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УВОДНИК

Големиот македонски писател Гане Тодоровски до последните 
мигови на својот живот креативно ја осмислуваше секоја празна 
минута. Секогаш ме предизвикувала таа негова организираност, 
таа аскетска посветеност на пишувањето. Едноставноста на тој 
предизвик е можеби најголемата мисија што еден автор може да 
ја прифати како мотив кој треба да се почитува. Но и да се знае, да 
се биде информиран и секогаш подготвен за настап пред самиот 
себе и пред иднината. Таков беше Гане, бескрајно посветен на 
пишувањето и неговата вистинска леснотија. 

Пред многу години, некаде на пат кон Петербург, со профе-
сорот разговаравме токму за македонската леснотија на пишу-
вањето. Тоа беше година во која Гане Тодоровски имаше објавено 
12 првообјавени книги. Во шега знаеше да рече: „За секој месец по 
една“. Во тој предизвикувачки контекст го прашав: „Зошто толку 
книги, професоре?“ Ми одговори едноставно и во свој стил: „Затоа 
што живееме во Македонија! Тука, ако не си постојано присутен, 
ќе исчезнеш за неколку месеци“.

Тоа исчезнување, колку и да е поетски димензионирано, е 
реално и навистина постои. Постои бидејќи свое покритие најде 
во многу вонкнижевни категории. Денес вредноста на еден автор 
се рангира со некои сосем поинакви мерила. Присутноста не е 
валидна според вистинската вредност на делото, неговата тема или 
стилска карактеристика. Таа се вреднува според институционал-

ната моќ на авторот, неговата медиумска популарност и бројот на 
контактите кои тој ги (зло)употребува за свој пласман, се разбира, 
како голем македонски писател.

Се разбира, многумина ќе се запрашаат како е тоа можно и 
зошто тоа се случува. А се случува. И тоа пред очите на многумина, 
меѓу кои се и културните власти и авторитети.

Тоа случување нема никаква врска со вистинските вредности. 
Тука најмногу доминира леснотијата на пишувањето и лакомоста 
по брзата популарност. Зашто сите заинтересирани многу бргу 
сфатија – денес во Македонија, да се биде добар писател е потреб-
но да имаш моќен издавач, успешни врски меѓу новинарските 
кругови и креативен пристап до решавачките кругови на власта. 
И само толку. Не е важно што пишувате и како тоа го правите, 
доколку добро се испопуларизирате. Тоа е јасно, но како никој да 
не сака да разбере колку е тоа реално. Зошто таква дилема? Бидејќи 
сё што се случува во тоа овенчување со брза слава и медиумско 
присуство не е докрај дефинирано, но е крајно контрадикторно. 

Прво, таму каде што се настапува, се настапува од името на 
македонската книжевност, а таа книжевност, во поширока смисла, 
не е консултирана. Се форсираат неколку автори, а сите други 
се само останатите, кои не можат да се вклопат во таа европска 
вртелешка од вредности и, нормално, се невредни. А вредните? 
Тие мислат дека е така, но суштината е сосем поинаква. Големите 

Братислав Ташковски

За лесНОтИјата На пИшУВањетО
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За леснотијата на пишувањето

македонски вредности својата леснотија на пишувањето ја гледаат 
само во физичкото присуство таму и во настапот (во биографиите 
го ставаат бројот на настапи во странство?!) пред ракатка исто-
мисленици и неколку редови празни столчиња. И секако, тоа го 
оправдуваат со големината на нивната уметност и дека не е важна 
рецепцијата, туку присуството и вртењето во македонските меди-
уми, кои секогаш мислат дека тоа мора да биде така.

Второ, овде, каде што административно припаѓаат тие модер-
ни европски вредности,по правило, ништо не им е добро и секогаш 
нераскинливо се закачени за државна цицка. И сё што прават 
прават со помош на државата. Тука, во таа прагматична комуни-
кација, тие се претставуваат како големи национални вредности 
и спокојно си цицаат. Бараат сё и тоа го добиваат. А надвор, кога 
се апсолутни независни големини, од ословувањето национален 
писател бегаат како ѓаволи од крст. Бидејќи за нивната суета и 
нивната леснотија под секоја чест е така евтино да се локализираат. 
Тие се европски, светски..., но со македонски пари, се разбира.

Во таа трансмисија, големите македонски европски вредно-
сти се декларираат дека се жестоки борци за македонскиот јазик. 
Ви се молам, а на кој јазик пишуваат останатите, оние традицио-
налистите, оние кои се немоќни пред европските големини?

Во тој сложен потконтекст на македонската леснотија на 
пишувањето се крие одговорот. Секогаш личното да се подигне 
најгоре и да се материјализира, а на сё околу себе да се гледа со 
потценување и згрозување. Бидејќи некој тоа го одобрува. И тука 
е сосем неважно дали некој, како Гане, напишал 220 првообјавени 
книги, или како Радован Павловски, кој со право може да се нарече 
најголем жив поет кој пишува на македонски јазик. И дали постојат 
уште многу други современи македонски писатели? Тие во контек-
стот на новите европски вредности кои минуваат во Македонија, 
се само минорни национални вредности. Оваа квалификација 
секако е длабоко навредлива, бидејќи определбата за потеклото 
на авторот е јазикот, а не неговото присуство во други културни 
средини. Не постои европски јазик за да постојат европски автори.

Но тоа е неприфатливо за нашите големини. Тие и натаму 
мислат дека е поважно да прочитаат нешто свое на друг јазик от-
колку на македонски. Таа леснотија е трагична за долгорочните 
вредности на нашата книжевнст. Еден ден можеби ќе дојде време 
младите писатели прво да пишуваат на англиски јазик, а македон-
скиот јазик да го гледаат како пречка кон нивната европска кариера.

Да се надеваме дека до тоа нема да дојде и дека на важните 
структури во оваа сфера ќе им засветли сигналот за опасност. Од 
една страна, се водат силни кампањи за заштита на духовните вред-
ности, а од друга страна, онаа реалната на теренот, се поддржува 
селектирањето на македонските вредности. Само затоа што модер-
ните европски големини кажуваат дека така било исправно. И ни 
се случува леснотија. На една страна, леснотија во форсирањето на 
непровереното, а на друга страна сторнирање на докажаното дома. 
Е, ова, докажување дома, за европските големини е најнеприфатливо. 
За нив тоа вреднување е навредливо и понижувачко. За нив оваа 
културна сцена е провинција. Сё додека тие не освојат сё – лесно-
тијата продолжува. Не барајте вредности, барајте врски во Европа! 

еДНа песНа

Виолета Танчева-Златева

На твојот брег

Темјанужна моја 
никој не може да ги надгласи твоите свирки
со шарени зурли и опнати тапани
Векови на јад и ламтеж
во нивните писоци се кријат
години мачно угоре изврвени
Тешкото што го вијат

Златноцвета моја
Никој песните не може да ти ги натпее
до лазурот вишен што ги лее грлото
На мома на мајка на баба – еден глас е тој
што ту бодеж во срце носи ту пламен поткрева
За Лазарица пее, за армас и крштевка
дур наесен над гробој пресни не зареди тажачки 

Кога ќе ми дојде мене денот есенски
љубена
на твојот зелен брег сакам да заспијам
Спокојно 
ко дете уморено од игрите
со сите свирки и песни од дамнина
во ушите 

Со здивот свој земјо покриј ме 
и остај ме да сонам
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Славе Ѓорѓо Димоски

ПЕСНИ НЕДОПЕАНИ 4

Во рамнината

долго возиме низ рамнината

никој не ги забележа
клисурите долините
ридовите врвовите
планинските карпи
исушени од ветрови

содржани во рамнината

Џан1

 Доганчаир, 31.05.2013 год.

девојчето во народна носија
го предаде инструментот
момчето ја завиори сабјата
и во свирежот на воздухот
проѕирните мускули на џан
продреа во осветлената јатка:
го креваа семето во високото
го сееја во жолчката на јадрото
откај што капе светлината
во свирежот на воздухот
од кренатата сабја и скокот
од сокот на девојчето мирисливо
што го засладува ова пладне.

Мирисот на Ориентот
 Стамбол, 2013
 
оваа мелодија ми е позната

го легнува јагнето под колена
камата ја остри врз чизмите 

оваа мелодија ми е позната

од под грлото шикнува крвта
топлиот здив на животот

оваа мелодија ми е позната

1 Џан – душа (персиски). Душа што носи среќа.

НОВИ песНИ

славе
 Ѓорѓо 

Димоски

сечилото го брише врз крзното
очите отворени воскреснуваат

позната ми е – оваа мелодија

Фенербахче
 На Ерол, Сибел и Александар

босфорот се собира
во својот модар сон 
време е за уште две чаши
црвено вино
човеку спушти ја гранката
што беше твоја рака
за да одлета птицата
сината птица на небото
за уште две чаши вино
време е.

