, 
слое вит и темен палимпсест, единственото што може-
ме да го сториме кога ќе се најдеме наспроти него е да 
пре земеме вистински хеуристички поход, да се обиде-
ме да го протолкуваме макар насловот, макар некој 
фраг мент од текстот помеѓу едно и друго триточје. А 
би дејќи, видовме, светот се прибира во текстот како во 
соп ствен дом, толкувањето во тој случај неизбежно ќе 
мора да биде двоен напор, ќе мора да значи истовреме-
но и поход за дофаќање на каква и да е смисла на све-
тот. Впрочем, не случајно Угричиќ во расказите и 
са миот Исус го гледа како критичар и толкувач на све-
тот и на текстот. Со други зборови, сё што ни се сени 
пред очите е стапица која може ногата да ни ја однесе 
во амбис. Оттука, секој наш чекор во светот и секој 
наш напор во текстот е да стасаме макар до каква так-
ва претпоставка дека нешто е, дека воопшто сме. 
На шата света обврска, нашата награда и нашиот уплав 
ис товремено се состојат од желбата да проникнеме во 
со држината, во пораката и во смислата на настанот 
или на реченицата во која тој се одразува: 

„Секоја следна напишана реченица е калиграфска 
бе лешка за точно прочитаната претходна реченица“. 

Токму така: нашиот нареден чекор, нашиот сле-
ден поглед врз стенографијата на текстот и на светот е 
из вештај за тешкото искушение со кое сме натоварени 
од нашето соочување со непроѕирноста. За ништо не 
мо жеме да гарантираме, во ништо не можеме да се 
за колнеме дека можеме да му ветиме извештај во кој 
ќе се содржи гаранција за неговата извесност. Тоа е 
така затоа што и најобичната појавност е спрегната од 
по веќе слоеви, сё е испомешано, натрупано едно врз 
дру го: и настаните, и желбите, и информациите, и прет-
поставките. Светот никако да се дограби до прифатли-

Високата камена ограда е зад фонтаната, зад руз-
ма ринот и нарот, зад гранките на овошките сведнати 
од плод, зад музичките инструменти посеани во трева-
та, зад тишината што ја притиснала со бакнеж секоја 
пора и со памук ги обвила сите пупки, зад ококораве-
ните очи на пауновата опашка, зад шумата во која 
живеат сите животни од овој свет. Освен рибата – 
нацртана е на ѕидот: како клучалка на порта. 

IHTIS. Така Марија го прочита знакот, што значи: 
Исус Христос, Син на Бог.

Другата болскава патека низ растенијата сосема 
се одмотала, проблеснувајќи патем како пастрмка во 
бистар плитак. Со другиот крај допрела до високата 
камена ограда, се изјазила по неа, вешто како бршлен, 
до врвот. Прилега на врвка од подарок. Украсува и 
двои.

Од златната пукнатина на ѕидот, вертикална и 
от првин тенка како мачкини зеници, се отвора порта, 
ле кум и ширно: жито. Бледожолта пустелија, над која 
над владува светлата жолта на житото.

Зад последните редови на класјата има река. 
Чу новите и корабите ја следат силната матица. Кон 
Еру салим тече Јордан. Оддалечената бука може лесно 
да се замисли. Покрај брегот, понатаму, лозјата се зеле-
ни и модро запенети, а друг брег нема.

Над морето секнува молња.
Некаде далеку, никаде: волчицата со излитено 

зна ме го извива вратот, се клешти со тапите песјаци и 
за вива, немо, за последен пат.

Марија трепнува, одобрува со клепките. Тоа треп-
нување е заклучниот дел на тишината. Низ градината 
прос труи музика. Воздухот левтерно се разбранува, 
пре несувајќи ги тоновите како полен, како незлобна 
епи демија на радост.

Среќата ја заглушува грмотевицата.
Со тоа раскажувањето за Благовец завршува.

Превод од српски јазик
Ристо Василевски
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нАстАнот и реЧениЦАтА, сВетот и теКстот

ва стабилност, да добие цврстина и рамка, да вети при-
фатливо траење. 

„И навистина ви велам: светот трепереше од 
жега и во брашнеста магленост како сиот да беше – 
при видение“. 

Сепак, и таков каков што е, одвај податлив на кон-
 статација, втиснат во текстот, светот, рековме, пулсира, 
калеидоскопски менувајќи ја и сопствената природа на 
привид. Напати, привлечен од магијата на мож  ниот 
настан исполнет со светост – очекувањето на ра  ѓањето 
на Богочовекот, целиот свет се присобира во една 
интимна атмосфера, станува пријатна камерна се  кунда 
во која и животните, и растенијата, и луѓето ги ну дат 
својата питомост, својот уплав и својата надеж око лу 
светата мајка, и во тој миг сё што постои е само тука и 
единствено тука. Тоа е светот, тоа е светоста на све  тот. 
Или, како што во овие маѓосни раскази на по  веќе 
места со голема сугестивност на уметноста се вели: 

„Она што не го гледаш не постои“.
Другпат содржината на светот како да станува 

свесна за своите притаени империјални можности, па 
се распрснува во бескрајот, ширејќи се и бабрејќи, 
вклу чувајќи во себе сё што ў се наоѓа на патот. Ваквиот 
нас тан го подземаат речениците, небаре го црпат од 
дла бината на привидот, изнесувајќи го во можноста да 
биде колку толку уверлив. Гледаме како исфрлен под 
ра фалите-реченици тој го омеѓува просторот, претво-
рајќи го во сопствен имот. Еве како тоа го постигнува 
Уг ричиќ: 

„Во далечината ѕвонат прапорците. Во Ерусалим 
горат дрворедите. Во улиштата брмчат роевите. Во 
пла нината пука мразот“. 

Секоја реченица е нова шанса за светот да може 
да никне и да се покаже во текстот. Тој ќе никне и ќе 
биде видлив, можен предизвик за толкување, иако 
„ја тото лета високо и не се гледа, а стадото пасе во 
не догледен број и не ти дозволува да поминеш“, ти 
сепак, како толкувач, читател и критичар, небаре Исус, 
ќе втрчаш под стреата на времето кое, зафатено од 
не какви таинствени вртлози сё претура, меша и му ја 
ме нува суштината. Зафрлен во матицата на времето, 
за едно со текстот како во блескава лушпа, светот не 
може да си дојде на себе и како шуплив орев бидува 
по несен од временските брзаци. Авторот на овие несе-
којдневни раскази притрчува напомош со алузивнос-
та и со потсетувањето на драмата што ја имале и 
го лемите претходници, соочени со нечитливоста на 
светот. Така, бидуваме потсетени на свети Августин, 
кој никако да најде начин и вистински зборови за да го 
об јасни времето, за кое тврди дека му ја знае суштина-
та, но тешко може да ни ја соопшти. Па така, неговото 
ис кушение ни бидува прекажано преку друг пример: 

„Ако во некој случај нема воз во станицата, 
то гаш – или доаѓа или заминува, не постои трета мож-

ност. За да биде возот тука, мора првин да дојде во 
ста ницата. Возот што доаѓа е минато, според Кирил, 
како времето што било пред тоа – тоа е на шините 
пред ова сегашното во кое сме ние. Возот на минатото 
доц ни, уште не е дојден во станицата, а веќе му беше 
време...“ 

И така натаму, и така натаму, суптилно се пови-
кува на помош примерот што древниот мудрец го 
из  несува во своите исповеди. И во оваа проза на Уг  ри-
чиќ добиваме лирски документирани информации 
дека времето наидува фуриозно и дека внесува це лосен 
хаос во нашите напори и во нашиот обид да се ориен-
тираме. Сепак, во тој апсолутен неспокој, како да се 
наѕира некаква скица за внатрешна последовател ност 
и кревка логика. Како времето да наидува во бра но ви 
што одвреме-навреме се повторуваат со сосема не  зна-
чи телни измени. Така, на пример, барем големите при-
казни можат одвреме-навреме да бидат повеќекратно 
препознати: размената на Исус со чистотата на детето, 
приказната за Кирил и Методи со пријателите Ки рил 
и Метод и слично. Како и да е, главниот херој на рас-
казите на Угричиќ е човековиот напор да извојува 
свест и колку толку сигурна слика за светот кој непре-
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Случајност

го свртувам глобусот
и со показалецот го запирам местото

таму ќе отпатувам
заминувајќи никаде

Физика

на топлина телото
се шири

осаменото тело
се собира

Волја

да се ископаат од пепелникот
одново да се запалат

и да се пушат
опушоците

не е заморно
како неработењето

Секојдневие

постојам тука
и сега

но и во стеснетиот простор
на минатото

кој доаѓајќи постојано
ме чека

Мир

не
се обѕрнуваме

веќе постоиме
на друго место

кинато си го менува ликот. Секое отворање очи е кри-
тички и хеуристички чин. Сложеноста и драматично-
ста на тој чин, повторуваме, е испомешаноста на вре-
менските блокови. Можеби овде ќе помогне присету-
вањето на информираниот читател на една песна од 
Едгар Алан По, посветена на Елена Тројанска. Таму 
лир скиот јунак, притаен во некакво аголче на деветна-
есеттиот век, успева преку некаков таинствен линк да 
се најде под прозорецот на Елена и маѓепсан да гледа 
како таа шета низ одајата со запалена свеќа в рака. 
Затоа, со големо право и со голема сугестивност, во 
овие раскази на српскиот писател ќе бидеме информи-
рани дека „сё се случува за прв и последен пат, постоја-
но“, па оттука и толку уверливото и естетски уметнич-
ки дејственото повикување во исто време на митот, 
при казната и стварноста, нивната функционална упо-
треб ливост и употребеност во расказот. 

Рековме – расказот, но тоа одвај ако е сосема точ-
но. Овие текстови на Угричиќ, иако несомнено раска-
зи, како одвреме-навреме да се откриваат повеќе од 
нив ната лирски изобилна страна, па туку ќе потскок-
нат, ќе запавтаат со крилјата и ќе запеат со беспрекор-
но чист лирски глас. И не мора тоа редовно и по секоја 
цена да биде поврзано со магијата на описот; поначес-
то текстот се вознесува преку извик, преку неочекуван 
епи тет, преку лирски ѕун што наеднаш ќе се јави во 
ре ченицата. Еве, сепак, истргнат нарамок од една сли-
ка, еве чиста песна: 

„Небото ги менуваше бојата и обликот: разлеани-
те црвени петна се потсируваа во китки виолетов јор-
гован, во цветни гроздови посадени во длабоки обла-
ци. Но цветовите бргу ќе згнијат, ќе посинат, пуштајќи 
мас тило. Во тоа мастило кој мака со перце?“

А со тоа небесно мастило, со тоа перце, што може 
да се напише? Какво е тоа што може да се напише со 
него, освен искренати текстови што со едниот дел се 
втурнале во прозата, а со другиот и прозата, и светот, 
и текстот ги влечат угоре, кон блесокот на височините, 
кон чиста лирска свеченост? 

Ете, тоа е извештајот што еден македонски крити-
чар може да го сподели со повластениот читател, кому 
една ваква слика за светот и една ваква визија за тек-
стот му се предлагаат преку изданијата што ги органи-
зира, приредува и реализира нашиот исклучителен 
поет Ристо Василевски. Се разбира, ваквата препорака, 
ваквите одвај систематизирани впечатоци и размисли 
од средбата со расказите на Угричиќ се можеби недоста-
тен, но длабоко искрен повик да се сподели моето ис -
кус тво и мојата благодарност што можам да бидам 
пос редник меѓу љубопитството на македонскиот чита-
тел и еден раскошен дел од современата српска проза, 
за која, еве, уште еднаш се покажува, дека кај нас со 
пра во се верува оти е во самиот врв на современата 
ев ропска литература. 
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Желба

би сакал со тебе да можам
одвреме-навреме

седејќи покрај масата
во излогот од барот

додека надвор зимата се заканува
при враќањето дома

да нё згрутчи во прегратка

Блискост

да се живее

со друг

да се биде

повеќе со себе

жив

Клерофашистичка

мојот бог е подобар
од твојот

Небошар

низ крескавиот лет на ластовиците над паркот
утрото ги испишува звучните линии на графитите

Претчувство

тивкото вечерно спокојство
ја допира извесноста
на утрешното будење

Несоница

крцка со прстите
под трнливата перница

Мала земја

нашата земја
беше

цела една
ноќ

и половина утро
земја

со воз

Препев од српски јазик
Никола Маџиров
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Најденото

Ти знаеш како се чека
Челото ти е накитено со спокој
Не те тревожи заитаноста на панаѓурот
преполн со дреболии
Знаеш дека таму
на неговиот крај
има Некој

Недопирлив и безвремен
облак си што лебди над надуените суети

Кога ќе дојдеш до последниот агол
едно изгубено девојче
ќе ти ја подаде раката
И ќе знаеш дека цел живот
си ја чекал неа

Дива

Ова не е време за питомина
во кое дишат благите утра на април
Којзнае дали воопшто умеам
сега да напишам таква песна

Мене уште ми се дивее со ветрот од Беласица
и ми се буе со горчливите треви
во татковите ниви
Непотулено од новото време
уште тлее дивото дете во мене
Лета над покривите на висококатниците
и им се радува на заскитаните светулки
во градскиот парк

Не, ова не е таква песна
Има време за питомина и спокој
Уште јас дивост, бујност сакам
Уште не сум припитомена

Пустина

Само во сонот знаеш 
да го ослободиш 
кладенецот во твојата душа

Јавето е суша

Ми даваш капка-две
случајно зачувани
под зелениот лист и –

Ме оставаш жедна

Безгранична и вжарена
Остануваш 
моја пустина

Единствената

Јас не сум како сите други
кои линијата на своето заминување
ја исцртувале со горчина или болка

Јас сум река понорница
која лесно наоѓа пат до душата
Додека барам ново корито
мојот гргор уште ти трепери
во ушите

Секогаш тука
Никогаш сосема твоја

Јас сум Единствената
Онаа која останува

Единствен

Не те спомнувам често
Инаетливи се малите зборови
што треба да ја кажат големата потреба
Иако си постојано тука некаде
(спокојствуваш
во златниот храм што ти го изградив
во душата)
ми се рони низ прстите времето
кога мислам на тебе

Есенските ветрови ги одвеваат
еден по еден
пријателите
Несфатен презрен отфрлен – 
за мене
Единствен
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ав торовата свест, и структуралистичкиот критицизам, 
кој ги истакнува трансперсоналните структури кои 
уп равуваат со креативноста. Тејлор вели дека, и покрај 
пос тепеното децентрирање или дисперзирање на авто-
рот во овие правци, сепак, во нив постои нагласен 
обид на логосот. Постмодернистичкото сфаќање го 
ком плетира процесот на децентризам, со сфаќањето 
дека пишувањето (и јазикот во целина) како автоном-
на структура или акт, не еманира од субјектот, туку 
суб јектот е тој кој во него се впишува или се создава. 
Ав торовото „Јас“ не е оригинален извор, туку целото 
пи шување е мрежа од претходни пишувања, т.е. „ткиво 
од цитати“.

Деконструкцијата ги надминува структуралис-
тич ката и архетипската теорија во нивната идеја за 
пос тоење структури кои се „пред“, „во“ или „зад“ 
чо вечкиот субјект. За деконструкцијата (постструкту-
рализмот), не постојат такви структури, туку само 
бесконечно „талкање“ или играње со јазикот и со него-
вото множество од интерпретации. Деконструктивис-
тич киот поглед не само што го поместува сидрото од 
позицијата на надворешниот свет на позицијата на 
свес ниот субјект, туку ја отстранува самата идеја на 
сид рото. Не постои никакво „трансцедентално означе-
но“, во крајниот заклучок, нашите зборови не репре-
зентираат нешта од светот или категории на умот, 
туку своето значење го добиваат преку нивната поврза-
ност и преку разликата со другите зборови (Сосир, 
Де рида) или од контекстот на нивната употреба (Вит-
ген штајн).

Лудвиг Витгенштајн, во неговото дело Филозофски 
ис тражувања, го развил сфаќањето за „значењето 
како употреба“ во чија основа јазикот ја остварува 
сво јата функција благодарение на целите на кои им 
слу жи, повеќе отколку на состојбата на нештата што 
на водно тој ја посочува во „светот“. Витгенштајновиот 
кон цепт за „значењето како употреба“ свое ехо наоѓа 
во делото Како да се уредат нештата со зборови од Џ. 
Л. Остин, во неговата теорија на говорните чинови, 
како и во полемиката на Дерида со концептот на јазич-
ните „перформативи“ на Остин.

За Остин, „вистината“ не е нешто што одговара 
на состојбата на нештата, туку на она што е прикладно 
да се каже во одредени околности. Како што вели: 
„бит но е да се согледа дека вистинито или лажно, како 

Мишел Фуко го зазема ставот дека модернизмот 
се инаугурира кога зборовите почнале да ја губат сво-
ја та репрезентативна функција во директното разби-
рање и познание на нештата.1 Воведниот чекор кон 
ова сфаќање го направил Кант, според кој целото поз-
на ние е априори условено од категориите на човечко-
то познание, a стварта по себе е непристапна граница 
на знаењето. Во пост-Кантовата филозофија стварта 
по себе станува повеќе когнитивен конструкт одошто 
не посреден елемент на перцепција. Може да се каже 
дека, по Кант, постои премин од мимезис-репрезента-
тивен поглед на стварноста, кон по иезис-креативен 
по глед на стварноста, во кој човечкиот субјект е сфа-
тен како конструктор на оние нешта за кои претходно 
се верувало дека ги репрезентира. Овој пресврт од 
ми мезисот кон поиезисот го поместува центарот или 
ос новата на познанието од трансцедентното кон има-
нентното, од Бога кон човекот, и поставува свои пре-
дизвици во натуралистичкото сфаќање на универзу-
мот (пр. квантната физика).

Последователниот развој во архетипските, струк-
ту ралистичките и постструктуралистички теории на 
ин терпретација го придвижуваат овој тренд уште 
по натаму, во правец на децентрирање или дисперзија 
на човечкиот субјект. Според архетипската и структу-
ралистичката теорија, човековите креативни и кон-
структивни активности не се втемелени во „реалното“ 
– надворешниот свет, туку се функција на системите 
на значење кои го конституираат човечкиот јазик и 
кул тура и кои истовремено го трансцендираат и кон-
ституираат индивидуалниот субјективитет. Според 
ова сфаќање, она што е „дадено“ не стои пред субјек-
тот како гол податок на светот, туку „зад“ него, како 
од редена структура на свеста и јазикот.

Тејлор посочува дека постои постепено децентри-
рање на човечкиот субјект во начините на интерпре-
тација кои доминирале во последниот век.2 Иако не 
тол ку очигледно во романтичното сфаќање на „книга-
та“ (кое се фокусира на намерата на авторот), ваквото 
де центрирање започнува да се појавува во феномено-
лошкиот критицизам, кој се фокусира на логосот или 
иде јата на создадениот објект, потоа во архетипскиот 
кри тицизам, кој се стреми да ги разоткрие универзални-
те психолошки шеми кои лежат од другата страна на 

1 Michel Foucault, Rijeci i stvari, s. 122.
2 Mark C. Taylor, Erring: a postmodern a/theology, s. 85.
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е променливо во зависност од мојата јазичко-дија-
лошка положба. Остин вели дека зборовите можат да 
функ ционираат правилно штом се воспостави одре-
ден контекст, и дека само во тој случај нашите ставови 
можат да ги реализираат нашите намери и со тоа 
можеме да бидеме целосно разбрани. Дерида се согла-
сува дека постојат само контексти (на значење) без 
не каков центар на апсолутно фиксирање, но е жестоко 
кри тичен кон идејата дека одреден контекст може да 
биде востановен на тој начин што целосно и сигурно 
може да ги оствари намерите на авторот. Невозможно 
е според Дерида, а и кај доцниот Витгенштајн, засеко-
гаш и целосно да се фиксираат одредени значења и 
од редени намери. Значењето на еден говор или текст е 
се когаш предмет на реинтерпретирање, бидејќи секо-
гаш кога еден став е одново искажан или прочитан, тој 
се појавува во нови околности и во нов контекст. 
Од редени филозофски или теолошки становишта се 
вис тинити само во одредени околности, за одреден 
ауди ториум и за одредени цели, и оттаму невозможно 
е да се востанови еден вечен контекст, бидејќи нови 
пог леди, нови сфаќања и нови идеи се создаваат со 
секое ново исчитување на една иста идеја.