Мај 2014

Солунско Поле
 23 мај 2014, на изгрејсонце среде Солунско Поле

нацртај ми го солунското поле
онакво како во сонот на прадедо ми
кога одел по трговија во стамбол

сам го газел на изгрејсонце
кога зраците и зрелото жито
се отворале кон длабокото небо

широко е солунското поле и житно
високо е небото сончево и житно
воздухот од морето е солен и житен

нацртај ми ги треперливите стапалки
на прадедо ми по широкото солунско поле
кога одел по трговија во стамбол:

трепери широкото солунско поле
онакво како во сонот на прадедо ми -
вивнато од сонце и зрело жито!
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Петре М. Андреевски е познат во пошироката македонска 
јавност како романсиер, особено со романот Пиреј (1980) кој e 
влезен во задолжителната литература за македонски јазик за уче-
ниците во средното образование. Романот Пиреј, како и другите 
негови романи Скакулци (1983), Последните селани (1987), Небеска 
Тимјановна (1988) и Тунел (2003), честопати биле предмет на ана-
лиза на наши критичари и писатели, додека помало внимание е 
посветено на неговите први прозни дела, збирките раскази Седми-
от ден (1964) и Неверни години (1974). 

Затоа, се одлучив да проговорам за неговата прва збирка 
раскази Седмиот ден, а наедно ќе се обидам со исти емоции да ги 
доживеам неговиот повраток во селото, новите социјално-поли-
тичките промени во селото и односите меѓу луѓето, при што ќе 
бидат истакнати и мудростите кои, како свилен конец, авторот 
ги проткал низ самиот расказ. Писателот динамично нё води низ 
расказите, но на секој читател нема да му е едноставно да го следи 
времето во нив, зашто тоа се преплетува; фабулата не е еднос-
тавна, а ликовите се дадени како да се фатени во еден момент на 
дејствување, како писателот да ни фрла светлина само на една 

сцена од животот на избраните ликови. Но колку и да се различни 
расказите, сепак, тие се поврзани со една внатрешна нишка која 
ни открива еден свет во кој луѓето се борат да се пронајдат себеси 
во едно ново време, кое настојува да ги отфрли старите обичаи и 
да ги замени со новите идеи на Револуцијата. Во сите раскази ќе 
забележиме една заедничка особеност на групата скептици, а тоа е 
да му се противат на новото време и да ги предупредуваат другите 
со „знаците“ кои природата или Бог им ги праќа за да ги казни 
оние кои се оддалечиле од бога. Тука авторот драматично ќе ни ги 
опише особините на луѓето: селската простодушност, склоноста 
кон суеверие и колективната залуденост, кои во сё барале некој 
кобен знак, па и „од кокошките да запеат со глас на петел“. Раска-
зите се динамични и секој од нив содржи хумор кој истовремено 
е дел од говорот на селаните и составна компонента на нивниот 
менталитет и на фолклорното богатство. 

Збирката раскази Седмиот ден почнува со мислата Секој 
ден е божји – и секој ден е седми, како што може да биде и прв. И 
најобичен читател би се прашал дали е ова цитат од Библијата или 
е авторско карикирање на некоја теолошка мудрост. Седмиот ден 

ОсВРт

Наташа Петроска

КНИЖеВеН пОГлеД На ЗБИРКAТА РасКаЗИ  
СЕДМИОТ ДЕН ОД петРе М. аНДРееВсКИ
Ова лето Господово 2014 се навршуваат 80 години од раѓањето на еден од најистакнатите претставници 
на македонската повоена литература, писателот Петре М. Андреевски

петре М . андреевски
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е недела, ден за одмор, но и секој ден е божји, а седмиот ден може 
да биде и прв... Значи, божјите заповеди се јасни, но луѓето раз-
лично ги разбираат и применуваат, како последица од влијанието 
на средината или на индивидуалниот човеков став. Во расказот 
„Прв повраток“ авторот се опишува себеси како се враќа во село-
то, но притоа истакнувајќи дека не ја знае причината, т.е. дали се 
обидува да се пронајде себеси и одново со селото да се сроди или 
тоа му е импулсивен нагон за промена на животната средина, од 
градската во селска.

Писателот го дава дејството во прво лице, но вметнува и двај-
ца раскажувачи кои ќе дадат лично гледиште за војните и нејзините 
последици. Првиот ќе му раскаже за своите дедовци кои умреле 
пред својата 25 година, но претходно храбро по фронтови војувале 
и по мориња патувале, скриени во рогозини; а сепак, тие биле и 
обични луѓе кои спиеле со тамошните жени, дур на своите венчани 
жени им праќале долги писма; раскажувачот напоменува дека оние 
селани кои успеале живи да се вратат од фронтовите во Русија, во 
селото станале општински служители. Вториот раскажувач ни ја 
пренесува сликата за туѓите војници кои биле насекаде во селото, 
па и во училишниот двор, каде што учеле децата. Тој ќе раскаже 
за убиството на еден човек кој војниците ги нарекол плашливи 
и иронично ги упатил кај жена бајачка, да им го истера стравот. 
Поради таквото однесување, тие ладнокрвно го убиле пред очите 

на неговата жена и дете; селаните биле неми сведоци на жалниот 
детски плач и на глетката кога детето ги растерувало бубачките од 
оладеното тело на татко си и вознемирено ги прашувало „кој сега 
ќе му купува ѓевреци на соборите?“ Во расказот и самиот автор 
соопштува дека е несреќен зашто се родил во време на војна и на 
политички грешници, кога војната ги осакатува телата на мажите 
и безмилосно врежува белези во човековите души. Пред неговите 
очи заминуваат возови преполни со Евреи; и тој се задушува во 
средина во која младите стануваат клаустрофобични, групните 
разговори се забранети, а луѓето пожолтуваат од грижи и страв, 
како тутунот што скришно го пушат.

Авторот се подготвувал да дојде во селото и одново да ги 
преживее некогашните детски лудории; да бара шарени камчиња, 
нозете да ги мокри во потокот или да јава магаре. Но ниеден повра-
ток на местото кај што си живеел не е конечен, ниту последен. 
Секогаш на нешто ново ќе се сетиш или ќе се обидеш да пронајдеш 
нешто, кое одамна си го изгубил. Подготовките за одењето не му 
траеле долго, зашто живеел во мала куќа со високи „турски“ ѕидо-
ви. Авторот ни го опишал и животот на комшиите, Зора Фајреди-
нова која го мамела својот маж додека бил во затвор со управникот 
на дрварницата. Тоа прво навестување за моралот на неговата 
комшика го надоврзува со исказот дека често бил принуден да ја 
ослободува својата соба за да се одржува врската меѓу домаќинот 
и братучетка му Марија. Тие, пак, имале и навика од неговата 
соба, низ клучалницата, да ги ѕиркаат Зора и нејзинот љубовник...

Со тоа, писателот непосредно ни кажува дека прељубата и 
интересот за туѓата интима постоеле и во тоа повоено време, иако 
вредностите на семејството и обичаите претставувале силна нишка 
со која луѓето храбро ги издржувале сите неволи.

Веднаш по слегувањето од автобусот и доаѓањето во селото, 
авторот се сретнал со селските деца. Тие не се плашеле од него, 
зашто им се чинел познат, иако тие деца биле родени во негова 
отсутност и за него биле сосема непознати. Во изборот секогаш се 
прават грешки, а тие му одговориле дека тоа го прави далечината. 
Преку оваа мисла, авторот ни укажува дека, колку и да сме свесни 
за појавите околу себе, ако сме отуѓени и оддалечени од нив, вре-
менски или просторно, не можеме да донесеме најправилен избор. 

По патот тој сретнал жени кои го чистеле манастирот. Штом 
го здогледале, веднаш му соопштиле дека мајка му со нетрпение 
го очекува и дека има новороден брат, но кој умрел веднаш по 
раѓањето. Веста не е толку лоша, зашто и така биле многу деца, 
ќе одговори авторот. Тука тој ја посочува сопствената нечувстви-
телност и отуѓеност од своите, зашто и веста за смртта на братчето 
кај него не побудила никаква емоција. Но, можеби, и таквата реак-
ција била својствена за тоа време, полно немаштија, кога деца се 
раѓале секое лето и умирале често и кога луѓето, за да не страдаат, 
се исклучуваат од секаква емпатија; но дали е тоа исправно или 
не, читателот самостојно треба да донесе заклучок.

Тој долго размислувал за селото, за полето и за луѓето кои 
се радувале на есенските плодови и со задоволство се сеќавал на 
ручеците со татко му, на селската нива. Во мислите, се обидувал 
одново да ги доживее сите селски работи и посакувал да се сретне 
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со другарот Ванчо Ресула, оној со кој можел за сё да поразговара. 
Се сеќавал на разговорите, во кои му раскажувал за жените кои се 
продавале во градот, напоменувајќи дека купените жени се неверни. 
Тука, повторно, авторот ќе даде свое видување за моралот на град-
ските, лесни жени кои спиеле со селските мажи. Размислувал и за 
некогашните обичаи, кога едно јајце се мавтало на конец, а луѓето 
стоеле со зинати усти да го фатат или кога селанецот држејќи ја 
секирата во рака, ги прашувал овошките дали ќе родат... Одејќи 
меѓу меѓите, ги замислувал некогашните деца, кои ги посматрале 
љубовниците, и се потсетувал дека во тоа време љубовниците 
срамот ги терал да бидат повеќе сами отколку заедно. Тие слики 
биле привидение кај авторот, со кои ги оживувал спомените од 
селскиот живот. Но кога доаѓал во градот, по инерција, веднаш 
ги прифаќал градските навики како свои и пак се оддалечувал од 
селото. Тоа отуѓување од селските обичаи и луѓе го забележале и 
селаните. Така, Аким Ѓорески му се налутил кога не му вратил на 
поздравот со „помози бог“, сметајќи го дека е од оние кои учеле 
дека нема богови, а притропот го прекорил кога не се прекрстил 
пред гробот на баба си. И повторно студен одговор од авторот, 
кој смета дека прекрстувањето ништо не би изменило кај неа, 
зашто таа и понатака би останала само мртва. Под татковата 
куќа ја здогледал мајка му, која бакнувајќи го во лице, му рекла да 
ў помогне. На нејзиното соопштување дека татко му е во планина 
и ќе задоцни, студено одговорил дека и тој „кога е преку река, во 
градот, не прашува дали се завршени полските работи за да се 
врати дома, нити би го откажал повратокот во градот, поради 
текот на полските работи“.

Преку дадениот дијалог, уште еднаш е истакнато отуѓување-
то на авторот, од своите родители и од селскиот начин на живот. 
Тој дури и не се трудел да ја избегне работата како некогаш, за 
да дојде во селото кога полските работи биле завршени, па ниту 
го спречувале да си оди кога ќе посакал. Авторот се наоѓал на 
граница од двата света, го сакал селото, но бил свесен дека пого-
лема радост му носеле некогашните спомени отколку постојниот 
селски живот. Доаѓајќи во селото, тој го барал она што некогаш 
го заборавил и изгубил, иако чувствувал дека е целосно отуѓен 
од сё што претставувало негов корен. Тој повеќе и не чувствува 
блискост со селаните, ниту им дава важност на селските адети, 
па дури нема ни најмала емоција за умрената баба и невиденото 
мртво братче. За него, секој ден е божји – и секој ден е седми, како 
што може да биде и прв. Според него, тој раководи со своето 
време, како што сака, без да им робува на обврските што ги носи 
селскиот живот, кој непосредно диктира кога ќе се работи или 
кога ќе се оди на починка.

Дали кај авторот тоа се случува како последица на градскиот 
живот, т.е. на индивидуалното отуѓување или може да се смета како 
честа социјална појава кај младите, во период кога преминуваат 
од селска во градска средина, останува на читателите да одлучат.

Вториот дел означен со „Прогонството на Бога и Јуда“ почну-
ва со мислата Завршете, најпрвин, со Бога – рече Јуда – оти моите 
гревови се и негови гревови и оти јас повеќе ве обединив против мене. 
Овој дел го сочинуваат раскази во кои ни е претставен еден свет 

на ликови кај кои нема јасна граница меѓу разумното и неразум-
ното, меѓу преданијата и вистината, меѓу верувањето во бога и 
прифаќањето на комунистичката филозофија, меѓу суеверијата и 
верските обреди и меѓу подлегнувањето на страстите и љубовта. 
Авторот го истакнува морбидното, нечистотијата и гладот кои се 
залепени за луѓето. Се доаѓа до сознание дека селаните се израсна-
ти токму на маргините од ѓубриштето на животот, каде нивната 
егзистенција завршува со безличност и смрдеа. Авторот описно 
ни го претставува селото и сё што е живо во него, па дури и бубач-
ките, животинките и инсектите. Ликовите се поделени на оние кои 
веруваат во Револуцијата, прогресивните селани-комунисти и на 
оние кои се подложни на суеверја и изведуваат пагански обреди. 
Кај фанатизираните селани преовладува заедничкото чувство дека 
нивното село и живот се осудени на пропаст, па тие живеат во 
едно постојано исчекување и страв од божјата казна. Во сё што 
се случува во селото тие гледаат предзнаци за идни пропасти, по-
жари и потопи; тие се изгубени, не знаат во што да веруваат; тие 
не размислуваат за татковината, за нив постои само сегашноста, 
која е во исчекување на немилосрдната иднина!

Во расказот „Жена без лице“ авторот ни претставува група 
селани кои одржуваат конференција на која разговараат за идни-
те чекори. Претседател рекол дека строго треба да се критикува 
религијата и предложил црквата да ја претворат во свињарник. 
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Но повеќето селани застанале против оваа изјава, кажувајќи дека 
црквата е место за крштевање на децата. Тогаш селанецот Секула 
истакнал дека за критика било и што многу службеници во селото 
добиле канцеларии само за да измислуваат пароли и да ги испишу-
ваат на куќите. Таквата дискусија ја прекинала една жена, која во 
селото ја сметале за налудничава. На присутните им се обратила со 
зборовите дека во селото ќе се случи голема несреќа и дека знаците 
за таквото нешто се насекаде, на небото, на тревата која ја јадат 
црви, на водата од која рипаат скакулци... но тие се слепи за нив и 
за важни ги сметаат само конференциите на кои делат незаслужени 
заслуги од војната. Потоа хистерично претскажала смрт, па дури 
и сопствената, викајќи по луѓето дека трчаат по неа, зашто сакаат 
да уживаат во нејзиното тело. Многумина ја нарекле ороспија, 
но тогаш една жена застанала во нејзина одбрана, нарекувајќи ја 
„казнета жена од боговите“, кои ја мачеле со предзнаци. Жената 
сметала дека сите селани ќе бидат казнети од бога, дека природа-
та тоа секојдневно им го посочува (млекото од стоката го крадат 
смоковите!). Монологот го завршила со зборовите дека казната ќе 
им стигне поради желбата да ја претворат во свињарник црквата, 
единственото место во кое им се намалуваат гревовите, па им по-
рачува да ја почитуваат грешницата, која е казнета наместо нив. 
Но нејзините зборови не дале плод, зашто само некои од жените се 
согласиле со неа, додека мажите ја протерале чудната соселанка. Бе-
гајќи, таа паднала и умрела, а телото ў лежело во калта. Луѓето рекле 
дека од калта лицето не ў се познава и се плашеле да ў го исчистат. 
Селанецот Тале ја нарекол кралица на калта и дождовите и храбро 
изјавил дека најдобро ја познавал, зашто бил нејзин љубовник. 
Селаните почнале да спорат, дали да ја закопаат во црква, зашто 
била грешна жена и тоа од боговите било забрането. Сепак, Прет-
седателот се смилувал и издал строга наредба жената да се закопа 
во црква, но наскоро двајца од селаните, Илија и Головода, решиле 
да ў го откопаат гробот. Откопувањето го правеле во темница, па 
Головода се плашел. Илија, како некој проповедник, го охрабрил со 
мислата дека треба да се плаши само од човек и од бога. Над нивните 
глави една ѕвезда изгаснала и повторно Илија кажал мисла – секогаш 
кога паѓа ѕвезда, умира еден човек и сите луѓе имаат по една ѕвезда. 
Но Голавода се сомневал, зашто тие биле членови на колективот, 
а ако колективот не е од бога, којзнае и дали има бог; и секој бог 
се раѓа од искушенија пред лебот. Потоа разговарале за луѓето во 
колективот и новите совети кои ги добивале – да јадат витаминска 
храна и да применуваат нови рецепти; негодувале и против постап-
ките на младите момчиња кои храбро зборувале дека „Кога нема 
господ, нема ни роднини, нема ни гревови“. Кога се дознала веста за 
откопувањето на жената, Илија сакал да го претстави случајот како 
дело на боговите, но Головода признал дека тие двајцата стојат зад 
чинот. Преку таквата постапка, т.е, чинот на ископување на гробот 
на лудата жена да го претстават како божја казна за гревот, авторот 
ни укажува дека и новопечените комунисти имале потреба од бог 
и го споменувале неговото име, иако тоа било на погрешен начин, 
со ширење на невистини и заблуди кај соселаните.

Во расказот „Софроние и Божјиот суд“ ни се опишани ли-
ковите на болниот Софроние и неговиот пријател Инокентие, кој 

единствено верувал во оздравувањето на својот пријател. Во куќата 
на Софроние, кој лежел три години и скапувал, сё мирисало на лук, 
а тој не живеел во времето во кое живеело неговото село. Во неа 
дошле жени за да ги повикаат духовите и да видат дали Софроние 
ќе оздрави. За овој суеверен обред една од жените фатила црна 
мачка и ја одрала на раскрсница, кога ниедна светлина не фрлала 
сенка, и потоа мачката ја зовреле во котле. Кога се дигнала пареа, 
една од жените почнала да гледа и ги видела човечките гревови, како 
мртвите јаделе од храната која се раздавала на задушница, но не 
можела да каже кој ў се јавил во привидението. Но тоа привидение 
исчезнало, зашто петелот закукуригал и тогаш Танаско забележал 
дека Софроние починал и бил одамна студен и излезен пред Божји-
от суд. Тогаш и сите селани станале свесни за смртта на Софроние.