Навистина, можеме да кажеме дека целата истори-
ја на филозофијата е доказ за ваквиот променлив 
ка рактер на „вистината“. Метафизичките и теолошки-
те системи се појавуваат и исчезнуваат, оние кои ја 
ос твариле својата намена во одредено време и во одре-
дени околности престануваат да постојат, а на нивно 
место доаѓаат нови, во поинакви околности и времи-
ња. Се разбира, кога филозофите зборуваат за вис ти-
ната, зборуваат како да е таа sub species aeternae, т.е. 
како да важи за сите луѓе и за сите времиња. Токму 
затоа, секој обид денеска да се постави одредено фило-
зофско или теолошко сфаќање, секогаш предвид треба 
да го има ова релативистичко, перформативно и дија-
лошко сфаќање на вистината.

Флуидноста на контекстите и ограниченоста во 
чо вековото познание на вистината била многу добро 
поз ната и обработена во еврејската традиција на тол-
кувањето на Библијата. Според оваа традиција, пос то-
јат четири методи или нивоа на разбирање, односно 
тол кување на Библијата: Пшат (литерарно), Ремез 
(але горично), Даруш (моралистичко) и Сод (кабалис-
тичко). Заедно се познати под името ПаРДеС (акро-
ним од нивните почетни букви) што на еврејски значи 
градина (оттука и етимологијата на англискиот збор 
Paradise, што значи рај). ПаРДеС е „градина на толку-
вањето“ во која сите нивоа на толкување имаат ист 
ле гитимитет и светост. Тие одат заедно, се преплетува-
ат, литерарното значење е поврзано со езотеричното, и 
об ратно. Нивниот редослед, од основното (литерарно) 
до тајното (кабалистичко) значење, е патоказ за духов-
ната еволуција и искачување кон божественото, отта-

и слободно и нужно, не стојат за ништо друго освен за 
она што е исправно или погодно да се каже наспрема 
она што не е, во оние околности, за оваа публика, за 
овие цели и со овие намери“.3 Според ова, изгледа дека 
Остин ја редуцирал вистината на реторика. Но она 
што е овде радикално не е толку субјективниот релати-
ви зам колку релативноста на околностите во кои се 
од вива самиот дијалог во кој се изнесуваат различните 
ста вови и погледи. Мојот став, или она што јас го сме-
там за вистина, делумно зависи од тоа со кого и во 
как ви околности сум јас во дијалог. На пример, еден 
може да каже многу нешта кои се очекувани и во 
ко рист пред своите пријатели, а кои никогаш не би ги 
ка жал или помислил во еден јавен форум. Според тео-
ријата на говорните чинови, ставовите никогаш не се 
вис тинити сами по себе, бидејќи вистината никогаш не 
е резултат на она што е искажано, туку секогаш на кон-
текстот, како и на положбата на оној кој ја искажува.

Ваквото сфаќање на вистината има повеќекрат-
ни импликации за филозофијата; она што го мислам, 
знам и кажувам за себе и за светот не е статично, туку 

3 J. L. Austin, How to do things with words, s. 145
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му Рај. Доколку се издвои само едно значење (на при-
мер, тајното), а притоа се занемарат другите аспекти 
на значењето, тој што го прави тоа е „ист како оној 
што ја исушил реката во градината“.4 „Оној кој ја двои 
усната од пишаната Тора е ист како оној што го вратил 
светот во бездната и хаосот; тој носи беда во светот и 
го продолжува својот егзил“5. Значењето на Библијата 
се споредува со река којашто тече по одредена патека 
на природата, како што и значењето тече и постојано 
се прелева (од литерарно до езотерично). Бог е едно со 
неговото слово, и оној кој издвојува само едно значење 
на Светото Слово од сите останати, прави грев, бидејќи 
пра ви делба во името на Бога.6

Четирите методи на толкување на Светото писмо 
го одразуваат историскиот развој на интерпретацијата 
на идеите, од појавата на филозофскиот субјект кај 
Де карт, па сё до негово конечно и целосно дисперзира-
ње кај деконструкционизмот на Дерида. Хегеловото 
от критие на апсолутната свест која се остварува себеси 
преку книгата или уметноста, може да се спореди со 
ос новното, литерарно значење на Светото писмо – 
Пшат. Архетипскиот критицизам, откривајќи ги архе-
типските елементи скриени во свеста на авторот, може 
да се спореди со алегоричното, симболичко значење на 
Све тото писмо – Ремез. Структуралистичкиот крити-
цизам, кој ги истакнува трансперсоналните структури 
и мотиви кои управуваат со креативноста, може да се 
спо реди со моралистичкото, поучно значење на Све то-
то Писмо – Даруш. Сите овие кружат околу неуморна-
та потрага по логосот, желбата за пронаоѓање на цен-
тар. Во деконструкцијата се потопува логосот со бри-
шење на разликата помеѓу текстот и битието, светот и 
неговата интерпретација. Тоа одговара на кабалистич-
кото учење на Светото Писмо – Сод, со таа раз лика 
што постмодернизмот, присвојувајќи ја кабалистичка-
та идеја за еднаквост на Бог и словото, го на гласил 
словото: „не постои ништо надвор од текс тот“.7

Така, рајската градина во која сите значења и еле-
менти на толкувањето се распоредени во правилен 
ре дослед, во која вистината тече како природниот тек 
на реката, со каснување на забранетото овошје од 
Др вото на знаењето, станала недостижна за нас. Од 
рај ска се претвори во пеколна, исто како и нашата суд-
би на. Впрочем, и самата судбина на толкувањето како 
по трага по вистината претставува своевиден пекол, 
егзил од совршената состојба на знаењето.

Светиот Талмуд ваквата состојба на пекол и егзи-
лираност совршено ја прикажува преку трагичната 

4 Tikun Zohar 43, s. 115.
5 Ibid.
6 Tikun Zohar, Eikev 73a, s. 136.
7 Jacque Derrida, O gramatologiji, s. 134.

судбина на четворицата рабини кои влегле во градина-
та (ПаРДеС):

„Нё учеа нашите учители: четворица влегоа во 
пардес, а тоа беа: Бен Азаи и Бен Зома, Ахер и раби 
Аки ва. Бен Азаи погледна и умре. За него е запишано: 
Дра гоцена е во очите Господови смртта на побожните 
не гови. Бен Зома погледна и полуде. За него е запишано: 
Ако на мед наидеш, изеди го својот дел, за да не се преја-
деш и изеденото не го повратиш. Ахер погледна и ста
на одметник. Раби Акива влезе и излезе во мир“.8

Патот до вистината е сличен како и судбината на 
ра бините кои влегле во рајската градина – пардес. Неј-
зи ниот рај е пекол и не е за секој кој е неподготвен да 
го издржи товарот на божјата вистина. Четворицата 
ра бини биле надалеку прочуени по својата светост, 
пра ведност и цврста вера во Бога. Сепак, сите ја прес-
рет нале својата судбина соочувајќи се со силната свет-
лина на вистината во градината.9

Бен Азаи бил толку побожен и резервиран од 
зем ните задоволства што може да се каже дека не бил 
од овој свет. Токму тоа и билo причината за неговата 
смрт. Без љубов и задоволства во овој свет, влегувајќи 
во пардес, го препознал својот вистински дом. Затоа за 
него е запишано: „Драгоцена е во очите Господови 
смрт та на побожните негови“ (116 Псалми). Бен Зома 
бил најмудар од сите, но неговата мудрост не била во 
со однос со неговите дела, т.е. тие не биле доволни да ја 
за доволат неговата мудрост. Поради тоа никогаш не 
бил задоволен со својот учинок. За него е запишано: 
„Ако на мед наидеш, изеди го својот дел, за да не се 
пре јадеш и изеденото не го повратиш“ (25 Соломонови 
изреки). Елиша Ахер погледнал и станал одметник. 
Она што го видел предизвикало целосно да се одметне 
од својата вера. Наместо да ја интегрира реалноста на 
гра дината со својата реалност, тој целосно го игнори-
рал претходно стекнатото знаење заменувајќи го со 
сја јот во градината. Толку заслепел од она што го видел 
што целосно ја запоставил својата вера. Резултат на тоа 
било одметништво. Единствено Раби Акива успеал да 
влезе и да излезе во мир. Неговиот ученик Ши мон Бар 
Јохаи станал прочуен по своето авторство на Зохарот, 
корпусот тајни учења на Библијата кои се па токаз и 
пример на вистината. Но и Раби Акива не го од бегнал 
судот на вистината. Набрзо бил маченички по губен 
заради своето учење од римскиот цар Хад ри јан.

Светиот Талмуд вели дека секој од четворицата 
рабини требало да искупи четврти дел од гревот на 

8 Talmud, Hagiga (За тајното учење) 14/b.
9 Толкувањето кое следува е според рабинот Ариел Бар Цадок 

– Ariel Bar Tzadok, The Lessons of the Four who Entered the PaRDeS, 
www.koshertorah.com
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Адама и неговиот пад предизвикан од мешањето на 
редоследот на Дрвото на животот со Дрвото на знае-
ње то. Знаењето за она што е добро и зло има свој кон-
текст кога треба, а кога не треба да се искуси. Пред 
знаењето е животот. Пред задоволствата на небесниот 
живот се задоволствата на земскиот живот. Да не кас-
нел од овошјето на знаењето пред овошјето на живо-
тот, туку во свое време, не кршејќи го природниот пат 
на духовниот прогрес (прво основата, а потем тајна-
та), немаше да има грев. За жал, истата грешка ја пов-
ториле и рабините.

Четирите методи на толкување (ПаРДеС) одгова-
раат на четирите основни типови на карактер претста-
вени преку личноста на четворицата рабини. Секоја од 
нивните личности претставува одраз на душите кои 
еманираат од Дрвото на животот.10 Така, јудаизмот и 
ев  рејската филозофија воопшто не знаат за логоцен-
три зам или метафизика, како што вообичаено им 
припишуваат одредени западни теолози и постмодер-
нисти. Секоја душа е природно поврзана со одредено 
зна  чење на Библијата, во зависност од нејзиниот корен 
во Дрвото на животот. Карактерот на човекот и него-
вите дела го определуваат значењето, што е спротивно 
на која и да е метафизика.

Градината на толкувањето ја раскажува висти-
ната како мултиперспективна, полисемична, и на тој 
на чин пеколна и недостижна. Но Кабалата учи дека 
пре ку нашите дела, нашето однесување, нашето мис-
ле ње и битисување, градината можеме да ја претвори-
ме во рајска, место каде што ќе уживаме во нејзините 
пло дови, во која задоволството од толкувањето ќе трае 
вечно. 

Пеколна или рајска градина? Одговорот е причи-
на да се полемизира. 
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Никола Вујчиќ

Небо и земја

Го чув еднаш негде (а можеби и го прочитав) 
прашањето,
кое за мене е, стих:
„Каде почнува небото?“
можам да замислам, речиси загрижено, а можеби и со 
огреано лице,
и избраздено чело од тој љубопитник, кој и самиот 
сум.
Навистина – каде?
Штом вратата ја отворам и излезам, дали ќе го 
допрам со поглед?
Дали тоа секогаш е горе, и гога ќе подадам раце,
дали ќе го допрам?
Го скокотка ли овој затреперен лист
во мигов што го гледам?
Го допира ли врвот на тревката,
или со земјата сраснало, како трева?
Како камбаната со звукот?
Понекогаш, ми се чини, исто како замаглено
прозорско стакло низ кое вѕирам
во далечната површина на далечината
и така прилепен погледот
со боја на синкасто го одржувам во своите очи.
Во далечината, го потпираат стеблата
еднаш и јас, испружувајќи ги обете раце,
се обидов да го задржам да не падне, во самракот.
Што ако му се сруши сводот, ако пукне
како меур од сапуница и не спржи нас
долу, во кучиња, ситни-ситни?
И денес мислам дека небото е – бавно движење
на огромна површина во која светлината
е ловец кој се таи, речиси незабележливо.
Го чувствувам тоа нежно, итро галење.
Ене го стеблото, низ кое се јазев,
за да влезам во неговите пазуви.
Околу мене е само небо.
Секој си има свое небо.
Јас своето си го носам.

Небо

Очите ми се полни со далечини.

Кога гледам, виденото како ѕид
ќе ми се истопори.
Но јас го сакам тоа зад,
тоа сино, кое набрзо, ќе стане црно.
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Бунарот на Јаков

Кога водата зборува
светлината е одговор во очите на Самариќанката
подлабоки од бунарот на Јаков.
Тој со тебе што зборува, невидлив е како
тишина,
ми рече, приближувајќи ми ги усните до работ од 
кого
сјајот остро се забодува в лице. Толку остро што и 
мене ме зболе.
Исушеното грло, тенко како трска,
во еден збор го сокри.
Колку ќе понесеш со погледот
толку ќе имаш.
Не повеќе од капката која трае
додека не ја измори сјајот
и не ја повлече
во длабочината.

Јуни

Липите мирисаат.
По лисјето светлината лази, ги милува збиените, 
жолтеникави
обетки на цветовите – о, како мирисаат! Ги берам.
Со погледот на гранката што нишка сум прицврстен, 

– се плаши
од подадените раце. Се поткревам на врвовите 

од прстите, се држам
за една гранка, фаќајќи се за друга, а да не се скрши. 

И така со ред.
Колку е далеку!
Подадените гранки, и моите раце, се фаќаат 

во висината, 
една на друга истргнувајќи се.
О, како мирисаат!
И гранките, и рацете!

Замрзната слика

Се развиори снегот. Во проѕирно ткаење.
Се смрзнав, гледајќи го небесното синило
низ прозрачните бели крпи снег. Низ празната опна
се осипува студена нежност.
Подобро го гледа една намовната птица, 

што ја забележав.
Да го одморам погледот, во неа се вѕирав:
црвените ноџиња со гранката ў се смрзнале,
исфрлените очи ў сјајеа како две црни копчиња

на пердувестото палто кое, мислам, и не е баш топло.
На што ли таа, загледана вака во далечината,
се сеќава?

Во декември, попладне

Се натрупа снег, и време. Кој
ќе го дигне тој порој да ја раздвижи

нашата надеж? Низ допирите студот
боцкав истекува. Зимскиот ден е

полуотворен сандак. Ме изгреба снегот
неговиот остар, лимен капак. По

долоканиот пат се стутулувам, во топлината
на волнените чорапи, со тајната за која ќе се жртвувам.

Препев од српски јазик: Славе Ѓорѓо Димоски
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Прв беше прикажан краткиот игран филм Жарче 
– потпишан од него самиот. Веднаш потоа се прикажа 
крат киот, извонреден анимиран филм Излегуваш на 
ре жисерот Макс Либих, а по него следуваше документа-
ре цот Геринговото жезло на Пиа Андел – една реми-
нисценција на времето на германскиот Рајх, раскажана 
од камерманот, очевидец на опаѓањето на моќта на 
Хит леровата империја. Со оваа проекција заврши 
пр виот блок од проекции, по што следуваше пауза.

Вториот блок од седум проекции започна во 22 
часот. На почетокот беше прикажан документарецот 
Пат на Туарег, во еден правец на Фабио Скарамачи – 
при казна за миграцијата на Туарезите, малку познат 
аф рикански народ, во Италија. Преку преплетувањето 
на раскажувачките секвенции, урбаниот простор на 
ита лијанските градови и непрегледните пространства 
на африканските пустини – беше актуализирана онаа 
игра на огледалување на припадниците на различни 
кул тури едни во други: Туарезите, кои се перципираат од 
страна на домородците, Италијанците, како от падници, 
но и виталноста на дојденците, Африканци, кои, бегајќи 
од домородните огништа врз кои лебдат духовите на 
суеверието, доаѓаат во новиот простор не откажувајќи 
се од своето достоинство. Потоа беа прикажани фил-
мовите: Под жицата на И. Клепац и С. Лукаров, Еден 
чекор на Ф. Ахмедов и Н. Багирзаде, Татковина на Хуан 
де Диос Марфил, Патот на Марија на Ане Милне, 
Туси лаго на Јонас Одел и 10 години на Тревор Мартин.

Вториот ден на Астерфест, како своевидна потвр-
да на една од одредниците на овогодишното мото – 
„от  вореност“ – значеше придвижување во просторот, 
со  бирање на гостите и на филмските творци пред 
хо  телите Тивериопол и Илинден, некаде околу 10 часот 
прет пладнето; патување кон манастирот во Велјуса; 
обид отвореноста на небото некаде над Струмица да 
биде покривка и заштитник на Тивериополските беседи 
во чест на наградените. Беседите ги отвори режисерот 
Горан Тренчовски, потенцирајќи дека тие се одржу ваат 
со благослов на владиката Наум, но и искажувајќи му 
благодарност за гостопримството на домаќинот во 
ма настирот, отец Григориј. Воведна реч, портрет на 
на градениот актер Салаетин Билал, имаше филмската 
кри тичарка Сунчица Уневска која, меѓу другото, рече: 
„Тој е вонсериски уметник кој на улогите секогаш им 
приоѓа промислено. По педесетгодишна кариера, тој 
ос танува едноставен. И, како што вели и самиот, не му 

Седмото издание на Меѓународниот фестивал за 
краток игран и документарен филм Астерфест започ-
на на 27 мај (петок), некаде околу 20 часот, во Центарот 
за култура Антон Панов, во Струмица. На почетокот, 
пред полната голема сала, водителите ја најавија ового-
дишната филмска програма, го претставија тричлено-
то жири – Сашко Насев (Македонија), Соња Хен ри чи 
(Шкотска), Кимон Цакирис (Грција) – и го по канија 
градоначалникот на општина Струмица, г. Зо ран Заев, 
да ў се обрати на публиката. Градоначал ни кот го нагла-
си овогодишното мото на Фестивалот – „Струмица, 
отвореност, креација“ – укажувајќи на тој начин дека 
секоја наредна година Астерфест има тен денција на 
ширење и во квантитативна смисла (зго лемување на 
бројот на проекциите), но и на ши рење на бројот на 
земји од кои доаѓаат филмските автори со своите 
остварувања. Потоа на сцената беше поканета ового-
дишната добитничка на наградата Астер – Награда за 
врвни достигнувања во авторскиот филм, Латвијката 
Лаила Пакалнина. Следуваше обраќањето до гостите и 
филм ските творци на министерката за култура, г-ѓата 
Ели забета Канческа-Милевска, која го поздрави поче-
токот на седмиот Астерфест. На сцената потоа се поја-
ви едно познато лице, неповторливо врамено во некои 
филм ски кадри за паметење, филмскиот, телевизиски-
от и театарски актер Салаетин Билал – овогодишниот 
до битник на Специјалното признание за високи дос-
тигнувања во филмската и драмската уметност. Г. 
Билал потенцира дека добивањето на наградата за 
него е доказ дека „во Македонија има луѓе кои ја ценат 
вис тинската уметност“. Британецот Тимоти Бајфорд, 
до битникот на Специјалното признание за високи 
дос тигнувања во филмската и ТВ-уметност, поради 
здрав ствени причини не беше присутен на отворање-
то да ја прими наградата, но во пораката од него, која 
беше прочитана пред присутните, тој изразува надеж 
дека наскоро ќе успее да пристигне во Струмица. 
Ти моти Бајфорд во своето писмо рече и дека неговото 
прво доаѓање во Македонија се случило одамна, за 
вре ме на снимањето на серијата Полетарец, и дека во 
не говото сеќавање уште се јасни сликите од Кочанско 
Поле, каде се снимал дел од емисијата. Потоа следува-
ше и обраќањето на режисерот Томислав Алексов, со 
на јава на претстојните проекции; тој уште рече: „Се 
на девам дека во иднина на Астерфест ќе гледаме сё 
повеќе македонски филмови“. 