Расказот „Седмиот ден“ почнува со описна слика на селските 
жени и мажи кои седеле заедно и разговарале. Мажите им пред-
лагале на жените да ги исечат долгите плетенки и да престанат со 
клечењето пред иконите во црквата. Но жените се противеле на 
тоа, зашто сакале нешто да им се мавта меѓу тесните рамења и 
говореле дека ќе продолжат да одат во црква зашто не сакале да 
станат жртви на опасни магии и кисела вода да им тече по грозја-
та... Една од жените им кажала на мажите дека многу херои ста-
нале, откога завршила војната и ги исчистиле прстите плескајќи 
со рацете по конференциите. Жените биле против новите игри, 
во кои момчињата и девојчињата играле заедно приграбнати, со 
измешани здивови. Во близина на шталата, девојките учеле вежби 
за општински смотри, а децата ги гледале. Но кога ги виделе, тие 
ги избркале и децата се упатиле кон реката. Тогаш едно од децата, 
Горанчо, раскажал една вистинита приказна за нивниот овоштар-
ник. Имено, општинските службеници сакале овоштарникот да 
го претворат во парк, но мајка му била против тоа и постојано 
зборувала дека овошките се божји. На седмиот ден, кога дошле 
луѓето да ги исечат, небото се стемнило, зафатил пороен дожд, 
кој сё потопил. И седум дена луѓето ги собирале предметите низ 
селото, а потоа на седмиот ден – недела, луѓето со секирите пак 
пристигнале. Но од небото се појавиле секавици и овоштарникот 
бил спасен. Од тој ден мајка му постојано зборувала дека имало 
Господ, и ако се исечеле овошките, верувала дека ќе надојдат неви-
дени потопи и сите ќе изгинат во водата. Така, луѓето останале да 
се плашат од дождовите, иако реката била многу плитка. Горанчо 
шетал по полето, кое добро го познавал и честопати скришум 
ги гледал жените кои се капеле во реката, како и љубовниците 
скриени во полето. Меѓу нив бил и Јаков, кој се среќавал со сестра 
му и кришум водел љубов со неа, во полето. Но љубовната средба 
била прекината кога девојката го забележала братот Горанчо. Јаков 
почнал да го брка детето и кога го фатил му удрил шлаканица, а 
Горанчо се заколнал во козата дека никому нема ништо да каже. 
Потоа девојката се вратила меѓу жените, со изговор дека се ладела 
во реката. Една од жените изјавила дека мажите не ги сакаат 
оладените жени, а друга им предложила да продолжат со работата, 
зашто доаѓа седмиот ден, денот на дождовите, како оној ден кога 
биле спасени овошките од Таса... Расказот завршува со изјавата 
на Таса дека секој ден е божји и секој ден е седми како што може да 
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биде и прв. Сё е од Бога, и казната и благословот, а на луѓето им 
останува само да работат, мудро да го трошат секој ден и да ги 
почитуваат божјите закони! 

Во расказот „Незнаен страв“ се опишуваат деновите кога 
завладеал страв во селото, иако ништо особено не се случувало, 
немало пожар, поплава, ниту скакулци или нови болести. Но некој 
незнаен страв завладеал со луѓето и никој не излегувал од куќите; 
тоа го правеле само туберкулозните! Авторот ќе истакне дека кај 
селаните се чинело дека и љубовта спрема најблиските била из-
неверена, зашто секој се молел само за себеси. Селаните внимавале 
како ќе го прекршат лебот, други се чаделе со пророчки треви и ја 
гледале формата на облаците; сите барале некој знак со кој стра-
вот ќе им биде оправдан и кој наедно ќе го навести пропаѓањето 
на селото. Селската попадија постојано им зборувала за знаци 
од Бога, па еден ден им кажала дека св. Петка се претворила во 
желка и шетала низ селото, па селаните ставиле запалени свеќи 
на корупката од желката, а кога желката се запалила во шумата, 
тие на тоа место направиле црква. Потоа попадијата им кажала 
дека го видела ликот на Богородица на прозорците на куќата и им 
навестила дека тоа е знак оти светците постојат и дека не треба да 
ги забораваат, но никој не ў верувал, зашто кога селаните дотрчале, 
ништо не виделе. Учителот го нарекувала антихрист, зашто децата 
ги направил безбожници, па тие не сакаат да одат во црква. Но 
еден ден, нејзиниот глас во селото стивнал, зашто била затворена 

под обвинение дека ги злоупотребила верските работи и чувства. 
Наспроти карикираната селска атмосфера која селаните ја создале 
без особена причина, авторот го истакнува и однесувањето на 
попадијата, која на сите начини се обидувала да ги врати луѓето на 
патот на верата; но од другата страна била власта, која таквите луѓе, 
со измислени обвиненија, ги замолчувала и ги праќала во затвор.

Во расказот „Прогонството на Бога и Јуда“ авторот нё „става“ 
пред трибините каде се одржува еден револуционерен говор кој ги 
повикувал селаните да ја исфрлат нечистата вода од стомните и да 
налеат нова вода, свежа и чиста, во која ќе одблеснувала победата 
на Народниот фронт. Толпата слушала, но барала од власта да им го 
оствари она што им го ветила, а тоа било сол, храна и нова облека. 
Кога камионот со помош дошол во селото и непознат човек ги 
прозивал и им давал облека, конзерви со млечно брашно и јајца 
во прав, луѓето потсмешливо прашале како изгледаат кокош-
ките што даваат јајца во прав. Хумористичниот говор авторот 
го употребува и во случајот кога една селанка се расправала со 
новиот комунист, Нове Димовски, кој целосно верувал во новиот 
систем. Жената навредливо го нарекла маслинка со три ќошиња. 
Двојството на идеи, верувањето во Бога и прифаќањето на кому-
нистичкиот систем од друга страна, е прикажано преку дијалогот 
на Нове Димовски, кој велел дека силата е само во луѓето, а не во 
сликите, во молитвите и во она што не се гледа, и попот кој тврдел 
дека различни се силите и сликите, ама еден е Господ што прави 
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секојдневно упорно го чекала, но тој не доаѓал. Но еден ден, и тој 
држел говор на мостот, како што правеле и другите умоболни... 

Изгубена е една младешка љубов. Причината лежи во непри-
фаќањето на хендикепот на девојката од момчето, кое и самото не 
било психички здраво. За него физичкиот хендикеп бил поголем 
од психичкиот! Но авторот, со последната реченица во текстот, ни 
укажува дека тоа неприфаќање и отфрлањето на блиската личност 
поради хендикеп и неисполнувањето на дадениот збор, доведува 
и до сопствено уништување. Со тоа, авторот непосредно ни пора-
чува дека луѓето си се потребни еден на друг и дека треба целосно 
меѓусебно да се прифатат, со сите свои особини и мани.

Во расказот „Пролет за приказ“ авторот нё воведува во при-
казната со реченицата дека пролетта е највесела во нивното село, 
зашто тогаш сё оживува, се раѓа и луѓето си ја мерат тежината 
на кантар и масовно се стрижат. Но во селото се случиле про-
мени, зашто најпрво и работата се сменила, па луѓето почнале да 
работат по смени и во бригади. И во една таква пролет, се слу-
чила љубов меѓу Солунче Исијановски и Јаглика Трпчевска. Но 
нивната љубов наишла на отпор кај родителите, зашто мајка му 
на Солунче му кажала дека се далечни роднини. Иако младите се 
разделиле, првично тие продолжиле да се среќаваат скришно, и тоа 
најчесто во плевната на татко ў. Но еден ден плевната се запалила 
и луѓето ги нашле нивните коски, измешани и топли. И повторно 
почнало озборувањето, луѓето велеле дека плевната се запалила 
поради преголемата љубов или дека Бог ги казнил зашто биле 
далечни роднини. А кога над изгорената плевна летото кружеле 
две ластовици, селаните верувале дека тоа се „знаци од Бога“ и 
дека ластовичките се душите на младите. 

Во расказот „Пролетна глад“ продолжува авторовиот опис на 
селото напролет, но дејството во расказот е фокусирано на промени-
те кои власта им ги пропишувала и наметнувала на селаните. Така, 
власта издала наредби со кои биле забранети прославите во чест на 
домашните животни и вршењето на разни селски суеверја. Од друга 
страна, додека се истакнувала важноста на хигиената, јавно се осуди-
ло миењето на заби само на празници. Во расказот ни се претставува 
ликот на Силјан Петрески, кој постојано очекувал некој да умре во 
селото за да може да се најаде, на задушница. Тој на сите во селото 
им кажувал дека е постојано гладен, па некогаш бил приморан и 
да ги дојадува и туѓите недојадени корупки од лубеници. Силјан, 
на тој начин, го преживувал секој ден, додека никој од селото не го 
забележувал неговото бавно умирање... Бидејќи во тоа време бил 
болен селанецот Рапе, Силјан со нетрпение ја чекал неговата смрт 
што би значело и дека дента добро би се најал од задушницата. Но 
селанецот Рапе се повратил и оздравел, па така Силјан останал со 
празни раце и гладна уста, простум да се ѕвери во црвените облаци, 
кои му личеле на недојадени корупки од лубеници. 