Ацо Гогов

ХРОНИКа На сеДмИОт астеРФест
Интернационален филмски фестивал, 27–31 мај 2011, Струмица
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се важни славата и привилегиите. Јас така го доживувам. 
Играл во сите театарски ансамбли во Македонија: на 
македонски, на турски и на албански јазик. Го паметиме 
како Ахмед Нурудин во Дервишот и смртта на Меша 
Селимовиќ, како Хлестаков во Ревизор, го паметиме во 
многу други улоги. Затоа и моето обраќање го на реков 
’Трагач по виножититo‘.“ Салаетин Билал рече дека е 
особено почестен со наградата. Следуваше об раќањето, 
портретот на режисерката Лаила Па калнина, напра-
вен од новинарката Гена Тео до сиевска. Таа укажа дека 
Пакалнина ў припаѓа на ге нерацијата која ги руши гра-
ниците помеѓу експерименталниот и играниот филм; 
дека е режисерка која не припаѓа на ниту една филмска 
школа; дека нејзините филмови се препознатливи по 
својата повеќеслојност и дека објектите и предметите 
во нејзините филмови ја надминуваат статичноста и 
стануваат подвижни. Една од нејзините главни теми, 
рече Теодосиевска, е вивисекцијата на историјата на 
балтичките земји. „Неј зините филмови изобилуваат со 
апсурдни ситуации и блага иронија“. Лаила Пакалнина се 
за благодари за добиената награда, изнесе свои видувања 
за актуелната кинематографска состојба во Латвија. Вос-
хитена од манастирското зеленило, таа рече дека овде – 
додека се зборува за неа и се прави нејзин портрет – сето 
тоа е за неа многу поважно, позначајно од чекорењето 
по црвениот тепих на некој филмски фестивал во 
Венеција или на некое друго место. И обајцата портре-
ти рани и наградени, и Билал и Пакалнина, првиот со 
сво јата смирена и урамнотежена појава, втората со сво-
јата кревкост и ѕвонливиот англиски јазик со „латвиски 
акцент“ – како да беа сосема природно сместени и „вра-
мени“ во манастирскиот мир и спокојство.

Програмата продолжи во 19 часот, во фоајето на 
Центарот за култура Антон Панов, со делот насловен 

како „Средба со филмските гост“. Најпрвин зборуваше 
Ана-Марика Графманс, режисерката на филмот Драга 
АнаМарика. Таа рече дека нејзиниот документарец 
е автобиографски, дека настанал испровоциран од 
пис мото на нејзиното поранешно момче, и дека на 
тој начин сакала чудесниот феномен на љубовта да го 
стави во документаристичка рамка. Томислав Алексов, 
ре жисерот на веќе прикажаниот краток игран филм 
Жарче, нагласи дека во неговиот филм употребува 
раз лични техники, каква што е пантомимата, и дека 
не говиот филм е, условно кажано, обид за преплету-
ва ње на реалноста и на сонот. Весна Димитровска, 
ак терката која ја игра улогата на мајката во филмот, 
рече дека има големо искуство со кратките играни фил-
мови и дека ў била пријатна соработката со ре жисерот 
Алексов. Свое обраќање, пренесување на свои те тво-
речки искуства од создавањето на анимира ни от филм 
Хансел и Гретел, имаше и режисерот Гоце Цве тановски, 
кој нагласи дека неговиот анимиран филм настанал 
поттикнат од една слика во неговите со ништа – слика 
на дете кое расте. На тој почетен мо тив ја надоврзал 
бајката, приказната за Ханс и Грета, до бивајќи на тој 
начин еден спој помеѓу имагинарното и рационалното. 
За своето искуство од создавањето на анимирани фил-
мови зборуваше и Бенџамин Хо тен, филмски автор 
кој веќе две години живее во Македонија и кој, меѓу 
другото, соработувал и со Мил чо Манчевски.

Во 20.30 часот, во Амфитеатарот, лоциран во 
бли зина на Градскиот стадион, започна проекцијата 
на единаесетте кратки играни, документарни и аними-
ра ни филмови. Беа прикажани филмовите: Хансел и 
Гретел на Гоце Цветановски, Драга АнМарика на Ана-
Ма рика Графманс, Кафезот на Адријан Ситару, Среќен 
ро денден, Марија на Ивана Шкрабало, Станка си оди 
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како селектор на фестивалот во Истанбул е да патува и 
да селектира филмови за него. Критичарката Сунчица 
Уневска евоцираше некои мигови од запознавањето со 
Есин, при што одлучувачки фактор за нивното меѓусеб-
но зближување била сличноста во сензибилитетите и во 
сфаќањето на филмската уметност. По одржаната сред-
ба со филмските творци следуваше проекцијата, во 20.30 
часот, во Амфитеатарот, на единаесет кратки играни, до-
кументарни и анимирани филмови: Иглмановиот елен 
на Мики Плиз, Шивачките на Билјана Гарванлиева, Не 
ми се танцува на Ј. Долхорф и Е. Голдбринер, Пандора на 
Виргил Верниер, Патување без враќање на Гуцлу Јаман, 
Жолта месечина на Звонимир Јуриќ, Вендимомата на 
Еми Александар, Разделба на Ирена Шкориќ, Страст 
на Г. Енгер и М. Екведт, To be outside на Марија Зерву и 
Пекари на Јасмин Феда. Останува во сеќавање докумен-
тарецот Шивачките на режисерката Билјана Гарванли-
ева, позната на струмичката публиката од порано, како 
авторка на драмскиот текст Духот на лименката, но и 
како режисерка на филмот Девојчето што бере тутун, 
прикажан на минатогодишниот Астерфест. Во Шивач-
ките таа, низ еден соголен и реален пристап, со една 
забавеност во темпото на протекувањето на времето, 
низ една, така да се рече, натуралистичка визија на чо-
вековата детерминираност од социјалните околности – 
врши вивисекција на болната, трауматична транзициска 
стварност, видена со очите на еден маж и една жена.

Претпоследниот, четврти ден од седмото изда-
ние на Астерфест започна во 11 часот претпладне-
то, кога во фоајето на Центарот за култура Антон 
Панов, добитничката на овогодишната награда Астер, 
на града за врвни достигнувања во авторскиот филм, 
Лаила Пакалнина, пред присутните го одржа својот 
Мас тер-клас со траење од околу час и половина. 
Ме дијатор на Мастер-класот беше новинарката Ев ге-
нија Теодосиевска, која ги поздрави присутните и рече: 
„Лаила Пакалнина е навидум нежна личност, но тоа е 
само привидно. Таа е многу силна“. Лаила ги поздрави 
учесниците на Фестивалот на македонски јазик, со 
„Добар ден“. Таа направи своевидна ретроспектива на 
својот живот и на своите творечки искуства: „Мојата 
прва амбиција како дете не беше да бидам режисер. 
Мојот сон беше да бидам продавачка на сладолед или 
наставничка. Живеев во мал латвиски град, каде имаше 
и мало кино. Таму за првпат се сретнав со филмот 
кога татко ми ме однесе на проекцијата на еден детски 
филм...“ Но вистинската фасцинација од филмот ја 
доживеала многу подоцна, кога го гледала Сталкер на 
Андреј Tарковски. Во 1998 година ќе го сними својот 
мошне важен филм Чевел, кој ќе ја одведе на Канскиот 
фестивал. Самата идеја за филмот ја добила еден ден 
додека шетала по плажата во нејзиното родно место. 
На песокта забележала човечки стапалки, така што 
се добивало впечаток како некој да излегол од водата 

дома на Маја Виткова, Трикленд на Изабел Толенаре, 
Па рада на Пјер-Емануел Лиет, Збогум, комшија на 
Ро берт-Јан Вос, Рециклирање на Бранко Иштванчиќ, 
Без љубов на Биргит Стермос и Ирене на Линдзи Гудал. 

Третиот фестивалски ден започна во 11 часот, во 
Домот на АРМ, каде што се одржа средба меѓу гостите, 
учесниците и организаторите на Фестивалот со претс-
тавниците на општина Струмица, г. Марјан Даскалов-
ски, претседател на Советот на општина Струмица, и г. 
Бранко Бенинов, претседател на Комисијата за култура 
во општината. Во своето обраќање г. Даскаловски ги 
поздрави присутните од свое име и од името на градона-
чалникот. Тој им посака добредојде на гостите на Фести-
валот и нагласи дека секоја наредна година Астерфест 
расте и добива значење во светски рамки. Астерфест не-
маше да постои, рече г. Даскаловски, ако не беше Горан 
Тренчовски, неговата иницијатива и голема вљубеност 
во филмот. „Поддршката што досега Астерфест ја има-
ше од општина Струмица, во наредните години ќе биде 
уште поголема“. Се обрати и г. Бенинов кој, исто така, им 
посака добредојде на гостите – посебно поздравувајќи 
ја новинарката и критичарка Гена Теодосиевска, која за 
него, како што рече, е репер за високите вредности во 
културата. Членот на Советот на Астерфест, г. Омар Абу 
ел Руб, рече дека во светот има многу филмски фести-
вали кои се сведуваат на маркетинг и бизнис. Затоа е 
мошне важно, нагласи тој, да не дозволиме Астерфест 
да се сведе на тоа, туку да ја зачуваме неговата уметнич-
ка физиономија. По одржаната средба следуваше фо-
тосесија на гостите и учесниците на Фестивалот пред 
објектот на Домот на АРМ. Фестивалската програма 
продолжи во 19 часот, кога се одржа средба со некои од 
присутните филмски творци. Софи Либих, сестра на ре-
жисерот Макс Либих, автор на извонредниот анимиран 
филм Излегуваш, прикажан првиот ден на Фестивалот, 
нагласи дека нејзиниот брат е многу смирена личност и 
дека секогаш размислува пред нешто да стори. Аними-
раниот филм Излегуваш, рече таа, се снимаше триесет 
дена, а сега мојот брат работи на нов филм. Следуваше 
музичко интермецо, во кое Живко Барбутов и Ристо Го-
гов изведоа свои композиции, преработки на традици-
онални македонски песни. Потоа продолжи средбата со 
некои од филмските творци. Се обрати Влатко Галевски, 
селекторот на овогодишниот блок хрватски филмови 
во категоријата Мувиленд. Тој рече дека при изборот на 
филмови се раководел, главно, од естетските вредности 
на филмовите. Тој посебно ги издвои филмовите Жол-
та месечина и Разделба, за кои рече дека се многу атрак-
тивни филмови. Уште нагласи дека на Балканот се соз-
даваат филмови кои имаат иновативни приоди, свежи 
авторски пристапи, но и дека кај сите нив може да се 
препознаат слични елементи. Следуваше искажувањето 
на г-ѓа Есин Ќучуктепепинар. Таа рече дека е присутна 
во Струмица, на Астерфест, затоа што нејзината работа 
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и зачекорил по брегот. Таа почетна слика на плажата 
подоцна ќе ја развие во приказна за наоѓање на еден 
чевел на плажата, по што следува истрага околу нечие 
илегално преминување на границата по воден пат. 
Лаила Пакалнина, зборувајќи за своето искуство со 
филмот, уште ќе рече: „Мојата инспирација и енер-
гија доаѓаат од она што го гледам околу себе. Уживам 
да ги набљудувам човечките лица, да ги анализирам. 
Паметам сентенции чуени од обичните луѓе. Обземена 
сум од сликите околу мене“. Некои од присутните ў се 
обратија на Лаила со свои прашања, интересирајќи се за 
некои детали поврзани со нејзината работа на филмот.

Фестивалската програма продолжи во 19 часот, во 
фоајето на Центарот за култура, кога се одржа средба 
со некои филмски творци. На почетокот се обратија 
членовите на овогодишното жири: Кимон Цакирис и 
Соња Хенричи. Свое обраќање имаше и продуцентот на 
документарецот Шивачки на Билјана Гарванлиева, Сара 
Марет. Филмската критичарка Сунчица Уневска збору-
ваше за нагорната линија што ја има Астерфест во својот 
развој, а Евгенија Теодосиевска, пак, рече: „Не верувам во 
форми, верувам во луѓе, како: Горан Тренчовски, Омар 
Абу ел Руб и други. Луѓето се тие што ги придвижуваат 
и ги развиваат формите, па и фестивалите“.

Во 20.30 часот, во Малата сала на Центарот за кул-
тура, беа врачени наградите на овогодишните добитни-
ци. Наградите ги врачи г. Марјан Даскаловски, претсе-
дател на Советот на општина Струмица. Наградата 
Старозлатен проектор ја доби филмот Трикленд на 
Изабел Толенаре. Наградата Бронзена потковица му 
припадна на филмот Пандора на Виргил Верниер. 
Сребрена потковица доби данскиот филм Без љубов 
на Биргит Стермос, а Златна потковица – документа-
рецот Шивачките на Билјана Гарванлиева, работен во 
германско-македонска копродукција, со образложение 
дека преставува „одличен документарец, комбинација 
помеѓу успешно раскажаната приказна и кинема-
тографската уметност“. Бидејќи режисерката Билјана 
Гарванлиева не беше присутна поради тоа што работи 
на нов филм, наградата ја примија продуцентите на 
филмот, Сара Марет од Германија и Огнен Антов од 
Македонија. За најдобар игран филм беше прогласен 
филмот Кафезот на Адријан Ситару, поради „иск-
лучителното техничко и артистичко изразување“. За 
најдобар анимиран филм беше прогласен Татковина 
на Хуан де Диос Марфил, поради „минималистичката 
употреба на анимацијата, со која се добиваат големи 
емоционални ефекти“. Беа доделени и две специјални 
дипломи: на режисерот Гоце Цветановски за анимира-
ниот филм Хансел и Гретел, и на режисерот Томислав 
Алексов за краткиот игран филм Жарче. Наградата 
Мувиленд, награда за најдобар филм во одредена 
национална кинематографија, ја доби филмот Жолта 
месечина на режисерот Звонимир Јуриќ. Во чест на 

наградените следуваше проекција на филмот На 
Рубиковиот пат, на режисерката Лаила Пакалнина. 
Потоа следуваше прикажувањето на седум филмови 
од Швајцарскиот фестивал за едноминутни филмови. 
Програмата заврши со прикажувањето на шкотскиот 
филм Ма Бар на А. Мекдовал и Ф. Претсел.

Четвртиот фестивалски ден, впрочем, како и 
претходните денови, значеше повторно среќавање и 
препознавање на филмски творци од регионот на цела 
Југоисточна Европа; циркулирање на филмската енер-
гија од ова место, од некогашниот Астраион, во форма 
на слика и звук, можеби најсилно во споредба со прет-
ходните фестивалски години, низ целиот континент.

Последниот, петти фестивалски ден, помина во 
сосема релаксирана атмосфера – најпрвин со ис пра-
ќа њето на некои од гостите, домашни и странски, кон 
нивните домови. Паралелно со неколкуте дена од мо-
ту вање на филмската лента и фиксирањето на homo 
sapiensot и неговата судбина во диегетичкиот уни вер-
зум на филмот, низ улиците во Струмица, по новиот 
плоштад, во парковите и насекаде наоколу се движеа 
поворки од луѓе наречени „филмаџии“, но и такви кои 
се само вљубени во филмот. Се разменуваа меѓусебни 
искуства, се договараа заеднички проекти, се испиту-
ваше загадочната топлина на струмичкото сонце во 
ле тото Господово 2011.

Седмото издание на Астерфест, се чини – а тоа 
мош не често беше кажувано и во меѓусебната комуни-
кација на учесниците на Фестивалот – достигна пови-
соки стандарди во однос на претходните шест фести-
валски изданија: во организациска, во техничка и во 
уметничка смисла. Фестивалската програма својот крај 
го имаше со проекцијата на трите наградени филмови 
во Малата сала на Центарот за култура: Татковина на 
Хуан де Диос Марфил (награда за најдобар анимиран 
филм), Кафезот на Адријан Ситару (награда за најдо-
бар игран филм) и Шивачките на Билјана Гарванлиева 
(награда Златна потковица). 

До наредната година, до наредната зашеметувач-
ка, филмска, астерфестовска пролет – ARS LONGA, 
VITA BREVIS!!!

оД тиВеРиоПолсКите БесеДи Во ВелјусА
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Зоран Стефановиќ (1969) е српски писател, 
из давач и меѓународен културен активист . неговите 
теа тарски драми, неговата проза и графичките рома-
ни се преведени на македонски, романски, словенеч-
ки, англиски, француски, полски, украински и руски 
ја зик .

голем дел од неговиот уметнички опус спаѓа во 
фан тастиката – во театарот (Словенски Орфеј, маке-
донска праизведба, 1992, режија: горан тренчовски; 
Сказ на за космичкото јајце), во стрипот (Третиот 
ар гумент, врз основа на приказната од Милорад 
Па виќ Под волчјиот печат), во прозата (Преку Дрина, 
со искра во окото, Време на бучава и бес) и во филмот 
и телевизијата (Тесни патеки) . останатиот дел од 
не говиот опус има документарна природа, како 
тВ-серијата Јанусовото лице на историјата, или 
фил мовите Животите на Коста Хакман и Музика на 
ти шината . Како писател, драматург и сценарист 
беше национално и меѓународно наградуван и номи-
ниран околу петнаесет пати, вклучувајќи ги и номина-
циите за наградата Prix Europa во Берлин и Prix Italia 
во Рим .

РасКаз

*  *  *
Ова е ден одамна одреден за истребување на 

си новите на темнината. Во него ќе се судрат заедница-
та на ангелот и собранието на луѓето.

А Сонцето ги измива сенките. 
Ми доаѓа свеста за секоја честичка прашина во 

воз духот. За топлината која скокотка и милува. За 
ки селaта грутка под непцето, на забите, одејќи. А на 
дно то на грлото: устата е нужник.

Се тетеравам низ пладневното сонце на овој вер-
тикален гроб, мојата соба. Кој ли синоќа ме доведе до 
креветот? Некои од научниците кои ме запиваа пред 
вар варската војска? Тој ме гледаше додека повраќав во 
сонот и како се тргнувам додека по долго време сону-
вам без никаква помош. Некој внимаваше да не се 
за душам, оти нервниот состав е начнат.

Се тетеравам околу бурето на крајот од куќата. 
Се борам со очната јаболчница – боли. Зграбувам со 
длан ките од застоената вода, но избегнувам да се огле-
дам. Како да ги исплавувам белите дробови. 

Ја кревам главата кон сонцето, го душкам. 

Зоран Стефановиќ

НОЌ ПРеД ВРаЌаЊе

Ова е време на неволи! 
Електрично празнење на вчерашноста!
Означен миг! 
Синови против синовите, народ против народот, 

ава тари против аватарите. 
Време против времето. 
И сите кои се подготвени, нека сркнат Жива 

Вода и нека појдат! Да се вкотват во точно пресмета-
ното местовреме, во фокусот на Мултиверзумот! На 
Све тата Бинарна Монада. 

И тоа нема да биде стоење наспроти војската 
Бе лијаалова која се собра со сите блескави ег зо ске лe-
ти,со згодни имплатанти и вдахновени подобрувања. 
Би дејќи тие соочувања се неважни, и ова не е ден на 
од мазда овозможена со мечот Божји.

Одмаздата ја укинавме, а со духот, всушност, се 
бо риме. 

*  *  *
Мозокот е премногу условуван. Сега сум кукла 

на малите струјни целини. На ситникави битија, зако-
пани во белата и сива маса. На звуци коишто светат и 
ми рисаат. 

Не сум го гледал китајскиот театар на сенки, но 
за него зборуваат трговците кои се враќаат оттаму 
за лудени, како лошо дресирани камили. Мојот сон е 
та ков театар. Темни засеци. Броеви во облик на луѓе. 
Нер во за на присетувањето.

И ништо повеќе одошто обичен набљудувач не 
сум бил. Само внатрешните очи, моето искривено ог -
ле дало, облетуваат околу познатите луѓе и настани, 
веќе еднаш сонувани, веќе умрени, но засекогаш зако-
пани во нули и единици.

Како фреска, како елински мозаик, сеќавањето 
ме заведува. Скаменето во мигот, стврднато во грлото, 
тоа повторно го враќа истото лице, всадено во предав-
ство кое сега не можеме да го порекнеме. 

Гркланот голта, а срцето прескокнува. Ја изведу-
ва познатата игра за време сркањето капки горчлива 
вода. Широкото мавтање на крилјата ме пресекува во 
ко лената. Треперам, а сонот почнува одново. До ново 
гол тање, до ново летање. 

Баханалии од бои и впечатоци со ледена радост 
ме вшмукуваат како и порано. 