Дали Силјан Петрески станал таков поради негрижата на 
соселаните за неговиот живот и егзистенција? Тоа прашање се 
наметнува во свеста на читателот по целосното прочитување и 
доживување на овој расказ. 

Во расказот „Пожар“ авторот ни ја дава сликата на селото кое 
целосно дишело преку „белите дробови на новиот поредок“. Луѓето 

сё, во сё и дека Господ рекол: не плаши се од оние што го убиваат 
телото, а душата не можат. 

Откако помошта била разделена и луѓето извикале „Да живее 
УНДРА!“ еден од присутните посочил на човек врзан во нивјето, 
кој сите го препознале – тој бил предавник меѓу нив, Јуда во се-
лото. Но тој не се плашел, туку дрско им велел дека им помагал, 
зашто ги обединил сите нив, против него, дека со тоа што тој бил 
предавник – тие станале херои. Сите ги слушале неговите зборови, 
но пресудата била изречена, смртта го пречекала, тој бил обесен на 
јаболкницата. Селаните се простиле од него велејќи дека паднал 
неговиот лист.

Третиот дел, означен со насловот „Пожар“, почнува со ми-
слата ова е вечниот оган, зборуваа набожните. Во првиот рас-
каз, „Последните разговори на Меглена Ковилковска и Јоаким 
Јоноски“, авторот ни дава зимски пејзаж во кој централно место 
има девојката Меглена. Таа седи на прозорецот и го чека момчето 
Јоаким, од болницата за умоболни, да наполни вода под нејзи-
ниот прозорец. Меѓу нив се развило пријателство и тие си биле 
потребни еден на друг, на момчето му требало некој со кој ќе се 
чувствува како друга личност, а на девојката некого за кого што 
ќе сонува и мечтае. Таа му рекла во еден разговор: не оставај ме да 
заспивам со тебе, а да се разбудувам со родителите, па честопати 
му раскажувала дека во војната им носела вода на војниците и 
долго пешачела до изворот во шумата, но тие сепак ја понижува-
ле и измачувале... Меглена го сакала момчето и со нетрпение го 
чекала да се појави пред нејзиниот прозорец, а тој, сакајќи да се 
дружи со неа, ја повикувал да слезе и да уживаат во снегот. И тоа 
траело сё додека еден ден Меглена не му кажала дека никој не ја 
видел повеќе од него и дека се плаши да му ја открие причината, 
поради стравот да го изгуби. Сепак, девојката собрала храброст и 
му соопштила дека нема нозе. Јоаким се смрзнал од зборовите; ў 
рекол дека ќе доаѓа, но тоа никогаш не го исполнил. Така, Меглена 



31.10.2014 11

КниЖевен поГлеД на ЗБиРКAта РасКаЗи СЕДМИОТ ДЕН оД петРе М. анДРеевсКи

се обидела да ги изманипулира другите со укажувањето на чудни 
божји предзнаци како причина за несреќата. Притоа, истата таа 
жена го критикувала новиот систем, а наедно очекувала тој да 
работи во нејзина полза, имено соселаните да ў изградат нова куќа.

Во последниот расказ „Втор повраток“, авторот го опишува 
крајот на летото, кога тој треба да се врати во градот. И се сетил на 
некогашната мисла, кога сакал да фрли камен зад себе и да помисли, 
кога ќе се врател каменот, тогаш и тој да се врати, но тогаш се 
почувствувал поинаку. Ако по првиот повраток во селото го видел 
само лошото кај луѓето и во селото, болестите и инсектите, сега 
бил свесен дека покрај нив открил и почисти и поубави нешта. 
Расказот завршува со неговото заминување на автобуската станица 
во присуство на мајка му, која плачела што повторно заминува. 
Бидејќи пристигнал половина час порано, до доаѓањето на авто-
бусот, размислувал за селото и сите проживеани настани...

Во сите раскази од збирката раскази Седмиот ден авторот е 
поврзан со селото, со мислите секогаш упатен кон минатото, ба-
рајќи се себеси и повикувајќи ги во свеста миговите кога уживал 
во детските палавости низ селото. Преку неговите размислувања 
во расказите и ние, читателите, патуваме во едно време, непознато 
за повеќето од нас. Тоа биле времиња во кое важни биле суеверја-
та и во кое се барало од луѓето да заборават на Бог и верата и да 
живеат со начелата на комунизмот. Но и тогаш луѓето се само 
луѓе, плашливи, неморални, себични, полни со слабости, кои не 
знаеле каде и како да ја бараат сигурноста во животот. Некои од 
нив постојано барале некакви предзнаци во природата, со кои ги 
покривале својата неукост и стравот од новото и непознато, кои 
се населиле во нивното село и во нивниот живот. Да се читаат и 
доживеат расказите на Андреевски претставува еден предизвик, 
зашто токму во нив се открива и мистичното, но и нечистата 
и послабата страна на човекот; но ако ја разбереме, ќе сфатиме 
дека и само преку неа се доаѓа до чистотата и светлината. Во тоа 
сознание лежи и големината на расказите на Петре М. Андреевски.

кои целосно го прифатиле новиот поредок, лесно ги смениле зани-
мањата и добиле нови функции, а таков бил случајот со епитропот кој, 
поради блискоста со претседателот, најпрво станал матичар, а потоа 
записничар. Но сё уште имало и луѓе кои си останале „прости“, а таква 
била жената Уља која на цел глас викала дека ќе се случи нешто лошо 
во селото и барала од луѓето да опашат модар конец околу селото, за 
да не навлегло и последното зло. Уља зборувала и против оние кои 
се ширеле на туѓа земја, т.е. земале селска земја како своја, а на неј-
зините обвинувања одговорила жената Сирма, која остро ја бранела 
партијата. Авторот ни дава сликовит приказ на расправијата, токму 
преку реченицата на Уља: „О да не си нешто партија, што крадеше 
тикви по пченките, или пак мажот ти што се криеше по амбарите 
дури траеше војната!“ И кога во селото од горештините снемувало 
вода, луѓето се упатиле кон реката за да најдат спас, но ја нашле речиси 
пресушена. Разочарувањето се зголемило кога на враќањето во селото 
забележале дека куќите им горат, а немале вода за да ги изгаснат. 
Најпогодена куќа била онаа на Уља. Таа пред селаните се поплакала 
дека останала на улица, сама со децата. Тогаш Нове Димоски ја сми-
рил со веста дека селото ќе ў изгради нова куќа, само што претходно 
треба да се утврди причината за пожарот. Уља промрморела дека од 
жештината сё црвосувало и се претворало во барут... Разговорот се 
прекинал поради доаѓањето на колективниот камион со вештачко 
ѓубре и расни кокошки и тогаш селскиот барабанџија свечено им ги 
соопштил точките на претстојната конференција. Пресврт на конфе-
ренцијата се случил во мигот кога барабанџијата како четврта точка 
ја навел потребата за утврдување на причините за пожарот; а одзади 
се зачул гласот на детето на Уља, кое ја прашало зошто го натерала 
да ја запали куќата. Одговорниот разумно и моментално ја сменил 
содржината на точката за причината за пожарот, како веќе позната, 
и вметнал нови точки во дискусијата.

Преку расказот „Пожар“ и ликот на Уља, авторот ни укажува 
дека и во тоа време луѓето подметнувале пожари, па дури и својата 
куќа биле во состојба да ја запалат, за лична корист. Уља дури и 
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Наслади…

Намерите на Господ се Тие
да ми ги Насочи
своите најплодни Води
своите најубави Насади
низ моево поле – хартијава
за да излезат на Виделина
слатките духовни Наслади.
Ги насетувам Намерите на Господ
низ мојава глава да ги Насочи
најубавите идеи
најплодните мисли
за да се Насладуваме
заедно
во видливиот напредок
од духовните Плодови
кои ќе Кружат
кои ќе Растат природно
за сите луѓе на светов
за сите
кои ќе ги Откриваат
ќе ги Берат
и ќе ги Користат
како Дополнителна храна.

Манастир… мали прозорци…

Имам скоро сигурен Впечаток
Дека постојано Некој
Тајно ме Гледа
Внимава на мене
Како се Движам низ времето
И на што обрнувам внимание.
Некој не сака да го Откријам
Срамежливо се Крие
Со своите слабости
Со своите особености
Крие дека бил обичен човек
Маченик со свои мисли
Чудак со свои идеи…
Некој
Постојано ме Гледа
Од малите прозорци
Од своето време
И ми Подготвува
Место
Во манастирот.