Но сега чашата нема да ме одмине. Стани, јунаку!
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ноЌ Пред ВрАЌАЊе

Со нагризувачките зраци, ги чешка очите, би се 
рекло – исто како и вчера. А не е. Поради тоа и се 
бо ревме. Ја набивам главата во бурето, ги навлажну-
вам жолтите прамени. Стојам под вода сё додека не 
по мислам дека ќе се удавам.

*  *  *
А преку помазаните, свидетелите на Човештвото, 

веќе е објавено времето на сите војни.
И затоа не е мое премногу да размислувам. 
Кривулкам по градот. Се извлекувам од сокакот 

полн со калдрма и стрмнини. Плева од војска и народ. 
Де војките, по две или три, лебдат покрај мене. Ткае ни-
на та на фустанот како да им поминува низ телото, се 
вио ри, а тие со ништо не покажуваат дека ме препо-
знале. И движењата на децата под новото сонце го 
мамат окото, ни се чини: во вода сме.

Рано е за крчма или за што и да е друго. Изгубен 
сум во камениот лавиринт. 

Си дозволувам себеси да седнам помеѓу питачи-
те, до самиот ѕид. Луѓето поминуваат забавено – како 
да не ме гледаат, како да не ме познаваат. 

Нешто не е во ред. 
И ги склопувам очите. Го сончам ладното чело. 
Преку патот седнува слепец; не морам да ги 

от ворам очите за да знам. Можеби дури и го почувс-
твувал проблемот, па се обидува со разбирање да ме 
долови низ метрите прашина кои минувачите ги тру-
паат помеѓу нас. 

*  *  *
Си велам: „Стани, јунаку. Заплени го својот плен, 

пра ви јунаштва“.
Но кога ќе успеам да станам и да тргнам во крч-

мата, нема да помине многу време и слепецот ќе ста-
не, ќе дотапка со разјадените сандали по моите траги. 
Не се слуша ѕвечкањето на бројниците, но јасно е како 
огледало дека и тој ја одбројува милоста.

Се обидувам да изберам. Кафеани за обичниот 
свет? Оние за курвање и опојни тревки? Или оние за 
поучените, попребирливите во своите изопачености? 
И јасно е каде ќе отидам.

*  *  *
А јунакот на војната е во нашата заедница, а вој-

ската на Духовите негови е со пешадијата и со коњица-
та наша. 

Но, тоа овие сё уште не го знаат. 
Кафеаната однадвор личи на напуштена кошни-

ца. Но однатре: аквариум на чад и запареност. Дом на 
рибите, кои само што не се отруле од лопен.

Прво и второ скалило, па набиен под; го собле-
кувам од петите уличното ѓубре. Самороден е тој воз-
дух. Редок. Мирис на храна, растителна, и онаа друга-

та; алкохол, опојни треви кои се џвакаат, се пушат и се 
пијат, а полоши се од виното. Мирис на пот од обата 
пола, каде што женските мириси, со својот немир и 
дрс кост, остро ги бришат останатите, предизвику-
вајќи носталгија поради она што не се случило.

Се навалувам во аголот. Низ темнината и малите 
ог нови на свеќниците, гледам дали има некој што го 
поз навам. Сите ги тргнуваат погледите, освен оние 
што се веќе обземени од пијалакот, кои не се свесни 
дека зјапаат со крвави, исушени очи. Пријателот сле-
пец е на клупата од онаа страна на улицата; седи тив-
ко, со малку извртена глава кон темните прозорци – 
тој ја насетува Месечината, но не Сонцето.

А јас гледам жени: слугинки и курви, млади и 
зре ли тела. Ќерки на мојот народ, воскликнете утре со 
гла сот на радоста! Накитете се со накитот на славата!

А тие се движат низ бучната толпа сигурно, со 
не која блискост во гестовите. Очите им се собрани, 
плам тат од брзото смеење, и веќе гледам како некои 
од тие раце неочекувано ме радуваат. А заветот вели: 
не би смеел поинаку да ги гледам освен како сестри.

Некогаш се гордеев со цената со која верата ме 
избрала, но црното и белото честопати даваат сиво 
копиле. И секој мој грев е за доброто на Вечната Војна, 
зашто: колку повеќе си побожен, толку повеќе си оче-
куван.

И се смеам во себе. Ме фрлаат како паричка со 
две глави.

Очите на девојките зад аголот веќе непристојно 
ме набљудуваат. Кога ќе ја погледнам, бавно го сврту-
ва погледот, а бледите раце не мируваат, туткајќи го 
испраниот скутник. Косата ў е болно црна, мазен про-
фил веќе добро познат од некои подобри времиња.

Ја повикувам приказната од една друга епоха, 
можеби од сопственото минато: младиот теолог ја 
сака постарата сестра и ў составува лоши стихови, но 
по младата сестра расте. Зарем е можно пред мене да 
имам девојка која само што проодела, кога ја истиснав 
од дома на мисијата од гласови?

Крвта ми навира во главата, не само од виното. 
Оф, чудо ни направи, чудно и пречудно! Од дамнина 
немало такво.

*  *  *
И не ми е чудно зошто токму таа е овде, радосна 

и припиена, принудена да биде на услуга. Чекам да ме 
препознае.

Масата на која седи девојката е одвај пет чекори 
од мене. Оние кои поминуваат ми ја затскриваат, но се 
напнувам да не ја изгубам од вид. Таа не сака да приј-
де, се собрала на крајот од клупата. И вечерта е издла-
бена, вознемирена од дробењето на мамурниот сто-
мак. Заклучувам дека во мене уште по некој дел, 
не изе ден од сомнежот, се надева на подобро.
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на мера некого да најдат. Грлото и разумот не ми дава-
ат да се јавам. Но, не е ни потребно. Веќе нагоните ме 
на сетуваат и се пробиваат кон мене низ вцрвенетото 
клoпче.

Стојат над мене простодушно, но зборовите не 
ми се пријатни.

– Почитувани, зарем е можно дека сте овде? Во 
градот сите чекаме.

„Почитуваниот“ треперејќи го налева во чашата 
преос танатото вино. Не им нудам да седнат. Ниту збо-
 рувам, ниту мрморам.

– Ве преколнуваме! Зарем по дух сте му блиски 
на овој измет?

И како некоја закрпена кукла станувам трепе-
рејќи и се заливам во киселата течност, во Неговата 
нова крв. 

Ме водат под рака низ кафеаната, но девојката 
нагло станува. И застанува пред нас. Тие ме пуштаат. 
И се плашат, а верувам дека и не знаат што понатаму 
да направат. 

Девојката ме прегрнува, во грч. Чувствувам пре-
плетени раце на грбот, го дишам мувлосаниот мирис 
на црната коса и туѓиот тежок здив на градите. 

А тогаш: мало нежно електрично празнење на 
моите веѓи и брадата. Зелените очи на девојката ги 
преливаат ситните портокалови прамени, како знак 
дека го зела она што го сакала.

Вонвременскиот, архангелски момент се преки-
нува, но девојката веќе приоѓа на другата маса, каде ги 
спојува врвчињата од прстите со две жени. Но елек-
тричното празнење помеѓу нив е премногу ситно за 
да се види. 

И без тоа сум веќе надвор. Двајца љубезни луѓе ме 
водат на слава, но навистина веќе не ги препознавам. 

*  *  *
Го слушам гласот на славата. И гледам светли 

ан гели, чиишто уши се отворени и коишто имаат слух 
за длабочините. 

Но бргу се освестувам.
Прамените уште дискретно ми искрат. Треперам 

на свежиот воздух. 
Моите придружници застануваат, ми даваат 

мож ност да се повратам. Се осврнувам: таму, покрај 
вра тата на крчмата, се гледам самиот себе како да 
сакам да влезам внатре. И низ прозорецот се гледам 
исто мене, а црнокосата ме бакнува.

И тогаш свеста признава дека девојката од крч-
мата вечерва за прв пат ја среќавам и дека сетилата 
веќе ги прелистуваат милениумите. Тоа беше копија, 
но и најубавиот андроид на новата ера. Би сакал да се 
вра там, но немам волја. 

Премногу ме условуваа, гадотиите. И поради 
пре многу условувања, мозокот ќе прегори.

Се подготвувам да станам, со недопиена друга 
боч ва, и да поминам покрај слепецот. Би го фатил за 
ра ката она кревко суштество. Но: врата. 

Вратите се оние што ме пресекуваат со чкрипе-
ње. Разговорот се раскршува за да ги погледнат двете 
дој денки, бидејќи беше матен ден во градот, и зло 
де новите ни донесуваат. 

Кафеаната брзо продолжува да дише со дамарот 
на припиеното тело, но мојот поглед повеќе не е упа-
тен кон девојката. Вити испиени прилики како стол-
бови стојат над нашите глави.

Двата продуховени гаврана, научниците на гра-
дот, со воспалени очи ја шамараат темнината, со 
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Стравот од лудилото се прекинува со тропкање 
на стап. Но, ова е шега, нему не му треба стап. Лаж ни-
от слепец, а уште полажниот питач, извира пред нас и 
грубо ме фаќа за тилот. Ме влече кон себе. 

И гласот на старецот проколнува и се заканува: 
„Нека е проклет Белијаал заради умувањето на 

омра зата! И нека биде проклет поради постапката на 
ви ната негова! И сите нека се проклети кои во духот 
не гов ја наумиле злобата своја!“

Но, во реалноста, старецот молчи. Го вади нама-
мувачот со електрични набои, но се колеба да пука во 
учените врани, за да не ме погоди мене. Настанува 
збу нетост, при што сите четворица се тетеравиме 
пред крчмата, со изгубена потпирка. Сосема блиску 
до зградата се камените скалила што слегуваат во гра-
дот, а ние се задушуваме на самиот раб.

А обата гаврана се телекинетици. Во еден безвре-
менски момент сите лебдиме со метри над работ на 
праз нината. 

Но слепецот не нё пушта. 
Магијата спласнува, целото клопче се оттркалува 

по скалите. Се обраќам низ каменот како семе во бура, 
и болни се блесоците кога карпата ќе удри во тилот. 
Во лактите. Во челото. Во колкот. 

Запирам длабоко долу, во виорот на болката. 
Горе, по скалите, го гледам светлото на кафеаната, а 
над него низ мракот татнат ѕвезди, студените очи на 
ле гиите. 

Ја насетувам позицијата на секој вештачки сате-
лит три илјади години однапред. 

Титански напори на Правоверните Ложи и на 
сите Катакомби против Новите Ватикани, Времето 
при родно да се изврши.

Горе ги слушам лелеците, електричните празне-
ња, но старецот и двајцата фарисеи не ги гледам. Нив-
ни от случај е инаку решен.

*  *  *
Нека сме благословени сите кои ў служиме на 

прав дата, но сега единствено јас останав да стојам во 
цен тарот на Ерусалим. 

И, иако се напнував како киборшки ѕвер, сега 
раз мислувам колку помогнав во намерата за својата 
вера. Замислувам како и јас стојам горе на друга висо-
чинка, каде што драмата се довршува или почнува, да 
ги гледам светлата на морбидниот град под мене. Или 
дека сум завиткан во завои и намачкан со масло, но 
пред мојата пештера никој нема да дојде да каже: 
Стани! 

Ги замислувам сите мои двојници ширум градот, 
симпозиум на несреќници и кандидати за најважната 
споредна улога меѓу синовите човечки, како вечерва и 
засекогаш се обидуваат да се спасат. 

Мене повеќе никој ништо не ми може.

А сомнежот е привидение, темна магија. И брзо 
ќе помине. Уште само малку ги чувствувам ситните 
трепети на земјата, навестувања под босите стапала. И 
како неговиот глас, проникнувајќи во темнината и сле-
пилото, во ритамот на моите дамари да ми шепоти:

– Јуда, брате, не плаши се...
– Јуда, брате, не плаши се...
– Јуда, брате, не плаши се...
– Јуда, брате, не плаши се...
И повеќе нема страв. 
Во вистинскиот излез, во мене вина нема. Со 

твојата промисла, ние сме секогаш онаа Темнина која 
ти помага. 

*  *  *
Оти Твоја е војната. 
И со силата на Твоите раце ќе бидат раздробени 

труповите на омразените без погреб. 
Сета милост на струечкиот благослов и вибри-

рачкиот Сојуз на Мирот Твој си ја врежал со бинарно-
то пишувало на животот, за да би владеел над нас за 
сите паралелни и едновременски периоди, додека е 
овој Свет и неговите Посветени.

Зарем и јас, ваков, условуван и подметнат, не сум 
Ти Божји народ? Зарем ти не склопи пламен Сојуз со 
татковците мои однапред и одназад, и зарем нема да 
го одржиш заради потомството внатре во вечната, 
стоечка топка на Времето? И низ сите ќудливи струи. 
Палави празнења на временските тунели. 

Навистина, ова е време на неволи. И означен миг 
на вчерашницата. 

Но сите кои се подготвени, сепак, нека сркнат од 
Живата вода и нека тргнат кон пресметаното место-
време. 

Во фокусот на Мултиверзумот. На Светата Би нар-
на Монада. 

(1988 • 1995 • 2006)

Превод од српски јазик
Софија и Горан Тренчовски
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така што нашиот драг гостин под разиграна контрола 
го држеше сиот тогашен детски свет. А – тогаш и мно-
гу се читаше.

Во предвечерието на деведесеттите години, 
ше тајќи се низ тогашните скопски книжарници, наи-
дов на еден избор од Љубивое Ршумовиќ во пет-шест 
кни ги, и бидејќи за тогашни услови не беа скапи, го 
ку пив комплетот. Кога ги прочитав книгите, сфатив 
во што е тајната на неговата популарност. Љубивое 
Ршу мовиќ е модерен урбан поет, кој успеал внатреш-
ниот одблесок на српскиот исконски јазик, кој доаѓа 
од планините, долините, рамниците, полјанките, реки-
те и потоците, да го пренасочи кон градот, меѓу обла-
кодерите, улиците, тротоарите, семафорите, да го 
из ме ша со актуелните „улични“ зборови, да воспоста-
ви непредвидлива, чудесна поетска конверзација, да 
го искомбинира со народни рефлексии како одблесок 
на детството и да создаде нова, модерна, урбана бајка, 
притоа задржувајќи ја на високо ниво неговата емо-
ција. И сето тоа преку една префинета детска психо-
логија, детска не во онаа буквална смисла, туку „дет-
ска“ во која до израз доаѓа една несериозна сериоз-
ност и на високо ниво поезијата ја лиши од класична 
пе дагошка конверзација. Поетскиот залог на Ршу мо-
виќ е на детето да му ја наметне говорната јазичка 
синтагма и преку неговите луцидни, откривачки мож-
ности и способности да го спознава светот. Со тоа 
Ршу мовиќ се разликува од класичните поетски моде-
ли на детската поезија. И во овој случај терминот 
„дет ска поезија“ треба условно да се сфати, бидејќи 
со времените толкувачи на литературата познаваат 
само – добра литература. Или како што поетот и при-
ја тел на Ршумовиќ, Душко Радовиќ, одговорил на 
пра шањето на една наивна новинарка: „Како пишува-
те детска поезија?“ Одговорот е: „Исто како и за воз-
рас ни, само многу подобро!“

Главен јунак во поезијата на Ршумовиќ е детето. 
От тука оние маѓепсни стихови низ кои се преплетува-
ат чудесни светови, прелестни густини, копнежливи 
по лиња од кои, место треви и цвеќиња, се подига дет-
скиот психолошки пејзаж. Во тој пејзаж детето своите 
светови не ги умножи до несфатливост, недофатли-
вост и невидливост, туку во нив влегува низ прозрач-
ната врата на реалното; поетот во ниту еден стих не ја 
прекинал врската со реалноста. Можеби ова е еден од 
елементите за популарноста и прифатливоста на оваа 
поезија, и тоа за сите возрасти. Тоа е една сеопшта 

Големо е задоволството, и ретка е можноста, 
ве черва да се дружиме со една од легендите на неко-
гашното југословенско и денешното српско твореш-
тво за деца, Љубивое Ршумовиќ, поет со несекојднев-
на, дури и романтичарска, популарност, присутен 
меѓу децата, но и меѓу „децата“, и тоа во секој дел од 
де нот, бидејќи надоаѓањето на неговата река од зборо-
ви е непредвидливо и зашеметувачко од неочекува-
ните зборовни вртлози кои ригаат од страниците на 
кни гите, од гласот на радиото, од тв-екраните и се 
слева во еден океан-планета, во која беспрекорно 
функционира светот на фантазијата. На тој волшебен 
свет, еве, му ја додаваме и оваа оѕвездена и возбудлива 
Ве лестовска височина, од која можат само да се почув-
ствуваат и да се израмнат таинствените води езерски 
со таинствените води зборовни кои заемно бликаат и 
ос војуваат. 

Ние, кои растевме во федерацијата, повеќе кон-
тактиравме меѓу себе и добро се знаевме во сите 
то гаш ни републики; културниот протек од Гевгелија 
до Марибор беше непречен. За жал, некој незгоден 
ве тар ја прекина таа комуникација, но добро е што, на 
не кој начин, преку вакви средби повторно се воспос-
та вуваат и се шират творечките граници од, сега, зат-
во рените ни држави. Ршумовиќ, како поет го знаев од 
то гаш, кога како студент патував низ тогашните репу-
блики, а тој беше многу популарен. Водеше некои дет-
ски емисии на тогашната југословенска телевизија 
кои, преку тогашната Радиотелевизија Скопје се еми-
туваа и кај нас. Тие емисии беа игриви, полни со музи-
ка, со лесни, ритмички и брзо запамтливи песнички, 

Славе Ѓорѓо Димоски 

РеЧ за ЉУБИВОе РШУмОВИЌ



26.08.2011 45

реЧ зА ЉУбиВое рШУМоВиЌ

игра на мисли, идеи и зборови, на испреплетени све-
тови, толку логични колку и необјасниви, толку сери-
озни колку и да се направени на шега. Светот е цело-
сен кога ќе се види со детски очи и од детска перспекти-
ва. Во тој свет нема интереси и вакви-такви пазарења. 
Односно интерес има, тој е детската духовна бесцене-
тост и фантазијата.

Друг елемент што оваа поезија ја прави толку 
при влечна и блиска до читателот е заводливата игра 
на гласовите и зборовите. Ршумовиќ од јазикот напра-
вил непрегледни полиња за игра на кои, со јазикот, 
може бесконечно да се игра. Јазикот е најзанимливото 
сред ство за играње кое не ја познава здодевноста, но 
– играчот мора да биде беспрекорен. Тој мора да ја 
по седува привилегијата на мајстор на јазикот. Мај-
стор ство е детето преку звукопис да го доведеш до 
игра. Движењата на играта најлесно се запаметуваат 
– јазичната игра која поетов ја совладал до совршен-
ство, доведува до тоа овие стихови да се преповтору-
ваат, да се шепотат, да се подвикнуваат како поедине-
чни гласови, истовремено подражавани со движења 
на телото. Во таа игра содржана е и слободата за која 
воз расните немаат поим, бидејќи детската игра е нај-
сло бодна слобода.

Јазикот кој го користи Ршумовиќ е бајковитиот 
ја зик на детството, предаден низ една современа визу-
ра, која оваа поезија ја прави актуелна, отворена, 
лесно прифатлива, која се чита и која се дише. Таквиот 
ја зик, понекогаш збогатен со некој интернационали-
зам, осовремен со барањата на урбаниот живот, пос-
то јано го става читателот на некои чудесни и маѓепса-
ни меѓи помеѓу детската сериозност и возрасната 
не сериозност, помеѓу шума од прашалници кои дете-
то со неговата детска логика може лесно да ги одгово-
ри, а возрасниот не! Ршумовиќ е еден редок поет кој 
ус пеал да створи свој, ’ршумовски јазик!

Овие се некои нотации за поезијата на Ршумовиќ 
кои ми останале во сеќавање од тие пет-шест книги, 
кои ги купив во далечните деведесетти, ги прочитав и 
ги подарив. А тогаш и се читаше.