Слоештица… Петровден…

Овде е Тој
Шета со нас
говори преку нас
гледа како Гледаме сега
како го Пиеме времето
од чардакот Гледа
колку пријатели го посетиле
колку добрини му спомнале
колку легенди заживеале…
Тој е Овде со нас
Шета по некое Идно време
кое само Тој го гледа
меѓу буквите и мислите
меѓу Насладите го Внесува
својот измачен народ
за да ја Доживее целосно
слободата каква што ја сакал
големината која ја чекал
овде…
Тој со нас го Пие идното време
го Сонува истиот Сон
за Македонија
тој – Петре од Слоештица.

НОВИ песНИ

Кире Неделковски е роден на 28 .09 .1954 година, во Битола . 
поезија објавува од 1972 година . Завршил педагошка академија, 
група македонски јазик . од 1981 беше повеќегодишен уредник 
во списанијата „развиток“, „стожер“ и „раст“ . Беше секретар за 
меѓународна соработка во ДпМ, а со формирањето на „Битолскиот 
книжевен круг“ е негов секретар .

автор е на стихозбирките: Потреси, КММ, 1982; Прав, „Млад 
Борец“, 1986, анонимен конкурс; Слоеви, БиД „Мисирков“, 1989; 
Душа, „Ѓурѓа“, 1992, награда „Ѓурѓа“; Некои нешта, БиД „Мисир-
ков“, 1994; Безмерно, „Macedonia Prima“, 1997; Излегување од вре-
мето, иД „развиток“, 1999; Чуда, двојазичен поетски избор на 
македонски и аромански, унија на власите од Македонија, 2000; 
Откопано вино, двојазичен поетски избор на македонски и фран-
цуски, „Матица македонска“, 2000; Судбини и соништа, „Макавеј“, 
2004; Чест, „Дијалог“, 2008; Потреби, „Дијалог“, 2010; CD – Диги-
тална димензија на душата (избор), „БКК“, 2011; Задоволства 
од зборови, „БКК“, 2011; Моите мостови, „БКК“, 2012; Возбудата 
е вода…, „БКК“, 2013; Залив за задоволства, „панили“, 2014 . пре-
ведуван е на англиски, француски, турски, српски, словенечки и 
други јазици .
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Актуелните автори пијат и пушат

Размислите си ги Забрзуваат
со дополнителни Средства
за лична употреба
за да Стигнат навреме
пред Нивниот нов Мост
пред нивната замислена Земја
од нови зборови –
освоена Територија.
Актуелните автори сакаат
да Стигнат први
во новата Наслада
во големата Возбуда
во Експлозијата од инспирација
за да бидат повторно
први во Откритието
за да имаат Повод
да продолжат да пијат и слават
до следното духовно Откритие.
Актуелните автори
веќе во Маглата од чад
насетуваат
нов Континент
нов Век
во кој ќе бидат повторно актуелни
пијани и славни.

Сарај од наслади

Во мојава глава е
Тој – Восхитот
Почетокот на Рајот

Подвижен е
Колку што можам да се Движам
Колку што можам да нудам
Видливи и невидливи Наслади.
Голем е и Висок
Од моиве мисли до Господ
Затоа лесно го Собира светов 
Го соединува за да ужива
Со нови Наслади
Посакувани или неочекувани.
Сарајот од Наслади е Почетокот
На мојава душа
Затоа ми е лесно
Да нудам Подароци
И неостварени Желби.
Повелете
Влезот е Огромен
Продолжете
Да си Градите и Вие
Свој Сарај
Свој Рај…

Мислејќи на Димитар Пандев

Оправдано е отсутен
но можно е
да се Појави во Струга
од Некаде
со пронајдено тајно евангелие
со наша заборавена Светлина.
Времето е отворена Чекалница
те тера
креативно да размислуваш
за многу опции
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за многу причини и последици.
Сигурно заминал Некаде
можеби во Минск или во Киев
за да ги провери
тамошните книжевни Листови
или
пребарува по некој пергамент
донесен од манастирот Зограф.
Луѓе сме
пребаруваме и чекаме
проверуваме и се надеваме
дека ќе ја Оправдаме
својата стрпливост
и
посветеност.

Со Владимир Мартиновски

Светов се Претвора
Во одлична музика…
Слушај внимателно

Колку ли Реки има во себе
Влегуваат распеани
Во нас
Растат… течат… пеат…
Колку ли хармонии Спојуваме
Во овој Простор
За да се излезе
За да се Појави цела
Таа
Нашата песна.
Сё се претворило во музика
Со свој силен вокал
Препознатлив Божји глас
Слушај внимателно
Сё се движи
Напред оди светов
Таа го води
Нашата емотивна песна…
Слушај сега
Струга се Претворила
Во наша мала Сорбона…
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Поети покрај реката

Таа е нашата Мајка
убава и чиста
ние сме нејзините Притоки
кои ја Дополнуваат
со потребните Води
и новите пролетни занеси.
Таа е нашето вдахновение
да се Тече низ времето
со чисти стихови
како што нё учи Таа
да сме корисни и хумани
да сме Потреби
за Работливиот народ.
Таа ни е Водилка
песна која се Пробива
кон големите Води
кон големите Наслади

на светов.

Во хотел „Дрим“

Се претворил во Чекалница
за да се влезе
во Возот на славните.
Се чека на ред
постарите имаат предност
и поголема мудрост
се чека
да бидат наградени
најдобрите
мислители.
Хотелот станал шеталиште
на нестрпливите
на гласните
кои веќе Освоиле
дел од светов
и испиле доволно виски.
А другите во хотел „Дрим“
ловат стари врски
пријатели
во кои уште веруваат.
Хотелот се претворил
во вистинска Чекалница
за некаква сонувана иднина.
Може уште едно виски како наслада!…

Добра ракија

Таа ни Овозможува
да си ги прошириме Желбите.
Ако ни треба уште еден Дрим
ќе си го Создадеме
да ни Тече низ мислите
чист да ни Истекува низ стиховите.
Ако ни треба
уште едно Езеро
но да биде Цело
ние го Создаваме
со вистинската своја длабочина
и широчина каква што ни е потребна
за да рече народот
дека навистина
имаме креативна енергија
кога пиеме
наша
добра ракија.
Таа ни ги Остварува
барем привремено
внатрешните проширени желби.
Наша ракија… на здравје!…
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ВО стУДеНтсКата сОБа

Се затворив сам во себе. Во својата лушпа. Како полжав 
кога ќе ја почувствува опасноста, па никаде не излегува додека не 
стане сигурен во околината што го опкружува. Опасноста дем-
не на секој чекор. Лесно е да ме повредат, да ме ранат до болка. 
Не умеам да се преправам, па мојата болка и нерасположението 
другите можат лесно да го забележат. Доволно е да ме погледнат 
в очи и од нив да ја впијат мојата моментална состојба. Што е тоа 
во очите што ме разоткрива? Бесен сум поради тоа. Зар сум тол-
ку глупав, па не забележувам што се крие во туѓите погледи? Ух...

Никаде не излегувам со денови. Есента ми ја обвиткала ду-
шата и се здружила со тагата. Престојува во мене веќе со часови, 
си игра со моите емоции. Препуштен сум на размислувањата, за 
сопствениот живот во претходниот период. Се анализирам са-
миот себе. Се гледам во огледалото. Се препознавам накратко и 
се насмевнувам во себе. 

– Ех, глупак! – си давам самиот себеси ужасни епитети, ма-
кар што сум сигурен дека ги имам заслужено.

Се критикувам самиот себе. Никако да се вратам во реал-
носта. Она што ми се случува мене, најверојатно им се случило и 
на другите. Се обидувам да се охрабрам, иако доживувам длабо-
ко разочарување. Курвата ме изневери. Зборуваше и се колнеше 
дека нема повеќе. Проклета да е!

Во мојата студентска соба, во домот покрај Правниот фа-
култет. И тоа со кого, со мојот цимер! 

Шетам по малата соба. Сувата усна ја навлажнувам од зе-
лено пластично шише од кое вчера излегуваа меурчиња од ми-
нерална вода. Добро ми доаѓа кога ќе ми се врати киселината. 
Се прејадувам со слатки што ги елиминирам додека учам. Колку 
повеќе учам толку повеќе се дебелеам, за неколку дена. И другите 
тоа го забележуваат, особено колешките од факултетот.

– Филипе, Филипе, плесни го малку тоа газе – ме критикува 
Каќа, додека Андреја само се смешка.

Си ветувам тогаш самиот себеси дека ќе ги оставам слатки-
те. Ги обожавам медените срца и штрудлите со овошно полнење. 
Се одрекувам неколку дена, но пак продолжувам по старо. Моја-
та соба секогаш е преполна со слатки.

Пијам вода од зеленото шише, иако не ми се пие. Најве-
ројатно така ми е полесно да ја победам нервозата. Го плакнам 
грлото, ја гргорам и најпосле ја голтам.

Некој тропа на влезната врата, но јас не одговарам. Тро-
пањето продолжува. Трае непрекинато неколку минути. Ритмич-
но е. Полека станува сё посилно и посилно.