А сега е време на нечитање. Време на читачка 
криза. На светска читачка криза. Некои нови направи 
на децата им ги заменија книгите. Не сум сигурен, но 
во потсвеста нешто ми шепоти дека полека исчезнува 
прекрасниот свет на копнежите, на мечтите, на фан-
тазиите и се претвора во нешто наречено – електро-
ника. Ако со поезијата на Ршумовиќ, која претставува 
своевидна креација на еден разигран свет преку збо-
роигри, шеги, вицеви итн., растеле генерации деца, со 
што ќе растат новите генерации? Ако јазикот е одбра-
на на идентитетот, со што ќе се бранат децата на 
ма лите јазици, во кои спаѓаме и ние, Македонците и 
Ср бите, и многу други како нас?

Ова можеби е вон контекст, но кога во прв план 
ги имаме волшепствата на еден јазик, во случајов на 
поетскиот јазик на Ршумовиќ, неизбежно е ова пра-
шање. Јазикот има можности преку неброени комби-
нации да гради неброени светови во кои ќе царува 
фантазијата и копнежот кон највозвишеното кон кое 
се стремиме. Секој јазик, дури и најмалиот, е онаа 
фур на вековно што го пече сончевиот леб на опстојува-
ње то и различноста од другиот, со таа се надополнува 
и другиот. А со тоа се чува своето. 

Песните на Љубивое Ршумовиќ, како што забе-
лежале и други, „се отворени и не се насочени кон 
една тема... Не се поистоветува со она што го пее, тој 
сё сведува на игра, и тоа најчесто на онаа добродушно 
подбивна“. И затоа не сум сигурен дали и самиот поет 
знае колку стихови има напишано, но можам да 
по тврдам, барем фигуративно – колку што има деца 
во сите земји на светов!

Почитуван поету, вечерва чувствувајте се убаво 
и високо, овде, во височиниве над треперливото 
Ох рид ско Eзеро!

Велестово, 23.05.2011 год.
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Љубивое Ршумовиќ е познат српски поет и 
рас кажувач . Роден е на 3 јули 1939 година, во с . 
љу биш, на Златибор . Дипломирал на филолошкиот 
фа култет во Белград . својата голема популарност 
ја стекнал со необичните стихови наменети за 
деца и како водител на низа емисии на Радио-те-
ле визија Белград .

Автор е на над седумдесетина книги за деца 
и за возрасни, од кои попознати му се: Ама што 
ми рече, Раскажуванка, Уште само али ни фалат, 
За колку го продаваш тоа што го мислиш, Децата 
се народ посебен, Северозападен крокодил, Подем 
на градините, на книгите за возрани: Повик на 
тет ребот, Опасен сведок, Не влечете ме за јазик, 
Бе лите пакети, Змиска карпа, романот Го имате 
ли ’Ршума, драмските текстови: Шума што оди, 
Не видлива птица, Заспаната убавица, Царот Тра
јан има козји уши и др .

За своето творештво добитник е на повеќе 
на гради, меѓу кои и на наградата на унесКо .

ПОезИја

Волчко волчко светска мрзо
породот ќе суди брзо
Животот ти беше бура 
па остана без култура

Прашаа деца

Прашаа деца 
сретнато мече
кај нашло бунда
ним да им рече

Мечето кажа
Никаква бајка
Мојата бунда 
ја роди мајка

Деца со мајки
бој сега водат 
по една бунда
за да им родат

Љубивое Ршумовиќ

Јас со птиците 

Јас со птиците сојуз ќе склопам
зашто кафези морам да стопам 
Не сакам стрели и пушки врашки
разни спортови викани машки

Ловците ако јунаци биле
не би ловеле од фазан пиле
Нека повелат длабоко в шума
што е тигарот тогаш ќе сумат

Зајаци просто не фаќа нишан
тие се брзи за миг ќе збришат
Но птици в опој од воздух пресен
пушката влече и плен се лесен 

Ако ловците не се вид спорен
нека заминат на Црно Море 
Јунакот нека в гради се чука
ајкули кога пливаат тука

Волчко волчко светска мрзо

Некој плива в Сава
некој твори в Рума
некој в трева јава
а волк има в шума 

И без школа може
тој е без матура
В музеј чувај боже
презира култура

Волчко волчко светска мрзо
породот ќе суди брзо
Животот ти беше бура 
па остана без култура

Остри заби снажен
и со душа друмска
ветува но лаже 
има нарав шумска 

Везден поглед студен
везден лежи буден
но и кога бега
ѕвер е а не шега
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јАс со ПтиЦите

Од село до село патче води

Од село до село патче води
Багрем до багрем допрен шуми
По патчето селанец оди
Го води коњот и уми

ЗАЕДНО РАБОТЕВМЕ ЧЕСНО 
ЌЕ ОДАМ ПЕШКИ СВЕСНО
И НА ПРАГОТ ДА ПАДНАМ СО ЖАР
ЌЕ ГО ПОШТЕДАМ КОЊОТ СТАР

Го гази коњот мекиот прав
и за човекот зазема став
ЗНАМ ДЕКА УМЕЕ ДА ЈАВА
НО НА КОЊОТ ПОЧИТ МУ ДАВА

Пешачат човекот и коњот стар
Две сиви траги остава тој пар
Селанецот брзајќи чекор држи 
а коњот уморно ’ржи

Д-р

Глувчо доби грип
па седна во џип
По патот долг зави
кај д-р Мачор да се јави

Докторот пациентот го пипна
Пациентот нешто гукна
Докторот на грбот го штипна
а потем в чело го чукна 

СПОРЕД МОЈОТ СТАВ
ТИ СИ МНОГУ ЗДРАВ
Така рече и
во мевот го скри 

Волк и овца

Со векови ми се чини
дека тие не се фини

Штом ја види како пасе
волкот гледа залак масен

Таа поглед штом му сретне
ни да блекне ни да летне

Не умее да се брани
тој од стравот ў се храни 

Ова чудо јасно не е 
омразата зошто тлее 
 
Препев од српски јазик: Тоде Илиевски
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Од него не ти треба совет. Ме имаш мене. Јас сум сто-
пати подобар од него. Јас ќе те научам како твојата 
силна тага да ја претвориш во агресија. Твојата среќа 
во успех, твојата алчност во богатстсво, твојот осамен 
живот во семејство. Направи го моето лице да биде 
такво како што ти се чувствуваш. Земи си едно, ти 
спом нав, ги имам премногу. Јас засигурно ќе ти го 
по кажам вистинскиот пат. Патот на мојот, патот на 
тво јот успех. Биди јас. Заедно ќе владееме.

Засега нека остане така.

Јас, човеку, сум пријатно изненаден од твојата 
ин телигенција. Силно сум воодушевен од твоите 
по стапки, решенија и одлуки. Од мене ти научи многу. 
До видување! Ќе се видиме подоцна.

Засега нека остане така.

Како си, човеку? Мојот глас ти се нема јавено 
одам на. Знам дека си добар. Јас те гледам и постојано 
те следам. Па ти имаш и семејство. Три близнаци, и 
сите три машки. Честитам, честитам! Нели ти реков 
дека сё ќе биде во ред? Ако сакаш нивниот живот да 
биде толку добар како твојот, запознај ме веднаш со 
нив. Нема време за губење. Пушти едно од моите 
мно губројни лица и нека гледаат во него, иако ништо 
не разбираат. Јас сигурно ќе ги научам. Јас те запознав 
тебе, ти запознај ме со нив. Браво! Честитам, човеку!

Добро утро, дечиња, заклучете ме во рамката на 
ва шиот поглед.

Засега нека остане така. Така е најдобро.

По многу време, се гледаме пак, човеку. Твојата 
здрав ствена состојба воопшто не е добра. Гледам дека 
си во последните часови од твојот живот. Целиот твој 
живот беше под моја команда и во сите твои постапки 
и одлуки учествував јас. А јас учествувам во умовите и 
на сите други луѓе на планетава, со мал исклучок, за 
жал. Ти ќе умреш сега, човеку, ќе умреш без никаква 
трага оставена зад твојот грб. Не си оставил ниту една 
стапалка во песокот. Јас ќе продолжам да живеам, тво-
ето тело сега ќе умре, а ти ќе умреш заедно со него.

Засекогаш ќе остане така.

Ѓорѓи Ризески

теРОРВИзИја

Заклучи ме во рамката на твојот поглед. Слушај 
ме внимателно што ти зборувам. Јас ја имам моќта да 
говорам до бесконечност, а ти само слушај. Не, ти не 
мо жеш мене да ми се обратиш бидејќи јас немам уши. 
Патот за да стигнеш до мене е тежок и бесмислен. 
Твоето мислење не е потребно. Дали ме гледаш, чове-
ку? Одлично!

Засега нека остане така.

Како се чувствуваш досега? Дали те засега нешто? 
Знам дека не те засега ништо, бидејќи ниту најмалку 
не си засегнат од засегнато размислување. А и што ако 
неш то те засега? Ништо! Никој не те ни прашал! Јас и 
така не можам да те слушам. Затоа, не зборувај. 

Засега нека остане така.

Потребно ти е само едно око за да гледаш и само 
едно уво за да слушаш. Следното нешто што е потреб-
но да го направиш е да ми се оддолжиш. Твојот живот 
ќе беше многу мизерен без моето присуство. Замисли 
само... Престани, престани да мислиш! Од многу мис-
ле ње глава боли, а додека од слушање многу повеќе ќе 
нау чиш. Како прво, ќе научиш да живееш како што е 
пот ребно, а верувај, само јас знам како најубаво се 
живее. Затоа, како што пред малку ти реков, од слуша-
ње најмногу се учи. Јас сум голем учител. Милијарди 
луѓе на Земјинава топка сум научил како најубаво да 
жи веат. Сите заедно да си живеат на еден ист начин. 
Слу ш ајќи ме само мене. Никого повеќе. Досега така 
било, така и нека остане.

Гледам дека полека но сигурно ми се оддолжу-
ваш. Јас сум горд со тебе и можам да ти кажам да про-
дол жиш така и понатаму. Бездруго, ти веќе и не мо -
жеш поинаку. Јас сум веќе дел од тебе и ти, го сакал 
тоа или не, не можеш повеќе да живееш без мене. 
До тука сё е супер, ти само продолжи по истиот пат. 
По патот на интересниот и визуелен живот. Затоа, не 
збо рувај. 

Засега нека остане така.

Јас не сум воопшто здодевен и ти се увери во тоа. 
Имам повеќе од сто лица и исто толку различни умо-
ви. Знам да бидам понекогаш тажен, понекогаш сре-
ќен. Биди и ти како мене, заедно ќе ги споделиме 
твои те чувства. Немој да се срамиш, бездруго не ти 
треба човек за да го решиш твојот проблем и да му ги 
ка жеш сите твои проблеми за така да ти биде подобро. 

Ѓорѓи 
Ризески

заПИс
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на модернизмот и неговиот стремеж преку уметноста 
да се подобри светот, изразен преку оваа прекрасна 
песна на Славица, има и лична, интимна страна. Тоа е 
изразено со следниве зборови, од кои, знаејќи го прет-
текстот, едноставно зрачи тагата, измешана со мелан-
холијата: 

Крена рака 
Врз моето царство
Без поданици
Одбегнувајќи да каже прецизно кој и/или што во 

светот – а можеби во некои следни песни треба да ги 
лоцира сегментите, идеите, актите или што и да е тоа, 
од овде анонимниот свет, кои ја допираат и ја повре-
дуваат нејзината нежна душа – придонесува за оваа 
тага, Славица се свртува кон себе. Најверојатно поина-
ков избор не бил ниту можен за поетската душа, која 
стварноста ја доживува длабоко преку себе и своите 
чувства. Ў честитам на изборот и ја поттикнувам да 

Тони Науновски

ПОетсКОтО ЦаРстВО На 
сЛаВИЦа гаџОВа
(Кон поетиката на Славица Гаџова)

Поетиката на оваа поетеса примарно е во целос-
на текстуална опозиција на Лао-Це и неговата позна-
та приказна за неможноста од разликување на сонот 
и реалноста; свртена е кон нивниот изворен иденти-
тет кој е втемелен на концептот за трансценденција на 
раз ликите, дистинкциите или, со други зборови, идеја-
та дека повисокото единство го анихилира реалитетот 
на сонот и јавето како посебни светови во кои егзис-
тира неповторливиот персоналитет. Лао-Це не знае со 
сигурност дали е пеперутка која сонува дека е Лао-Це 
или, можеби, е Лао-Це кој сонува дека е пеперутка. 
Ме ѓутоа, Славица Гаџова знае со сигурност што е сон, 
а што е реалност. Во таа смисла, вклопувајќи се во нај-
доб рите традиции на модерната уметност, таа во пес-
ната Царство без поданици – песна со многу имплика-
ции и значења – жестоко и самоуверено пишува:

Сонот е проклет.
Лага е, бега.
Животот, а не сонот – тоа е изборот на Славица. 

Сонот, со сета своја иманентна перфектност, понеко-
гаш ја обесмислува реалноста, бидејќи е суверен над 
неа. Ако се опредмети, реализира – дури тогаш станува 
сон! И токму затоа сонот никогаш не може да се мисли 
во контекст на бесмислена потрага по начините како 
истиот да се приближи до идеалниот свет. Затоа што, 
на тој начин, луѓето можат да се откажат од макотр-
пниот напор да го направат животот поубав – и својот, 
и оној на другите со кои ги споделуваме волшепствата 
на животот – а светот подобар. Бидејќи, на вистина

Вистината 
Води љубов
И со неправдата.
За жал, и оние кои прават неправда имаат своја 

вис тина. Затоа, поимот вистина, со сите свои онтоло-
ш ки, гносеолошки и етички димензии, е неутрален 
кон животот, па дури и кон апстрактното значење на 
соп ствената концептуална содржина. Продлабочено 
на начин карактеристичен единствено за големите 
поети, Славица суптилно констатира

Никој не крена рака
на вистинитите лаги
и лажните вистини
што се родија
Бунтот предизвикан од фактичката состојба на 

светот, повторно типично за онаа прометејска визија 
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продолжи да чекори во своите и само свои лавиринти 
закопани длабоко во нејзиното јас. А енергијата – 
колку само младешка енергија има во овие зборови 

Невините копнежи
Разрушени
Посилни се.
Да, тие се регенерираат, се обновуваат перма-

нентно, без обѕир колкупати се срушени. Овде поимот 
копнежи метафорично функционира како рамка во 
која се сместени нејзините замисли за тоа како „сё“ би 
требало да биде. Да го парафразираме Ф. Ниче – она 
што не ме убива, ме прави посилен – а така е и со коп-
нежите, односно оние нешта од нас што можат да 
бидат корелати на овој, по дефиниција повеќезначен 
поим. Силата на животот е огромна и неисцрпна – неа 
не можат да ја намалат грдите нешта кои секојдневно, 
за жал, ги гледаме. Не само поради тоа што тие акти 
се туѓи – на некои други луѓе – туку уште повеќе од 
причина што тие не се наоѓаат на исто ниво. Имаат 
различни патеки – една која води кон естетска ре  цеп-
ци ја на сё околу нас, а другата, без димензијата на уба-
во то, себе се пронаоѓа во темната страна присутна 
ре чиси во сё, односно во онтолошката структура на 
светот. Алузијата на библиската приказна за Адам и 
Ева е високо симболична. Имено, во согласност со 
ис крената добрина која напросто се чита од оваа пес-
на, Славица не сака да мисли дека лошото и грдото се 
конститутивни елементи на што било, туку фактот за 
нивното постоење го интерпретира битно метафи-
зички, во контекст на некаков предестиниран грев 
вграден во човековата – и субјективна и колективна 
– егзистенција. Иако во поетиката е прифатливо, што 
може и историски да се документира, па дури многу-
пати и е оправдувано посебно како влијание врз суб-
јек тот при неговите социјални избори, сепак, Славица 
не треба самата да си поставува бариери пред соп-
ствените капацитети. За мислите нема граници – иде-
ите се бесконечни. Затоа, нека ѕирне и нека види дали 
има и други причини за фактот дека некои луѓе, како 
што тоа прекрасно го синтетизира – станаа да се 
бо рат. За жал, не како поетите, филозофите и уметни-
ците – со себе, туку помеѓу себе и со другите од себе.

Ако се обидеме да обопштиме некои аспекти од 
оваа песна, релевантен е заклучокот за исклучително 
високото ниво на поетска сензибилност. Со ориги-
нално и мошне суптилно истовремено влегување низ 
по веќе димензии иманентни на поетските рецепции 
на светот односно себеси – во длабоко софистицира-
на поезија, скоро и да нема разлика помеѓу светот и 
ин тимното јас – Славица Гаџова во песната Царство 
на поданици прекрасно се открива себеси, односно 
своето поетско царство. Царството без поданици. 
Прек расно царство, Славица, и ти посакувам да ужи-
ваш и понатаму во него!

Патрик Котер

Сега кога се сврте да ме погледнеш

Земи ја оваа страница со себе.
Обележи ја.
Или ако си премногу скржава или сиромашна
за да купиш цела книга, искини ја.
Чекаше таа сево ова време
да биде твоја,
за ти да ја забележиш
и конечно ја виде.
Не е ни битно дали ја заслужуваш.
Една страница не може да има контрола 

над својата судбина.
Па што ако не сакаш да ја врамиш
откако ќе ја помирисаш
или погалиш по површината?
Па што ако никогаш повторно не посакаш 

да ја читаш?
Земи ја. Употреби ја за потпирка. Свиткај ја 

во авионче.
Извиткај ја во облик на потскокнувачка болва.
Испуши ја. Избриши си ја нечистотијата од рацете
или кивни во неа.  Беше создадена за ти 

да ја употребиш
веднаш штом ја забележиш. Љубена или нељубена.
Нељубена. Искористена.

Ангелите немаат едно срце, туку две

Секое колку голема тупаница на маж.
Едното ги напојува само крилјата,
енергично прскајќи крв во односните артерии
оплеменета не со обичен О2, туку со О4.
Ништо добро не произлегува од тоа да се имаат 

две срца
да се умира два пати.
Некои ангели умираат, а нивното срце за летање
сё уште работи и тие летаат со години
рефлексивно во стратосферата
на нивната четврта димензија.
Најтажни се оние чие
срце за летање откажува многу порано
од срцето за шетање и мислење.
Нивните последни денови се влечат низ времето.
Нивната возвишеност е смалена
и нивните нервни кластери
опремени да анализираат тага
се придодаваат кон оние што претходно
управуваа со летањето,
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Патрик Котер е роден во Корк, ирска, 1963 
го дина .  тој е писател и издавач .  неговите песни се 
об јавени во бројни литературни списанија .  тој има 
об јавено неколку мали книги поезија, вклучувајќи 
ги: The Misogynist’s Blue Nightmare (Raven Arts Press), A 
Socialist’s Dozen (Three Spires Press), и The True Story of 
Aoife and Lir’s Children & other poems (Three Spires Press) .  
неговите дела се објавени и во антологии на совре-
мена британска и ирска поезија .  тој има об јавено 
и куса проза во Cyphers, New Irish Writing и на други 
места . неговите песни се преведени на кинески, 
естонски, италијански, норвешки, шпански, шведски 
и турски јазик . тој има учествувано на поетски читања 
во ирска, Калифорнија, Кина, германија, естонија, 
норвешка, италија, индија и турција .  По напуштање-
то на колеџот во средината на 80-тите години работел 
како директор на одделот за литература во Центарот 
за уметност трискел пред  да се одлучи за една долга 
кариера како книжар којашто завршила во 2002 г . 
Автор е на две збирки поезија: Perplexed Skin (Arlen 
House, 2008) и Making Music (Three Spires Press, 2009) . 
Патрик Котер во моментов е директор на Манстер 
литературниот центар во Корк, каде што работи како 
издавач и организатор на литературни фестивали .

наголемувајќи ја нивната болка,
откажувајќи ја при тоа способноста
за забележување бол кај другите.

Никој не знае

Повеќе луѓе шетаат по површината на земјата сега
од сите оние закопани во неа,
оние кои се прав во воздухот или сол во морето;
Има повеќе луѓе од леб,

повеќе луѓе од ориз,
толку многу луѓе
што нема доволно 
минати животи за да ги опфатат.

Пред безброј неименувани видови да исчезнат,
Имав три незначајни претходни животи,
И за разлика од повеќето Кинези имам  многу 

браќа и сестри,
Не само сега, но и во претходните и новите 

инкарнации.

Еден шарлатан од Швајцарија тврди
дека човек може да стекне претходен живот
на половина пат од сегашниот.
Му плаќате цело богатство, се молите

во извесен кон Орион ориентиран храм
и ги стекнувате душите на неодамна починатите.
Некои луѓе се доволно богати и глупави
да го сторат тоа повеќе од еднаш.