– Отвори, Филипе, знaм дека си внатре! – одекнува гласот.
Ја препознавам. Таа е. Како само се осмелува по сё што ми 

направи?

Од каде толкава храброст? Доволно ја намразив. Нека тро-
па, пачаврата, нема да ў отворам. Но тогаш следува некоја магија. 
Од раздразнет лав се претворам во мал зелен гуштер. Истиот 
оној зелен гуштер што постојано го среќавам по асфалтот и кој 
се плаши од сё живо. Го чувствувам вриењето во главата по сис-
темот, сакал-нејќел. И ги повторувам своите грешки од минато-
то. Го свртувам клучот влево и ја отворам вратата.

Таа е. Влегува како и секогаш, без прашања. Чекор-два и ми 
се фрла во прегратка.

– Фики! Љубов моја...Фики...! – почнува да ме заобиколува.
Ги отфрлам нејзините раце од вратот. Се обидувам да по-

бегнам настрана. Јас лево, таа десно, јас десно, таа десно. Како да 
сме во повеќеминутна игра на повторување на туѓите движења.

– Губи се! Не сакам да те видам! Заминувај! – станувам хра-
бар, додека срцето диво ми чука во градите. – Ти кажав вчера...

– Што си ми кажал? Не се сеќавам – ми вели таа не обрну-
вајќи им внимание на моите зборови што треба да ја предупре-
дат да излезе од мојата соба.

Ме стрела со очите, се прави луда, по којзнае кој пат додека 
го чека мојот одговор. Навикната е секогаш да победува. Секо-
гаш да биде по нејзино. Да ја игра играта во која однапред се знае 
победникот.

– Ти кажав да се изгубиш! – продолжувам со прстот да ў 
го покажувам правецот на излезната врата од мојата студентска 
соба... – Ало, не сакам да повторувам по стопати...

– Фики!
– Да те ебе Фики! Оди си... И не доаѓај повеќе! Ти го избри-

шав и бројот од мобилниот!
Превртува со своите зелени очи. Се обидува да ја сврти иг-

рата во своја корист. Го чувствувам тоа. Нема да ў дозволам. Ова 
е нашата љубовна игра на смртта. Ја фрлив нашата љубов во Ни-
шава. Ма во ВЦ-школката ја фрлив и повлеков вода. Само да не 
ме забележи таа мала страсница додека ме камшикува со очите. 
Го чувствувам нејзиниот поглед и не сакам да се сретне со мојот. 
Колку што ми се гади од она што го има направено, толку и ми 
годи што е покрај мене. Каков будала сум!

РасКаЗ

Зоран Маслаковиќ се родил 
пред 44 години во ниш . по про-
фесија е дипломиран економист . 
се занимава со пишување уште 
од основното училиште . романти-
чар во душата, сака да го спознава 
светот околу себе, каде и наоѓа 
инспирација за пишување . Моти-
вите му се обичните луѓе, љубовта, 
социјалната тематика, градот ниш, каде што е роден и живее . 
изгубените генерации на 90-тите во србија, со носталгичен 
осврт на бивша југославија и нејзиното распаѓање, само го 
дополнуваат како писател . Досега објавил две збирки поезија: 
Мечтаења (2002) во издание на нишка просвета и Пресметка 
на душите (2003) во издание на нишки Зограф. Една нишка при-
казна е неговиот прв роман .
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во стуДентсКата соБа

Не сака да си замине. Испитувачки ме гледа. Се обидува да 
ги прочита сите емоции од моето лице. Да ја преземе иницијати-
вата. Да биде повторно главна, како и тогаш. Ми ја допира коса-
та и преминува со раката преку мојата глава. Во следниот обид 
ја отфрлам нејзината рака. Се обидува повторно, но наидува на 
бариера.

– Бегај, остави ме! Не ме интересираш веќе. Ене ти го Тој, 
него милувај го! Доста беше, имам работа! – ў се дерам.

Не е навикната на моето викање.
Но знае дека лудо ја сакам зашто илјадапати ў го имам до-

кажано тоа. Секогаш уживаше во љубоморните сцени што ги 
правев. Кога го гонев потенцијалниот конкурент во мајчината 
му, додека ў се нафрлуваше во клубот на Правниот факултет и го 
користеше моментот на моето отсуство. Ужива додека в лице ў 
кажувам куп погрдни зборови. Се обидува да ме смири. Секогаш 
на ист начин. 

– Фики, те молам!
– Филипе, не сум...

– Што не си?! – не дозволувам да ја доврши започнатата ре-
ченица. – Отсекогаш мислеше дека сум клапчо и будала. Да не 
видам како си намигнуваш со него!

– Тоа не е вистина.
– Не прекинувај ме додека зборувам! Фала му на бога, нешто 

ме натера да дојдам, да се вратам од Прокуплје. Да ве затекнам 
како јачите... Стенкате... А убаво ви беше... мамето да ви го ебам!

Чувствувам дека ќе заплачам. Солзите ме надвладуваат. Не 
им дозволувам да потечат, да ги види онаа која не ги заслужува. 
Но нејзиното јачење го надвладува моето. Нејзиното лице доби-
ва искривена гримаса. Додека се задушува во плачот, неразбир-
ливо ме довикува. Повторно сум Фики. Ми приоѓа во плачот и 
повторно ме стега за лакотот на десната рака. Како хипнотизи-
ран, останувам на местото. Во еден момент само чувствувам како 
јачењето ни се спојува и станува заедничко.

– Фики... – почнува. – Толку си сладок... кога плачеш!
Не знам што да правам, уште помалку што да одговорам.

Превод од српски јазик и белешка: Бобан Богатиновски
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НОВИ песНИ

Ерол Туфан

Обелиск

Многу одамна
Пред да го осознаеме овој денешен свет 
Во времето кога фалангите сё уште 
Талкаа по тромеѓето барајќи го изворот
На среќата
Русокосиот на плоштадот
На новосоздадениот град на средоземјето
Го постави обелискот
Да привлече светлина 
И да го овековечи
Умот собран во библиотеката.
Потем изминаа многу години
На спокој и озареност.
Дојде нов господар
Го откорна обелискот
И го пренесе онаму каде севезден
Врнеше дожд. 
Ниту Александрија веќе
Беше тоа што беше
Ниту пак обелискот
Повеќе ширеше светлина.
Од божји извор на благосостојба и исцелување
Стана обичен симбол на моќта
Кој низ вековите се селеше
Од град до град 
Сё повеќе кон зајдисонцето... 
Штета... 
Та нели народот рекол 
Каменот тежи на леглото.

Перде

На преминот меѓу 
Видливото и невидливото 
Во овој варосан свет
Постои само едно
Старо изветвено перде
Што нё дели од вечната вистина.
Само тој што успеал
Да се совлада себеси
Само тој е посилен 
Од крадецот на светлината.
Мирот во него
Е посилен од сета
Врева на хомотекникусот.
Додека едниот знае зошто
Живее, другиот
Сё уште не го оттргнал пердето на душата
Продолжувајќи сё повеќе да се заплеткува во
Каблите што оддалечување значат. 

Барање

Не е надвор тоа што
Го бараш велеше
Татко на смртната постела.
Во туѓите тела нема
Светлина за ранетата ти душа
Не е твојата моќ
Во парата и лагата
Ниту во ставата и брадата
Отвори го капакот
На срцето и нурни се
Длабоко во морето
Од внатрешна тишина
Осами се и ќе видиш
Одговорот што го чекаш
Е многу поблиску од 
Местата каде што бараш. 

Ерол Туфан е роден во 1959 
година, во гостивар . ги објавил 
книгата есеи Книгољубецот, во 
2006 г ., и збирката песни Балкански 
син, во 2013 г . Живее и твори во 
истанбул .
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КУсИ-КУсИ пРОЗИ

Ацо Гогов 

ПО ПАТОТ 

Колона луѓе, слабо облечени, со тенки и извишени тела, со 
стапови во рацете, со дим од цигари над главите, се движи по 
патот кој се извива напред, лево и десно, како раздвижена змија.

Патуваат кон својата одамна напуштена и заборавена татко-
вина, или само ги бараат изгубените лични документи по патот. 

ЛИСТ 

Пред некој ден врз автомобилот, врз стаклото, меѓу бри-
шалките, ми падна еден лист, обичен лист хартија. И никако да 
се тргне, туку постојано таму..... трепери..... макар колку брзо и 
да возев. И не сакам да застанам со автомобилот и да го тргнам 
оттаму, туку само го гледам. 

Кога ти велам: еден лист хартија се залепи на стаклото и 
никако да се тргне оттаму, никако да замине......... од мене, од тебе. 

КОЊ 

Човекот, потстанат на нозе во коњската кола, со долг и јак 
стап го удира коњот по грбот. До него, жена му и малата ќеркичка 
подвикнуваат од возбуда, му даваат храброст на човекот, на него-
вата рака, на стапот. Чкрипат тркалата, коњот залудно се обидува 
да ја искачи асфалтираната угорнина, со нозете врти кругови во 
празно, небаре вози велосипед. Збивта животното, жилите над 
очите, под налетот на надојдената крв, одеднаш му се здебелуваат, 
а од задникот му паѓаат три-четири топки измет на асфалтот. 