Луѓето почнале и во тестамент да ги оставаат своите 
претходни животи
на своите љубовници и внуци.
Во руралните предели на Јапонија
каде деведесетгодишниците се чести

колку и зрнцата соја, убиствата се зголемија 
деветкратно.

Убијци се урбаните тинејџери
со повеќе религија одошто душа.
Сепак, никој не знае за што всушност служи еден 
претходен живот.

Бесчувствителна историја на Јапонија

Историјата на Јапонија е комплексна
колку и историјата на Западната скулптура,

еден период е Хенри Мур, а друг Микеланџело,
а повремено и Џакомети се појавува остро
во игра како ритуално отстранување утроби.
Овие мисли ечат во мојот одзениран мозок
седејќи во новиот суши бар кај Центарот 

за Уметност Трискел.

Подоцна, свежа риба на мојот јазик ме натера 
да мислам

на сите Јапонки што никогаш не ќе ги запознаам;
сите сто милиони;
од студентките на ЕФЛ во нивните припиени 

црни облеки
до воените вдовици во нивните кимона за тажење.

Препев од англиски: Јулијана Величковска
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Сцена втора

Дејствието се случува во една стара куќа во цента-
рот на градот, недалеку од пазарот. Куќата има чардак, 
над ворешни скали и широк двор. На чардакот седи Чина 
Ката, гледа во облаците и се крсти. Долу, во дворот, на 
кофа за вода, седи Дедо Кољо. Лево од него има дрвена 
клу па, а до неа голем куп камења. Чита весник:

ДЕДО КОЉО: (Стар илинденец, прочуен затворе-
ник и правдољубец. Исто така, и заслужен партизан и 
пр воборец. Сите го викаат Кољо Мајорот  Комитата.) 
Чуд но! (Ја прочитува првата страница на весникот 
и ја завртува втората.) Еј, мајката, навистина чудно! 
Пов торно целиот весник е полн со обвинувања и веќе 
из вршени пресуди. Чудно! Сё е некако бргу, пресудуваат, 
а судење никој не видел. (Се чешка по главата. Се врти 
и ў се обраќа на Ката:) Като, што мислиш ти за тоа?

ЧИНА КАТА: (Млада вдовица на партизан. Убава 
жена повлечена во себе. Бездетна. Живее со свекорот и 
керќата од братот на нејзиниот сопруг. И тој, како и 
мажот ў, загинал на Сремскиот фронт.) Ништо, тат-
ко. Јас повеќе за ништо ниту сакам да мислам ниту да 
раз мислувам!

ДЕДО КОЉО: (Станува од кофата и го фрла вес
ни кот на страна. Приоѓа до скалите на чардакот.) 
Како тоа ништо не мислиш? Па ти мора да престанеш 
со таквото себеуништување! Млада си и мораш да ја 
заборавиш војната. (Прави пауза.) Да, треба да ја забо-
равиш... Сите треба да ја заборавиме. (Повторно прави 
пауза. Седнува на скалата и ја менува темата.) Добро, 
а што правиш сега?

ЧИНА КАТА: Се крстам и го мирисам југот. Му се 
молам на морето за многу нешта.

ДЕДО КОЉО: (Смирено погледнува кон небото.) 
Ако, чедо, моли се. Но се молиш на погрешната страна. 
Си застанала, се крстиш и се молиш на север. Југот е на 
спро тивната страна од чардакот.

(Ката се подиставува и повторно погледнува во 
не бото. Се прекрстува и му одговара на Кољо:)

ЧИНА КАТА: Еј, навистина сум била за никаде! 
(Прави пауза и изгледа збунето.) Но што е тоа важно? 
Мо рето секогаш ќе биде на југот и јас, каде и да сум сврт-
ена, ќе бидам со него. Да, татко, секогаш ќе бидам таму.

ДЕДО КОЉО: (Продолжува да ја гледа снаата со 
со жалување и мирно одговара:) Така е, Като, но сепак, 
мо рето ќе биде вечно далеку од нас...

(Неговиот говор го прекинува силно удирање по 
некакво железо. На Ката ў се присторува дека ѕвони. Се 
насмевнува и прашува:)

ЧИНА КАТА: Еј, ѕвони! Тоа е црквата. Ех, колку сум 
радосна! Значи, не ја забраниле? Нели, татко?

ДЕДО КОЉО: Не, чедо мое. Сё уште не го направиле 
тоа. А дали ќе го направат, не знам. (Тука прекинува и 

Братислав Ташковски

БеШе еДНаШ1

Ангелски напад во два дела 
и единаесет сцени

ЛИЦА
Чина Ката 
Дедо Кољо 
Ламаринов 
Дарламбосов 
Загариева
Џиџистанков 
Првиот ангел
Вториот ангел 
Страшниот глас
Статисти

П р в   д е Л

Сцена прва

Струмица во минатиот век. Август 1951 година. 
Ле тото пржи и целиот град мириса на сув воздух и врели 
воз дишки. Во градскиот парк има игранка. На терасата 
на Домот на народната армија се забавуваат младите 
стру мичани. Се слушаат музика, смеа и џагор на млад 
свет. Одеднаш згрмува:

СТРАШНИОТ ГЛАС: Прекинете! Доста со таа 
му зика!

(Музиката стивнува и се слушаат чекори. Одек
ну ваат војничките цокули. Потоа повторно тишина и 
Страш ниот глас:)

СТРАШНИОТ ГЛАС: Пецев! Јармoв! Белев! Кос-
ту ранов! Топчев!

(Сцената се осветлува. Силуетите на петтеми-
на струмички студенти со врзани раце, придружувани 
од народната милиција, се појавуваат и заминуваат 
во темнината. Светлината се гасне. Се слуша звук на 
за пален камионски мотор.)

СТРАШНИОТ ГЛАС: Ајде, бандо антинародна, 
ка чувај се!

Се слуша силно затворање на врата. Сцената е 
темна. 

1 Претставта премиерно е изведена на сцената на Народниот театар 
„Антон Панов“ во Струмица. Улоги: Ангелина Тренчева, ванчо 
Мелев, Крсте Јовановски, Кире Ѓоргиев, Оливера Аризанова-
Мансбарт, ванчо василев, Ален Нанов, Бранко Белинов и Томе 
Ментинов.
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прави подолга пауза.) Како што пошло, може и тоа да 
се случи. А ова што тропа сега не е ѕвоното на црквата. 
Ис товараат железа, ќе ја подноват општината. Велат 
многу голема и убава ќе била. Ќе ја бојадисале црвена, 
за да биде убава како најголемото велигденско јајце во 
гра дот. (Тука се сепнува и се врти зад себе. По мала пауза, 
ше потејќи, продолжува:) А да знаеш, некаде прочитав, 
или слушнав на радио, дека и тоа можело да се случи. 
Да ја забранат црквата!?

ЧИНА КАТА: А која црква сакаат да ја забранат? 
Нив ната или нашата?

ДЕДО КОЉО: Нашата, чедо, се разбира. Тоа нивното 
не е црква, а веруваат повеќе отколку ние во нашата. И 
ако ние не веруваме во нивното партиско безгрешие, во 
името на нивната нова вера, ќе нё убијат. Да, чудна е таа 
нивна црвена вера и затоа е најдобро да не прашуваш 
многу за тоа. Јас ги изгубив двајцата синови за тоа, ти го 
загуби мажот. Кој да знаеше тогаш дека ќе биде вака?

(Ката го слуша внимателно свекорот и ни малку 
исплашена се повлекува на другата страна од чардакот. 
Му одговара на Кољо:)

ЧИНА КАТА: А велиш, таму е морето? (Покажува 
со рака кон југот.) Па добро, отсега ќе се молам натаму. 
Но, татко, да те прашам уште нешто?

ДЕДО КОЉО: Прашај!
ЧИНА КАТА: А оваа држава ќе биде вечна?

ДЕДО КОЉО: (Се прави зачуден.) Која држава?
ЧИНА КАТА: Како која, па оваа новата, што треба 

да биде убаво црвено кралство, наместо лошото прет-
ходно кралство?

ДЕДО КОЉО: (Со подигнат глас, но сепак тивко:) 
Не прашувај такви работи, зaшто весникот е полн со 
такви судбини. А и што се грижиш ти за тоа?... (Пауза.) 
Но, сепак, ќе ти одговорам. Сакаат да им биде вечна.

ЧИНА КАТА: А, така велиш. Па добро, тогаш и јас 
ќе бидам вечна.

ДЕДО КОЉО: (Изненаден од одговорот.) А 
зошто?

ЧИНА КАТА: За да бидам таму кога ќе се рас па-
днат.

ДЕДО КОЉО: Ќе бидеш!

Сцена трета

Ката продолжува да се моли кон морето, а Кољо се 
враќа во дворот. Седнува на кофата. Повторно го зема 
вес никот, го отвора и продолжува да чита. Во дворот 
од горната порта влегува Загариева, а Џиџистанков се 
по јавува од подрумот. Тој ў се обраќа на Загариева:

ЏИЏИСТАНКОВ: (Внук на Дедо Кољо. Го наследил 
од некој негов братучед, кој за време на лошото кралство 
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се моли на чардакот, а Дедо Кољо врти околу кофата. И 
свикува на Загариева:)

ДЕДО КОЉО: Молчи! Во мојава куќа повеќе не 
сакам да слушнам ниеден збор за тоа. Ти си тоа што си, 
но тоа биди надвор од тука. Јас не те учев да бидеш таква 
Ма кедонка. Ако имаш малку срам, ти сега ќе се срамиш, 
но гледам, ти се гордееш со тоа. Се гордееш што твоите 
сограѓани си ги испратила во темнината...

(Тука Кољо прекинува и се повлекува назад. Се качува 
по басамаците и се прегрнуваат со Чина Ката. Загариева 
останува збунета на клупата. Му се обраќа на Џиџи:) 

ЗАГАРИЕВА: А ти, што си се скрил таму во темни-
ната. Ела тука!

ЏИЏИСТАНКОВ: (Исплашено.) Еве, братучетке, 
доаѓам. (Се измолкнува од темнината и седнува на клу пата 
до Загариева. Таа сестрински го прегрнува и му вели:)

ЗАГАРИЕВА: Немој да се плашиш. Тоа што сега 
се случува е за наше добро. Остави го ти дедо. Јас знам 
дека и тој бил таков, но сега не е. А дал и двајца синови 
– мртви партизани. Тоа е голема работа. Ме разбираш 
ли ти нешто, Џиџи?

ЏИЏИСТАНКОВ: Мислам дека не те разбирам, а 
и да разбирам, страв ми е да признаам.

ЗАГАРИЕВА: (Воопшто незаинтересирана за него-
виот одговор.) Добро, а сакаш да ти раскажам како ги 
ис поап сивме нашите народни непријатели?

ЏИЏИСТАНКОВ: Сакам.
ЗАГАРИЕВА: Е, таков те сакам! За да бидеш напре-

ден, мораш да ги слушаш нашите победнички приказни. 
Доста е со оние кои ни ги кажуваше дедо, за Детето 
Ду катинче и златните грниња од Мокриево. Затоа, сега 
слу шај! Слушаш?

ЏИЏИСТАНКОВ: Слушам.
ЗАГАРИЕВА: (Радосна.) Џиџи, тоа што се случи е 

ис торија. Да, се случи тука, во Струмица, и отсега твојот 
град е херој. Затоа што ги фативме и ги стегнавме во цвр-
стата партиска тупаница. Еве вака. (Загариева во раката 
го стега весникот на Кољо.) А кога некого партијата ќе 
стегне, за него нема спас. Разбираш ли, Џиџи?

ЏИЏИСТАНКОВ: Започнувам да разбирам.
ЗАГАРИЕВА: Тоа е добро, братче. А сега, да продол-

жи ме. Ти реков дека тие петтемина, како најголеми бур-
жуи и капиталисти, вчера се појавија на игранката. А 
ние знаевме за тоа, бидејќи ние за сё мораме да знаеме, 
и ги чекавме. Кога дојде часот, срипавме, и толку. Тие 
и нивната глупава идеја за некоја нова, наша држава, 
повеќе не постојат. А и што ќе ни е нам држава кога веќе 
си имаме? Голема и братска, на чело со најголемиот мар-
шал на светот. (Загариева тогаш станува од клупата и 
салутира. Џиџи ја гледа збунето. По поздравот седнува 
пов торно на клупата.) Го знаеш ли ти тоа, Џиџи?

бил претепан на смрт од жандармеријата.) О, па каде сте 
вие, другарке Загариева? (Иронично.) Ве нема цела ноќ и 
ние сериозно се исплашивме нешто да не ви се случило. 
Ова се опасни времиња, братучетке, и на човека, ако не 
вни мава, може да му се случат многу несакани работи. 
(Кон Кољо.) Така ли е, дедо?

ДЕДО КОЉО: (Продолжува да чита и не ја подиг-
нува главата.) Така е!

ЏИЏИСТАНКОВ: (Кон Загариева.) Ете, слушна? 
И дедо ти вели дека е така.

ЗАГАРИЕВА: (Млада и амбициозна скоевка. Внука на 
Кољо од постариот син.) Добар ден. (Незаинтересирана за 
иро ничните забелешки на Џиџистанков. Смирено приоѓа 
до дедо ў. Го бакнува и седнува на клупата спроти него. 
Му свикува на Џиџи:) Што е бре, дибек ниеден? Што ти 
е гајле каде сум била? Тоа не е твоја работа, а ако сакаш 
добро да знаеш, сум била на партиски состанок.

ЏИЏИСТАНКОВ: (Весело.) На партиски состанок, 
ве лиш? Е па, тоа мора да било многу важно штом траело 
тол ку долго.

ЗАГАРИЕВА: Да, тоа беше многу важно и затоа се 
за државме цела ноќ во Партијата.

ЏИЏИСТАНКОВ: А што се случило?
(Загариева гледа дека разговорот станува инте-

ресен и не можејќи да се воздржи, победнички го кажува 
след ново:)

ЗАГАРИЕВА: Конечно, ги уапсивме нашите најго-
леми непријатели!

(По овие зборови настанува страотна тишина. 
Џиџи се повлекува назад. Ката се појавува од спротивната 
страна на чардакот, а Кољо повторно го фрла весникот 
на земја. Се свртува кон Загариева и ја прашува:)

ДЕДО КОЉО: Што зборуваш бре, момичко? Кого 
сте уапсиле?

ЗАГАРИЕВА: Сите!
ДЕДО КОЉО: (Срипува од кофата и војнички сви-

кува:) Кои сите и зошто?
ЗАГАРИЕВА: (Веќе станува сё позбунета, но побед-

ничкиот тон ў останува.) Сите, дедо, сите! Целата петор-
ка! Сите до еден, зашто беа против новата држава, за 
која ние прокрвавивме. Така ли е, дедо?

ДЕДО КОЉО: (Изненaден од зборовите на својата 
внука. Збунето молчи. По куса пауза, ја прашува:) А кога 
и каде?

ЗАГАРИЕВА: Сношти на игранка, дедо. Замисли, 
тие антинародни елементи се осмелија да бидат таму 
и да се веселат со нашата напредна младина. Срамота! 
Но таму дојдоа нашите херои, другарите од УДБА, и ги 
испофаќаа сите. (Воскликунува од радост.) Како глувци, 
дедо! Сите ги испоапсивме и ги испративме право во 
темнината. (Прави пауза и продолжува победнички:) Тие 
нам ќе ни ја земале светлината! Ајде, ти се молам!

(По овој победнички говор, Загариева седнува на клу-
пата и ги чека реакциите. Џиџи е исплашен, Чина Ката 
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ЗАГАРИЕВА: Ако, мене чинки ќе ме јадат, но вас 
ќе ве изеде загарот.

(По ова Загариева се враќа кон клупата. Му се обраќа 
на Џиџистанков:) 

ЗАГАРИЕВА: Ајде да си одиме. И овие биле исти 
како тие што ги средивме.

ЏИЏИСТАНКОВ: (Изненадено.) Што, зарем веќе 
ги убивте?

ЗАГАРИЕВА: Изгледа. Новата држава нема време 
за губење.

Сцена четврта

Ноќ во куќата на Дедо Кољо. Домашните спијат, а 
над Струмица ангелите на смртта ги дуваат облаците. 
Некаде далеку во струмичките планини се слуша звукот 
на тешкиот камион. Пред него се возат милицајци. Во 
при колката лежат безживотните тела на младите 
стру мички студенти. Покриени се со шаторски крила.

На средината од дворот се осветлени дворските 
предмети и купот камења. На камењата е легнат Првиот 
ангел. Од неговата лева страна седи Вториот ангел.

ПРВИОТ АНГЕЛ: (Се чешка по главата.) Каде беше? 
Зошто се задржа толку долго, брате ангеле?

ЏИЏИСТАНКОВ: Сега го знам, братучетке.
ЗАГАРИЕВА: Добро штом знаеш, Џиџи. Од денес за 

тебе почнува нов живот. Од утре си со мене и ќе бидеш 
со нас. Сакаш?

ЏИЏИСТАНКОВ: Сакам. 

(По одговорот на Џиџи, Загариева станува од клу-
пата и се упатува кон чардакот. Таму Кољо и Ката 
молчат. Им се обраќа:)

ЗАГАРИЕВА: (Подбивно.) Види, види! Седите и 
раз мислувате за вашиот живот, претпоставувам.

(Ў одговара Дедо Кољо.)
ДЕДО КОЉО: Не! Нема зошто да размислуваме 

за нашите животи. Тие се тие, наши, и си ги познаваме. 
Раз мислуваме за твојот, и во каков кошмар ќе се претво-
ри тој понатаму.

(Загариева сето тоа го прима со потсмев. Ў се обраќа 
на Ката.)

ЗАГАРИЕВА: А ти, чина Като, што ќе кажеш?
(Чина Ката не ў обрнува никакво внимание. И ната-

му гледа во небото. Кусо одговара:) 
ЧИНА КАТА: Чинки да те јадат!
(Загариева, навредена од тоа што го слуша, луто 

се свртува и свртена со грб ў одговара:) 
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ПРВИОТ АНГЕЛ: А што мислиш, зошто така му 
од говориле?

ВТОРИОТ АНГЕЛ: Затоа што веруваат во нешто, 
бра те. Гледај што се случува со оваа земја. Сите само ја 
спасуваат, а спасот никако да дојде. Да не сум ангел, и 
јас ќе бев со нив.

ПРВИОТ АНГЕЛ: Со кои?
ВТОРИОТ АНГЕЛ: Како со кои?
ПРВИОТ АНГЕЛ: Така, со кои? Со тие што веруваат 

или со тие што спасуваат?
ВТОРИОТ АНГЕЛ: (Зачудено.) Со тие што верува-

ат. Нормално!
ПРВИОТ АНГЕЛ: Да, и јас така мислам, но имам и 

други работи за објаснување. Еве, гледај, сега нешто ќе 
ти кажам. Тука, на ова исто место, во времето кога не бев 
ангел и оваа држава не беше истата, жандармите со сила 
ме качија на покривот и од таму ме фрлија долу, право 
тука, врз камењата. Јас паднав и бидејќи тогаш не знаев да 
летам, се растурив на парчиња. Потоа рекоа дека сум бил 
луд. А не беше така. Но тоа е веќе друга работа. Сега, само 
одвреме-навреме, кога ќе ме зачеша грбот, јас долетувам 
тука да си легнам врз мојата посмртна постела. Но да го 
оставиме сега тоа. Кажи како беше понатаму.

ВТОРИОТ АНГЕЛ: Страшно, брате. Кога дојдовме 
до едно планинско село, студентите ги истераа надвор 

 ВТОРИОТ АНГЕЛ: (Изнервирано.) Во планините! 
Се обидов да спасам некои студенти од ѓаволското лудило 
на некои земски идиоти.

ПРВИОТ АНГЕЛ: И?
ВТОРИОТ АНГЕЛ: И ништо. Таков ѕверлак, брате 

ан геле, не сум видел одамна. Прво ги собраа студентите од 
иг ранка. Ги врзаа со ортома како добичиња за на атпазар 
и ги одведоа во темнина. По патот застанаа двапати и 
ги убедуваа студентите дека сега ги носат да се спасат и 
тие треба само да бегаат. Студентите прашуваа каде, а 
овие не им одговараа туку само ги тепаа со кундаците 
и викаа: ќе бегате, ќе бегате...

ПРВИОТ АНГЕЛ: (Заинтересирано.) И што по тоа?
ВТОРИОТ АНГЕЛ: Ништо. Јас бадијала се обиду-

вав на некој од крвниците да му влезам в глава за да се 
пиш мани. Да стивне крвта во него. Но не, брате. Тие 
и натаму само ѓаволски викаа: Ќе бегате, ќе бегате... А 
сту дентите не знаат што да прават. Молчат, трпат и се 
во зат во камионот. Се доближив до нив и го слушнав 
след ниот разговор. Тој најмладиот им вели на остана-
тите: „Готови сме, браќа“. Останатите одговараат: „Да, 
но има и зошто“.

(Говорењето на Вториот ангел го прекинува Првиот. 
Тој станува, се обидува да се исчеша по грбот и го прашува 
Вто риот ангел:)
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од камионот. А таму сё беше подготвено за нивниот 
пречек. Им пријде еден мрачен идиот и нешто им про-
чита. Потоа ги однесоа до едно ритче. Таму им наредија 
да застанат мирно и веднаш на сите им испукаа по еден 
пат рон во градите. (Се слушаат пет поединечни истрели 
и, по секој истрел, се појавува ликот на секој стрелан 
студент.) Кога паднаа децата, двајца милиционери и 
еден шофер ги завртеа и ги оставија да лежат на плеќи. 
По тоа на студентите им испукаа уште по еден патрон 
во челото, за случајно некој да не останал жив. И потоа 
сё се заврши. Како ништо да не било. Ги фрлија телата 
во камионот и ги покрија со шаторски крила. Слушнав 
само кога главниот им честита на крвниците за сторе-
ното и им повтори, засекогаш да знаат, дека студентите 
ги фатиле по тешка потера пред граница, кога сакале 
да по бегнат од државата. Толку.

ПРВИОТ АНГЕЛ: И каде се сега?
ВТОРИОТ АНГЕЛ: Телата се долу, зад општината, 

бр заат да ги закопаат веднаш. А за душите, јас веднаш 
сре див да бидат на најдоброто место горе. Толку можеме 
да сториме. Нели?

ПРВИОТ АНГЕЛ: Секако.
(Сцената полека се затемнува. Ангелите исчезну-

ваат во темнината.)

Сцена петта

Рано утро во домот на Дедо Кољо. Дворот е празен. 
Ку пот камења е прекриен со шаторско крило. На чардакот 
Чина Ката ниже тутун. На средината е превртената 
кофа, а на клупата вчерашниот весник. Кољо излегува од 
подрумот и се упатува кон клупата. Го зема весникот и 
изнервирано го кине. Седнува на кофата. Го вади џепниот 
часовник. Го гледа и повторно го враќа назад во џебот. 
Се врти кон Ката.

ДЕДО КОЉО: Добро утро. Многу си поранила, 
снајке. Да не се брзаш некаде?

ЧИНА КАТА: (Продолжува спокојно со нижењето 
тутун.) Се брзам, но не знам каде, татко. Да знам, јас 
одамна би била таму.

ДЕДО КОЉО: Имаш право. И јас да знаев каде е тоа, 
ќе бев таму. (Пауза. Станува и оди кон скалите. Седнува. 
Продолжува со разговорот:) Кажи ми како спиеше?

ЧИНА КАТА: Не спиев!
ДЕДО КОЉО: Како!? Па што правеше цела ноќ?
ЧИНА КАТА: Ги слушав ангелите.
ДЕДО КОЉО: (Изначудено.) Какви ангели, Като? 

За што зборуваш?
ЧИНА КАТА: (Ја остава иглата со нанижаниот 

тутун настрана, станува и веќе нанижаната прет-
ходна низа ја обесува меѓу двата столба на чардакот. 
Се врти кон Кољо и студено му одговара:) За ангелите 

на смртта. Си кажуваа меѓу себе дека студентите биле 
убиени во Дедели.

ДЕДО КОЉО: (Срипува од скалите и се качува на 
чардакот. Ја стегнува Ката за рацете и спискува:) Какво 
убиство!? За што зборуваш, повторно те прашувам? (Ја 
одбутнува Ката од себе и слегува по скалите. Започнува 
да врти во дворот.)

ЧИНА КАТА: (Се созема од туркањето и смирено 
од чардакот му одговара на Кољо:) Едниот ангел беше 
братучет ти. Оној истиот за кој се раскажува дека, на 
времето, се фрлил од нашите ќерамиди.

ДЕДО КОЉО: (Изненадено.) И што кажа тој? Ако 
веќе велиш дека бил тој!

ЧИНА КАТА: Ништо, само му рече на другиот 
ангел дека, кога ќе го зачешал грбот, долетувал тука, за 
да легне на камењата. Така ќе му олеснело.

ДЕДО КОЉО: (На мајтап.) Ја, мајката, ќе му олес-
нело! Па не го терав јас со жандармите да се брка по 
ќерамидите. (Приоѓа до чардакот и одмавнува со рака. 
Продолжува:) Остави го сега тоа, Като. А она, за студен-
тите? Велиш дека си слушнала нешто?

ЧИНА КАТА: (Слегува низ скалите и седнува на 
клупата во дворот.) Кажаа дека сё е готово. Народните 
непријатели се ликвидирани кај Џуџук Белеш...

(Разговорот го прекинува гласот на Дарламбосов. Тој 
на велосипед влетува во дворот и вика: „Победа, победа...“ 
Слегува од велосипедот и продолжува:)

ДАРЛАМБОСОВ: (Општински курир со блага 
ретардација. Облечен е во војничка униформа. Стегнат 
е со колан, а двете ногавици му се потфатени со штип-
ки.) Готово е! (Започнува да се дере:) Сите се фатени 
и – тап, тап... (Прави гестикулаци со рацете како да 
пука од пушка.) Повеќе нема да имаме непријатели... 
(Започнува да се смее.) 

ДЕДО КОЉО: (Му пријдува на Дарламбосов и му 
влепува една плесница. Дарламбосов занемува како скаме-
нет. Кољо му дава знак да седне на клупата и тој седнува. 
Потоа го прашува:) Кои се фатени и за каква победа 
пискаш, несаглам еден?

ДАРЛАМБОСОВ: (Исплашено гледа час во Кољо 
час во Ката. По подолга пауза, одговара:) Студентите, 
друже Кољо Мајоре...

ДЕДО КОЉО: А од каде знаеш ти?
ДАРЛАМБОСОВ: (Веќе посигурен.) Ги видов.
ДЕДО КОЉО: Каде?
ДАРЛАМБОСОВ: (Станува од клупата и се упатува 

кон купот камења.) Под шаторското крило. (Застанува 
и го подигнува шаторското крило со кое се покриени 
предметите во дворот. Останува изненаден:) Еј, овде ги 
нема! (Се свртува кон Кољо и Ката:) А беа тука, жими 
мајка! (Останува вангелосан.)

(На Дарламбосов му приоѓа Чина Ката. Го прегрнува 
и се обидува да го смири. Му вели:) 
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за да ја стрелате! Ајде, тоа е вашата храброст! Да убивате 
деца и студенти. Кучко!

(На овој жесток одговор се спротивставува Дедо 
Кољо. Но веќе е доцна. Загариева во хистерија бега од 
дворот, а Џиџи не знае што да прави. Дарламбосов, на 
прсти, го изнесува велосипедот. Кољо ў се обраќа на Чина 
Ката:) 

ДЕДО КОЉО: Ќерко, каде ми е партизанската 
униформа?

ЧИНА КАТА: Долу, во бежанскиот сандак. А зошто 
ти треба?

ДЕДО КОЉО: За на гробишта.

Сцена шеста

Канцеларијата на струмичката УДБА. На глав-
ното биро седи началникот Ламаринов. До него има црн 
телефон. Од неговата десна страна е работното место 
на Загариева. На нејзината маса има голема машина за 
пишување. Машината одвај се гледа од купиштата досиеја 
и хартии. Во ќошот, на закачалка, висат еден шинел, 
палто со ордени и револвер во футрола. Џиџистанков е 
качен на мало столче и бара некои документи. На ѕидот 
виси голема слика на Маршалот, а на другата страна 
е картата на Југославија. Ламаринов му се обраќа на 
Џиџистанков:

ЛАМАРИНОВ: (Истражител. Немилосрден неприја-
тел на народните непријатели. Познат по својата суро-
вост кон затворените. Партизан и соборец на Дедо 
Кољо.) Ајде, додека најдеш една пресуда, ќе мине еден цел 
работен ден. Ако ја нема, ништо. Седнете со Загариева 
и напишете нова. Уште поубава и понародна. Малку 
поголема и со поситни букви. Да може долго да се чита. 
И онака сё е завршено.

ЏИЏИСТАНКОВ: Еве, веднаш, другар Ламаринов. 
Ќе ја најдам, зошто да пишуваме нова. (Продолжува да 
бара. По некое време, ја пронаоѓа.) Еве, ви реков. (Се симну-
ва од столчето и му ја дава пресудата на Ламаринов.) 

ЛАМАРИНОВ: (Ја зема пресудата и започнува да 
чита. Задоволен е од она што го прочитал. И наредува 
на Загариева:) Добро е, но може да биде уште посилно. 
Сепак, преправете ја и додајте уште некоја изјава. Малку 
нови сведоци и некоја антидржавна парола. И, секако, 
ставете некои од оние опасни стихови на бандитите. 
(Прави пауза. Потоа поткашлува и му се обраќа на Џиџи:) 
Ти, Џиџистанков, пишуваш поезија?

ЏИЏИСТАНКОВ: (Навредено:) Не, другар Ла ма-
ри н ов! Па, за каков ме сметате Вие? Ви се молам!

ЛАМАРИНОВ: (Задоволен од одговорот:) Да. Да, 
Џиџи, и јас така мислев. Знаев дека не си ти таков. А и 

ЧИНА КАТА: Добро. Не потресувај се многу. Беа 
тие тука ноќеска. Јас ги видов. Но тоа беа само нивните 
сенки. Ти најверојатно си ги видел некаде на друго место. 
Ајде, сети се и кажи каде?

ДАРЛАМБОСОВ: Да, Чина Като. Ти имаш право, 
тие не се тука, но јас знам каде се. Тие се во дворот на 
народната власт. Таму лежат покриени со исто вакво... 
(покажува на шаторското крило.) И јас ги видов таму и 
ги прашав што бараат тука. Но не зборуваа и беа крвави. 
Потоа ме фатија оние со кожените мантили и ми рекоа 
да одам и да викам секаде: „Победа, победа...“ И јас си 
викам. Ете, толку, Чина Като. 

(По ова Дарламбосов се враќа кај велосипедот. Го зема 
на две раце и го завртува со седлото и гиданот надолу. 
Започнува да ги врти педалите и од џебот вади шприц
кантиче полно со масло. Започнува да го подмачкува 
синџирот на велосипедот. Чина Ката седнува на клупата, 
а Дедо Кољо се враќа и седнува на кофата. Тишината 
ја прекинува победничкото влегување на Загариева и 
Џиџистанков. Загариева е облечена во сив мантил, а 
Џиџи во кожено палто. На главата има темен качкет. 
Загариева ў се обраќа на Чина Ката:)

ЗАГАРИЕВА: Гледаш, не ме изедоа чинки. А тебе?
(Чина Ката не ў одговара. Дедо Кољо станува од 

кофата и ў се втурнува:) 
ДЕДО КОЉО: Да знаеш колку сум среќен што 

твоите родители умреа толку млади!
ЗАГАРИЕВА: (Навредено.) Зошто, дедо?
ДЕДО КОЉО: Затоа што не можат да видат каква 

змија лутица изнедриле од своите утроби. Кучко една, 
која си ти да прашуваш дали нас нё изеле чинки?

ЗАГАРИЕВА: (Се повлекува малку наназад и прави 
пауза. Сака нешто да каже, но се предомислува. Му се 
обраќа на Џиџи:) Ајде, не плаши се. Кажи нешто и ти!

ЏИЏИСТАНКОВ: (Најпрвин прави подолга пауза, 
а потоа стресува нешто непромислено.) Ако сакате да 
бидете лојални граѓани, немојте деновиве многу да збо-
рувате или да одите на гробишта!

(На ова се јавува Дарламбосов.)
ДАРЛАМБОСОВ: И јас ли да не одам таму, другар 

Џиџи?
(Му спискува Загариева:)
ЗАГАРИЕВА: Молчи бре, т’пак!
(Дарламбосов замолкнува и продолжува да ги врти 

тркалата на велосипедот. Од клупата станува Чина 
Ката и ў се обраќа на Загариева:) 

ЧИНА КАТА: Мори, овчепиче едно, не само што 
цел живот ќе те јадат чинки, туку ќе се сториш чинка. Ќе 
ги плашат децата со тебе. Што е? Мислиш ти се плаши 
некој? И тебе и на оваа твоја држава? Ајде, што чекаш, 
повикај ги твоите крвници, натоварете нё и однесете нё 
во планините. А попат, земете ја и половина Струмица 
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от секогаш тие поетите ми биле најсомнителни. Никогаш 
не знаеш што сакаат да кажат. (Гледа кон Загариева.) 

ЗАГАРИЕВА: Не, шефе. И јас не ги сакам. Опасна 
работа е тоа. Затоа со нив само така. (Со раката пока-
жува кон револверот кој виси на закачалката во ќошот. 
Потоа ја зема хартијата и веднаш седнува да пишува 
нова пресуда. Му препорачува на Ламаринов:) Другар 
Ла маринов, а да додадам јас тука уште некои имиња. А, 
што велите на тоа?

ЛАМАРИНОВ: (По кусо размислување.) Не, засега 
е доста вака. Има време за останатите. Сите ќе паднат 
во нашите раце. 

(Загариева послушно се повлекува и седнува да рабо-
ти. Крвнички удира по машината за пишување. Нејзиното 
пишување на пресудата, на веќе убиените студенти, пов-
торно го прекинува прашањето на истражителот:)

ЛАМАРИНОВ: (Со чудење и голема доза на неверу-
вање.) Видовте ли што народ се овие струмичаниве?! А 
убаво им рековме да не се чаталат многу и да не доаѓаат 
на гробишта, а тие пак таму. Се набутаа сите! Е, глупав 
народ! Ти го спасуваш од непријателите, а тој оди таму 
за да им плаче на гробот. Чудо! (Кон Џиџистанков:) А, 
Џиџи? Така ли е?

ЏИЏИСТАНКОВ: (Збунето, но прибрано:) Вира-
нл’ци, шефе! Виранл’ци!

ЛАМАРИНОВ: Да, Џиџи, такви има многу. А таму, 
го видовте ли дедо ви Кољо? 

(На ова прашање, во исто време, потврдно и испла-
шено одговараат Загариева и Џиџи. Ламаринов про дол
жува:)

ЛАМАРИНОВ: Да. И јас го видов. И затоа го повикав 
денес да дојде кај мене. Еве, само што не пристигнал.

(Овие зборови многу ги вознемируваат Џиџи и 
Загариева. Загариева станува нервозна и гледа на часов-
никот. Џиџи седнува на малото столче и чека. Во тој 
миг ѕвони телефонот и на Ламаринов му го најавуваат 
Мајорот Кољо. Кољо влегува облечен во партизанска 
униформа. На градите има ордени, а во рацете бастун. 
Се држи гордо. Кога ќе го видат дедо им, Загариева и Џиџи 
како ветрови бегаат од сцената. Кољо се прави како да 
не ги забележува. Стои исправен пред Ламаринов.) 

ЛАМАРИНОВ: (Надмено.) Добар ден, мајоре.
ДЕДО КОЉО: (Кољо студено му одговара:) За крв-

ниците нема добри денови. За нив има само страшен 
суд пред Бога!

ЛАМАРИНОВ: (Навикнат на табиетот на Кољо, 
не реагира на кажаното. Смирено продолжува:) Нема да 
седнеш? Полека, мајоре. Уште не си дошол, а веднаш 
колнеш. И со кого ме плашиш? Со Бога! Ама ајде, ти се 
молам! Тој не постои. Партијата не го признава. А кога 
таа некого не признава, тој не е опасен. (Резигнирано:) 
Ајде, седни!

ДЕДО КОЉО: Сум постојал јас и на многу потешки 
работи. Кажи зошто ме повика! Мора да е нешто важно. 

Вообичаено ми праќаш пораки и поздрави преку овие 
мои змиски внуци што се разбегаа пред малку. 

ЛАМАРИНОВ: (Одмавнува со раката, во знак дека 
му е сеедно.) Но... Не бива така, друже!

ДЕДО КОЉО: (Го подигнува бастунот и го вперува 
кон Ламаринов.) Што не бива? Ти да ги убиваш нашите 
деца, а јас да ти се восхитувам. Тоа?

ЛАМАРИНОВ: (Изнервирано срипува од столот и 
започнува да вика:) Какви наши деца?! Тие не се наши 
јунаци. Тоа не се твои деца. Тие се наши непријатели! 
Твоите деца беа партизани и херои!

ДЕДО КОЉО: (Со истиот тон му возвраќа на 
Ламаринов:) Токму затоа, Ламаринов! Не можам да се 
согласам дека сега треба да убиваме други деца за да 
се потврди нивното херојство. Не! Тоа никако! Тоа е 
злосторство... 

(Го прекинува викањето на Ламаринов. Тој доаѓа 
пред Дедо Кољо и му се втурнува в лице.)

ЛАМАРИНОВ: Внимавај што зборуваш! Може да 
те чуе некој и тогаш ти нема спас, мајоре. За тоа што е 
злосторство во овој град решавам јас!

ДЕДО КОЉО: (Започнува да се смее.) Ха-ха... голема 
ра бота! Мене и онака ми нема спас. Мојата душа можеби е 
нај грешната на овој свет. И што морам да очекувам уште? 
Дека ќе ме затворите, дека ќе пукате? Само затоа што ви 
ка жувам дека не е убаво што ги убиваме сопствените 
деца? Ако е така, затворај! Ако е така, пукај, ѕверу!

(Ламаринов се навалува назад на столот. Се држи 
со двете раце за главата. Зема еден куп хартии и му ги 
покажува на Дедо Кољо. Тој зема дел од нив.)



60 26.08.2011

ДРама
братислав ташковски

шам дали некој пцуе, колне, зборува против државата 
и така натаму...

ЧИНА КАТА: (Провокативно:) А, така. И имаше 
ли такви, малку почудни?

ДАРЛАМБОСОВ: Еееј! 
(Загариева и Џиџистанков навредени седнува-

ат на клупата. Ги гледаат другите. Џиџи ў вели на 
братучетката:)

ЏИЏИСТАНКОВ: Ова ли е нашето семејство? 
Зошто никој не нё познава, сестро?

ЗАГАРИЕВА: Прави се и ти дека не ги познаваш. 
Така ќе ти биде полесно.

ЏИЏИСТАНКОВ: Се правам, ама не ми оди. Некако 
не ми е пријатно, а денес е и именден на баба Марија.

ЗАГАРИЕВА: (Изненадена:) Еј, навистина! Тоа значи 
дека и мене ми е именден. (Се радува, но радоста трае 
кусо. Веднаш на нејзиното лице се враќа строгоста.) Но 
што е тоа важно? Јас си имам роденден. Во новата држава, 
Џиџи, многу се поважни некои други работи од некои 
обични и глупави славења. Еве, сега за нас најважно е 
свечено да се подготвиме за новата Петолетка. Да, тоа 
е прво. (Се врти кон Џиџи кој со насолзени очи го гледа 
дедо му Кољо. Го удира по раката.) Еј, каде гледаш?

ЏИЏИСТАНКОВ: Го гледам дедо.
(Дедо Кољо и натаму ги врти бројниците. Силно ў 

се обраќа на Ката, за да можат сите да чујат:)
ДЕДО КОЉО: Като, сами сме?
ЧИНА КАТА: Да, татко. Јас, ти, Дарламбосов и...
(Ја прекинува и продолжува:) 
ДЕДО КОЉО: Добро. Тогаш дај ни на сите по едно 

слатко и вода. Денес е празник. Кога беше жива жена ми, 
заедно со децата одевме долу, кај црничките, и таму во 
ладовина пладнуваваме и кажувавме приказни. Сите беа 
среќни. Децата трчаа, а јас си пиев црничкова и мезев 
ладна диња...

(Чина Ката се упатува кон вратата од подрумот. 
По кусо време се враќа со подавалник. На подавалникот 
има три чиничиња со слатко и четири чаши вода. Во 
едната чаша вода има три мали лажичиња. Го послужува 
Кољо, потоа Дарламбосов.)

ДЕДО КОЉО: (Прво зема лажиче, потоа ги зема 
слаткото и водата.) Добро тогаш, да си ми жива и здрава, 
ќерко. Само ти ми остана во овој прелажан живот. Ако! 
Можеби така требало да биде. А да си жив и ти, Дар лам-
бо сов! И ти си ми некоја рода. И помалку да кодошиш. 
(Кољо го каснува слаткото и отпива од водата. Тоа го 
пра ват и останатите. На клупата соблазнето гледаат 
Џиџи и Загариева. Џиџи силно прашува:) 

ЏИЏИСТАНКОВ: А за нас нема слатко?

(Владее тишина. Никој не му одговара на прашање-
то. Дедо Кољо станува и приоѓа до купот камења. Го 

ЛАМАРИНОВ: Еве, види. Земи и прочитај за што 
се бореле тие, твоите деца! Сакале да ја урнат нашата 
југословенска држава и да направат некоја нова, нивна 
и македонска. Како?

ДЕДО КОЉО: (Ги фрла хартиите во воздух и тие 
се разлетуваат низ целата канцеларија. Потоа тивко 
му возвраќа:) А ние кога започнавме, за што сакавме да 
се бориме? Си заборавил? Сети се што ми велеше ти за 
Македонија, сё додека оние црнотравци и белградоцен-
трични не ти го испија умот. А и ти сакаше да одиш на 
Белото Море... Се сеќаваш?

ЛАМАРИНОВ: (Целиот избезумен, но сепак воздр-
жано.) Излегувај...! Да не те гледам повеќе пред моите 
очи... Бегај... биди предавник и ти, но само подалеку од 
мене. Јас тука ништо не ти можам...

(Дедо Кољо се повлекува наназад. Ламаринов бара 
нешто по фиоките на бирото. Кољо ја става раката под 
палтото и вади пиштол. Ламаринов го гледа исплашено, 
но пред да започне да вика, Дедо Кољо го врти пиштолот 
со цевката кон себе, му приоѓа и му вели:) 

ДЕДО КОЉО: Не плаши се, дојдов само да ти го 
вратам пиштолот. (Се доближува до масата и го остава 
пиштолот пред Ламаринов.)

ЛАМАРИНОВ: (Го зема пиштолот и проговорува:) 
Зошто, Мајоре?

ДЕДО КОЉО: (Победнички.) За да не те убијам 
како голо куче кога ќе те видам на улица.

Сцена седма
  
Дворот на Дедо Кољо. Чина Ката и Дарламбосов 

разговараат. Велосипедот на Дарламбосов е превртен 
наопаку и тој, додека разговара, со шприцпумпичката ги 
подмачкува тркалата. Дедо Кољо седи на бурето и врти 
бројници. Молчи. Купот камења и натаму е прекриен со 
шаторско крило. На скалите кои водат кон чардакот 
седат ангелите. Во дворот од горната порта влегуваат 
Загариева и Џиџистанков. Никој не им обрнува внимание 
и тие како невидливи се шетаат на сцената. Чина Ката 
го прашува Дарламбосов:

ЧИНА КАТА: А ти, беше на погребението?
ДАРЛАМБОСОВ: (Радосен што е прашан.) Их! Ви 

се молам! Како може тоа да помине без мене? (Задоволно 
продолжува да го подмачкува велосипедот.)

ЧИНА КАТА: И што правеше таму?
ДАРЛАМБОСОВ: (Прекинува со подмачкувањето. 

Ја става шприцпумпичката в џеб. Од другиот џеб вади 
шамиче и си ги брише рацете. Одговара:) Забележував 
кој плаче.

ЧИНА КАТА: Како кој плаче? Па на погребение 
сите плачат.

ДАРЛАМБОСОВ: (Авторитативно:) А не, Чина 
Като. Мене ми рекоа да гледам малку почуднo и да слу-
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подместува шаторското крило. Чина Ката му помага на 
Дарламбосов да го преврти велосипедот. Тој се качува на 
него и врти неколку кругови околу сите. Тоа од скалите 
го гледаат ангелите. Проговара Првиот ангел:)

ПРВИОТ АНГЕЛ: Еј, види како ми се растури се меј-
ство то. Половина убијци и кодоши, останатите тажни 
вет ропири. Штета!

ВТОРИОТ АНГЕЛ: Што да правиш, брате? Земска 
работа. Но ти си добар. Млад ангел си и можеш да дој-
деш и да ѕирнеш тука долу. А јас? Јас немам никој и 
секогаш морам да слушам туѓи тажни приказни за да 
се натажам.

ПРВИОТ АНГЕЛ: Да, така е. Ајде сега да слеземе 
долу. Јас ќе легнам малку, да си го исчешам грбот, а ти 
седни до децата на клупата. Обиди се да им го извадиш 
лошотилакот.

(Ангелите слегуваат од скалите долу во дворот. 
Првиот ангел слегува и го подигнува шатрорското крило. 
Легнува врз камеањатаи и се чеша од нив. Се подместува 
и прави гримаса на задоволство. Вториот ангел седнува 
до Џиџи и Загариева. Сите тројца молчат и откако му 
станува здодевно, Вториот ангел ў дувнува во вратот 

на Загариева. Таа срипува како да ја апнала оса и му се 
обраќа на Џиџистанков:) 

ЗАГАРИЕВА: А што мислиш да беше обратно? 
Наместо ние што ги стрелавме студентите, тие да нё 
стрелаа нас?

ЏИЏИСТАНКОВ: (Збунето:) Ништо не те разби-
рам! Зошто мртвите да ги стрелаат живите?

ЗАГАРИЕВА: Добро. Ти никогаш ништо не разби-
раш. Ти велам, да беше обратно, дали ние денес ќе бевме 
народните херои во овој град? Којзнае дали вечно ќе биде 
вака? Вечното славење не бива само со сила. А што ако 
нешто се измести во нашата историја?

(Следува подолга пауза. Сцената се затемнува и 
се повторува првата сцена. Музика во градскиот парк, 
чекорот на војниците, звукот на камионскиот мотор. 
Се јавува Страшниот глас:) 

СТРАШНИОТ ГЛАС: Пецев! Јармов! Белев! Кос-
ту ранов! Топчев!

(Додека се кажуваат имињата, во заднината се 
појавуваат ликовите на стреланите студенти. После 
секое име одекнува истрел.)
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дека никогаш нема да се распаднеме! (Се смее и вика:) 
Никогаш! Никогаш!

Викотницата ја прекинува музика. Се слуша мар-
шот Во борба, во борба... Страшниот глас застанува 
мирно и започнува војнички да поздравува на сите страни. 
По неколку мига музиката престанува, се слушаат удари 
на чекани и кршење на камен. Продолжува маршот а 
сцената се затемнува. 

Сцена втора

Канцеларијата на УДБА. Џиџистанков седи удоб-
но во кожената фотејла и го чита денешниот весник. 
Изгледа задоволно. Сценографијата е иста. Биро, телефон, 
машина за пишување и мал стол на средината. На ѕидот 
се смешка Маршалот. Влегува Загариева.

ЗАГАРИЕВА: (Иронично:) Здраво, шефе. И понатаму 
ништо не работиш. Само читаш и чекаш некој друг да 
ти ги завршува работите.

ЏИЏИСТАНКОВ: (Не престанува со читањето. 
Од го ва ра:) Кои работи?

ЗАГАРИЕВА: (Седнува на другото биро.) Држав ни те.
ЏИЏИСТАНКОВ: (Го остава весникот.) А што им 

не до стасува ним? Сё е мирно во градов. 
ЗАГАРИЕВА: Токму затоа. Дека е сё мирно. Ти 

мораш да направиш да не биде мирно. Овие од Скопје 
заборавија на нас. Бевме интересни само кога ги стре-
лавме студентите. Оттогаш – ништо. Што безбедност си 
ти? Му оставаш време и место на народниот непријател 
да размислува и да се подготвува за нешто.

ЏИЏИСТАНКОВ: (Многу сериозно:) А за што да 
се подготвува народот, другарке Загариева?

ЗАГАРИЕВА: (Изнервирано:) Не знам, но мора 
да има нешто. Но за друго дојдов кај тебе. Виде каков 
скандал се направи во неделата кога со најголема тага 
го погребувавме другарот Билбилџиски?

ЏИЏИСТАНКОВ: (Исплашено:) Каков, другарке 
Загариева?

ЗАГАРИЕВА: Голем! Кога ужалената поворка, дла-
боко погодена од прераната смрт на другарот првоборец 
Билбилџиски, минувала покрај споменикот на стрела-
ните струмички студенти, видела чудо и се згрозила! Го 
видела најубавиот споменик на нашите гробишта! И тој 
бил на народните непријатели. И внимавај, на гробот 
имало отворена книга. Срамота!

(На Џиџистанков му стануваат јасни работите. 
Станува од столот и се доближува до Загариева.) 

ЏИЏИСТАНКОВ: И? Што сега?
ЗАГАРИЕВА: (Станува од столот и свикува:) Како 

што? Прво ќе напишете неколку антинародни пароли 
низ градот. Ќе затворите неколкумина и тоа чудо од 
споменик мора веднаш да се урне!

в Т О р   д е Л 

Десет години подоцна. Животот оди натаму. Некој 
живее во страв и грев, а некој во лудилото кое го дава 
апсолутната власт. Чина Ката е истата, само малку 
поостарена. Времето го минува во дворот и на чардакот. 
Ниже тутун и еднаш неделно оди на гробишта. Таму го 
посетува партизанскиот гроб на нејзиниот маж Андон. 
Потоа поминува крај гробот на стреланите студен-
ти. Ако нема никој во близина, застанува и се помолува. 
Оттаму оди на Бежанските гробишта и таму пали 
свеќи за сите починати.

Дедо Кољо е во длабока старост. Слеп е и длабоко 
погоден зошто сё уште е тука. Дарламбосов не е повеќе 
општински курир за мајтап. Сега е другар архивар кој 
разнесува важни документи по градот. Истражителот 
Ламаринов е мртов, а другарот Џиџистанков е истражи-
тел наместо истражителот. Загариева е висок партиски 
функционер и ужива во моќта на Партијата. 

Сцена прва

На сцената се појавува Страшниот глас. Дворот е 
празен. Ангелите седат исплашени на скалите. Молчат. 
Страшниот глас врти кругови како дервиш и застанува 
пред шаторското крило. Се наведнува и го подигнува. 
Потоа задоволно го враќа назад. Се исправа и оди кон 
публиката.

СТРАШНИОТ ГЛАС: ( Маж облечен во црно. Делува 
арогантно и изнасилено.) Ех, каков народ? Да не можеш 
да го направиш среќен. Не знае од што бега? Сака да 
избега од нас! (Започнува да се смее. Хистерично. По 
неколку мигови повторно се скаменува и продолжува:) 
Тие... да, тие се луди. Тие... против нас! Ама ... ајде ви се 
молам! (Големо чудење се препознава на неговото лице. 
Повторно се враќа назад и застанува пред шаторското 
крило. Ангелите се вознемирени и од скалите го гледаат 
црниот човек. Првиот ангел го прашува вториот:)

ПРВИОТ АНГЕЛ: Кој е овој брате?
ВТОРИОТ АНГЕЛ: Не знам. Можеби некој луд 

пристор? Можеби обичен наслиник! Или демонот на 
црнилата. (Пауза.) Да, со сигурност е тој, друго не може 
да биде. Гледај каков е?

(Страшниот глас повторно се враќа пред публи-
ката. Брцнува во џебот и вади часовник. Го става на 
увото за да провери дали работи. Го потчукнува неколку 
пати. Потоа го забришува од ракавот и го погледнува. 
Делува задоволно.)

СТРАШНИОТ ГЛАС: Ех, време е. Ќе видат тие 
сега. Тие и натаму биле против нас! Будаличишта! Тие! 
Па зарем не можат да разберат дека ние сме вечни и 
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ЏИЏИСТАНКОВ: (Прави обиди да се спротив-
стави.) Но како тоа? Тоа нема да може. Тие се одамна 
мртви. Кому му пречат сега? Зарем треба повторно да 
ги стреламе?

ЗАГАРИЕВА: (Заповеднички:) Да, ако треба, и тоа ќе 
го направиме. Зашто не можеме да дозволиме тие и ната-
му да се подигруваат со нашата гордост и револуција.

ЏИЏИСТАНКОВ: (Упорно:) Но тие веќе десет годи-
ни се мртви, братучетке!

ЗАГАРИЕВА: (Вика:) Немој ти мене „братучетке“! 
Не, тие нема да бидат мртви сё додека има спомен за нив. 
Затоа работи како што ти наредувам! Уривај!

ЏИЏИСТАНКОВ: А ако не сакам?
ЗАГАРИЕВА: (Решително.) Тогаш и ти ќе станеш 

спомен. (Од чантата вади пиштол. Го репетира и го 
ис права пред главата на Џиџи.)

(Џиџи се повлекува наназад и се предава. И вели дека 
се согласува и така ќе биде. Загариева го враќа пиштолот и 
излегува налутена од канцеларијата. Истиот ден истра-
жителот Џиџистанков го повикува милицаецот Арлам. 
Тој добива наредба да оди кај роднините на стреланите 
струмички студенти и да им каже под итно да го урнат 
споменикот. Ако не сакаат така, народната власт со 
нив ќе се пресмета на поинаков начин, а споменикот ќе го 
урнат затворениците. Така било и така се случило.)

Сцена трета

Споменикот на студентите е урнат. Второто 
погребение е завршено. Во дворот на Дедо Кољо истото 
секојдневие. Чина Ката го бара југот на чардакот и се 
моли кон јужната страна. Дедо Кољо седи на клупа на 
средина од дворот. Во длабока старост е и не гледа. Носи 
темни очила, а во раката има бел бастун. Во дворот 
влегува Дарламбосов. Се качува на скалите и ја поздра-
вува Чина Ката:

ДАРЛАМБОСОВ: Добар ден, Чина Като. Ги донесов 
лекарствата за Мајорот. (И подава на Ката едно кесенце 
и гледа во дворот кон Кољо.) Од кога е ваков?

ЧИНА КАТА: (Ги зема лекарствата и му одговара:) 
Се чини отсекогаш, но во последниве денови постојано. 
Како да чека некого.

ДАРЛАМБОСОВ: А кого чека?
ЧИНА КАТА: (Се насмевнува.) Ангелите.
(По ова Дарламбосов започнува да ў раскажува 

нешто на Чина Ката. Дедо Кољо тропнува со бастунот 
и вика:) Като, кој е дома?

ЧИНА КАТА: (Слегуваат заедно со Дарламбосов по 
скалите и се упатуваат кон него.) Дарламбосов дојде, 
тате. Ти донесе лекарства. 

ДЕДО КОЉО: А, кодошот е тука! Е, ако де. Нека 
дојде. Нека седне до мене.
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Сцена четврта

Истиот декор од втората сцена. Дворот на Дедо 
Кољо, куќата со чардак. На чардакот седи Чина Ката и 
се моли. Долу, на клупата, е седнат Дедо Кољо. Стар е и 
слеп. Ја прашува Ката:

ДЕДО КОЉО: Кој ден сме и колку е часот?
ЧИНА КАТА: (Влегува во собата на чардакот за да 

види колку е часот. Се враќа.) Уште малку, па десет.
ДЕДО КОЉО: Уште колку? Сакам да знам точно 

во колку часот ќе престанам да постојам.
ЧИНА КАТА: Две минути до десет.
ДЕДО КОЉО: Добро. А кој ден сме?
ЧИНА КАТА: Понеделник.
ДЕДО КОЉО: Одлично! Отсекогаш сум сакал да 

ум рам во понеделник.
(На ова се вмешува Ката:)
ЧИНА КАТА: Што зборуваш, татко? Какво уми-

ра ње?
ДЕДО КОЉО: Моето, Като. Јас повеќе не можам 

да чекам.
ЧИНА КАТА: Што да чекаш?
ДЕДО КОЉО: Да се распаднат.
ЧИНА КАТА: Кои?
ДЕДО КОЉО: Овие, што убиваат деца.
ЧИНА КАТА: А што ќе правам јас, татко?
ДЕДО КОЉО: Ти ќе бидеш вечна и ќе се молиш 

кон југот.
ЧИНА КАТА: Но нели ми кажа дека морето вечно 

ќе биде далеку од нас?
ДЕДО КОЉО: Да, но овие нема да бидат вечни.
ЧИНА КАТА: Кои?
ДЕДО КОЉО: Тие! За кои дадовме сё. Јас – моите 

ро де ни деца, ти – ќерко моја, твоите неродени!

(Светлото полека се гасне. Чардакот останува 
осветлен. Дедо Кољо седи на столот. Му приоѓаат анге-
лите. Станува. Се слуша музика од Градскиот парк, а во 
заднината се наѕираат петтемина стрелани струмич-
ки студенти. Под стража на ангелите, Мајорот Кољо 
заминува во темнината.)

Крај

(Дарламбосов седнува на клупата и го поздравува 
Дедо Кољо:)

ДАРЛАМБОСОВ: Добар ден, Мајоре!
ДЕДО КОЉО: Добар ден, шпиону. Што те нема 

толку долго? Да не стрелате повторно во планините?
ДАРЛАМБОСОВ: (Се смешка.) Не, новите веднаш 

ги затвораме, а на старите им ги уриваме гробовите. 
(Продолжува да се смее.)

ДЕДО КОЉО: Како?... Не те разбирам. Или можеби 
не те чув добро?

(На ова се вмешува Ката. Го смирува Дедо Кољо и 
се обидува да му објасни:)

ЧИНА КАТА: Татко, знаеш дека деновиве умре 
големецот Билбилџиев?

ДЕДО КОЉО: Знам. И редно беше да умре. Голем 
пакосник беше. (Кон Ката.) И што тој?

ЧИНА КАТА: (Збунета.) Е тој... кога го закопувале... 
Или не тој, туку неговите. Кога минувале крај спомени-
кот на студентите, виделе дека тој бил многу убав. И се 
навредиле, па му наредиле на Џиџи да го урне...

ДЕДО КОЉО: (Смирено и очекувано.) А тој, нашиот 
билмез, што направил?

ЧИНА КАТА: Му наредил на милицаецот Арлам 
да им нареди на роднините на студентите сами да го 
урнат споменикот...

ДЕДО КОЉО: И?
ЧИНА КАТА: (Веќе ў станува здодевно од претпаз-

ливоста.) И што – и? Го урнале.
(Дедо Кољо станува и започнува да оди. Со белиот 

бастун си го бара патот. Пред него се испречува Дар
лам босов.) 

ДЕДО КОЉО: А, ти си. Тргни се настрана.
ДАРЛАМБОСОВ: (Се трга настрана и прашува:) 

Да не одиш некаде, Мајоре?
ДЕДО КОЉО: Не, само вежбам.
ДАРЛАМБОСОВ: Зошто?
ДЕДО КОЉО: За да не заборавам каде сум се родил! 

Ајде! Иш! Иш од мојата темнина! (Започнува да се врти 
и да мава со белиот бастун.)

ДАРЛАМБОСОВ: (Бега од ударите на Дедо Кољо. 
Се повлекува кон Чина Ката и ў вели:) Евааа! Мајорот 
из   вет реал!

(Дарламбосов ја напушта сцената. Ката успева да 
го смири Дедо Кољо. Го седнува на клупата.)

ЧИНА КАТА: Смири се, тате. Не е тоа ништо. Ти 
знаеш дека има и полоши нешта.

ДЕДО КОЉО: Знам, и токму затоа сакам да ис чез-
нам.

(Дедо Кољо е седнат на клупата. Полека се препушта 
на чекањето на смртта. Дворот останува празен. Ката 
се качува на чардакот, а од Музичкото училиште започ-
нува да се слуша тивка клавирска музика.)