Првиот граѓанин на минување, прошепотува:
– Глупак! 
И втората граѓанка, која се затекнува тука сосема случајно, 

како ехо повторува:
– Глупак! Е, овој е вистински глупак, прости ми, Господи! 
Ноќта доаѓа, коњот во мака, со опашката расфрла ѕвезди по 

сводот, а месечината му се спушта на образот и потекува по него 
леко, водено, наместо солза. 

НАДВОР СЕ СТЕМНУВА 

Едната рака на родителот го држи цврсто за вратот, другата, 
со црн чешел со остри запци, густо наредени едни до други, поми-
нува по неговата мокра глава. Под неговото сведнато лице, долу, 
врз столот, има оставено бел лист хартија. Со секое поминување 
на раката со чешелот по неговата коса, врз хартијата, со шушкав 
звук, паѓаат вошки. Газиен мирис околу него, веројатно чешелот 
претходно е намокрен во газија за чистењето да биде поуспешно. 

Се мршти со лицето, незгодна му е положбата во која е ставена 
неговата глава, го здоболува и вратот. Откако убаво ќе биде про-
чешлана неговата коса, на хартијата останува едно множество 
вошки, кои претаат со ножињата. Потоа истата рака на родителот, 
со мало парче дрво, ги притиска вошките одозгора, една по една, 
а тие умираат под тежината со мал пукотлив звук; на хартијата 
остануваат само црвени точки, дамки на убиствата.

Надвор се стемнува. 

АМАТЕРСКА ПРЕТСТАВА 

Ѕирка од зад завесата на осветлената театарска сцена, облечен 
во костим на славен војсководител од минатото. Во шарената маса 
луѓе, во публиката, во првиот ред, може да ги види својот татко и 
својата мајка, кои дошле на премиерата држејќи во рацете земјо-
делски плодови од првата берба: компири, домати, краставици, 
тикви. Одеднаш силен срам и црвенило му го облева лицето, во 
недоумица е дали воопшто да излезе на сцената: славната улога 
која треба да ја одигра сега кажувајќи бесмртни монолози – како 
пуштени води и развеани неба – никако не се согласува со неуглед-
носта на земјените реквизити во рацете на родителите. 

ЧАСОВНИЧАР 

Часовничарот внимателно ги мести стрелките на застанати-
от часовник. Притоа накратко погледнува низ стаклениот излог 
надвор да провери дали минувачите му одобруваат. Дали кимаат 
со главите потврдувајќи дека времето кое го мести е точно? 

ТРАГИ 

Некој султан пушеше, нечија глава беше ставена пред самиот 
удар на секирата, а жена од Ориентот ги заменуваше своите из-
валкани гаќички со нови. 

Како и да ги разместував овие фрагменти, парченца слики, 
сонот не можев никако да го составам во едно, во целина со по-
четок и крај. Сепак, жолтите отпечатоци од никотинските прсти 
на Владетелот – како траги од коњска кола, нанесени врз земја – 
стоеја на перницата. 

ацо гогов
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ацо Гогов
КУсИ-КУсИ пРОЗИ

СТАРАТА КУЌА 

Старата куќа е во горниот дел на градот, накривена, како 
човек запрен во паѓање. Староста на куќата нам малку ни значи, 
не ја ни забележуваме дури кога ноќе, невидени од никој, како 
тешки крадци, молчешкум, на свои раце ја пренесуваме старата 
куќа во нашата куќа и потоа со денови мудро молчиме. Ќе попла-
чат неколку дена старите, веќе покојни жители на старата куќа, па 
ние, разжалостени, им ја враќаме куќата на старото место. Само 
најмалиот брат се враќа уште еднаш на местото на злосторството 
и го мести точниот агол на накривеност.

ЛИЦЕ 

Едно лице секоја ноќ доаѓа на мојот прозорец. Ѕирка внатре. 
Јасно е дека не гледа во мене, туку го движи погледот низ собата, 
како да бара нешто, и можам да видам како нештата, предметите 
се поткреваат малку над земјата, па пак се спуштаат, како пуштени 
пердуви, лесно.

– Лице – му велам – тргни се од мојот прозорец, лице. Имам 
месечина да ме гледа, имам лице поубаво од твоето во кујната, не 
кради очи од мене. 

Можеби слуша, а можеби се прави како да слуша, туку еве ти 
го следната ноќ пак, чисто лице, без раце, без нозе. 

УЛИЦА

Обична е таа улица. Улица во која моите соседи имаат свои 
соседи, а тие соседи, пак, свои соседи. Се потпираме така еден на 
друг, соседски, како нашите голиштрави куќи кои се потпираат 
една на друга, со натепани грбови. 

Понекогаш излегува некој славен од таа улица, неговите 
фотографии се во весниците, тогаш тој станува повеќе воздух 
отколку човек, и сите ние трчаме по тој воздух.

Понекогаш северот на нашата улица го вртиме во југ и така 
спиеме, така јадеме. 

СРЕДУВАЊЕ НА СОБАТА

 Во тој куп облаци мораше да се направи некаков ред. Најпр-
вин оние белите облаци ги разместивме по плакарите да бидат 
копчиња на нашите палта. Потоа оние подвижните ги ставивме 
веднаш до нив да бидат закачалки на нашите годишни времиња. 
Од чиста здодевност или, просто, од преголема грижа, со сопствени 
раце, црните облаци ги пославме на подот како тепих за бурите 
да им бидат лежечки и во мирување. На крајот, оние провидните, 
налик на рассенето утро, ги скривме како зимска зимница. Собата 
беше средена. Живеевме мирно, ние, небесни луѓе, со дождови-сол-
зи на образите.
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НОВИ песНИ

Љупка Антеска

Пис-песна

Пак не ти пишувам писмо.
 
Ме пржи целата снага
како ненамачкани рамења на јулско сонце.
При очи подавам раце во празно,
а се смета за обид.
Не е фер
да му се брои желбата за чоколада
на детето од сиромашка мајка.
 
Пак не ти пишувам писмо.
Јас со години не мрднав од место,
а нозете ме болат
како пешки да го одев светот.
Од лани имам тераса,
пет-шест брчки повеќе
и коса во опавче.
Не ја давам на ветрот.
Станав алергична на луѓе.
Почесто ме прашуваат – Кога второ?
Отколку – Како си?
Некогаш... обично наутро
кога буричкам низ талогот зелени мисли
си викам поарно е така,
полесно... за лажење
нели... да речеш – Здравје, ќе биде
отколку – Добро сум.
 

Најлошо сум!
 
Одамна не сум ти напишала писмо,
а секој ден ти пишувам песни.
Во воздух.
На тастатурата.
Со пенкалото.
Со моливчето за очи.
На лепенките врз фрижидерот.
Меѓу линиите на пешачкиот премин.
На маргините по книгите.
Дури и по рабовите од гајбите пиперки
на пазар.
Затоа заборавам да се пазарам.
 
Не, не ти пишувам писмо
оти
од нас
и за мене мора да остане нешто!

Ја оставаме љубовта

Немам име 
за она што останува закачено 
на краевите од моите коси
секогаш 
кога се обидувам 
да побегнам
од стиховите преполни со тебе.
 
…Едно ми е јасно – тоа „нешто“ ме скубе назад,
а ти се смееш на секое мое (на)враќање... кришум.  
 
Ич не сме еден за друг,
ти шепотам додека со сё што носам во себе, на себе
признавам дека на моменти, 
кога ги туркам своите во твоите зеници
дури ми треба и потсетник 
за да дишам.
Супер сме еден со друг,
ми шепотиш додека се пребаруваш од глава до петици 
да најдеш искра што ќе ми ја спуштиш на дланка
како цуцла лажовна за бебе што рика од глад, 
а сите му се чудат.  
 
Ја оставаме љубовта да одмори од нас.
За тебе, тоа е како дремка пред оброк,
за мене, како разделба од мајка.  

Сини души

Ние, родените со сини души,
добро знаеме
како е да се гледаш очи во очи со болката
катаден, па цела ноќ.
Кој прв трепне – губи.
Не прашувај ме каква е и колкава е
чудовишната...

Љупка Антеска е родена во 
струмица, во 1980 година . по 
професија е новинар . автор е на 
стихозбирката Денодение (2012) . 
нејзините песни се објавувани во 
периодиката, во електронското 
списание Чивилук, во електронска-
та библиотека на култура и тради-
ција на Македонија – расТКо, на интернет-страницата zenica.
mk итн . учесник на повеќе поетски читања, на поетските вечери 
„струмица опен“ (2013), на прилепски слем (2011, 2013) . победник 
е на првиот слем-натпревар во струмица (2014) . Живее и работи 
во гостивар . 
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НОВИ песНИ

Непознати

Замрзнуваме.
Во зборот.
Во премолкот.
Се оставаме.
Во прескокнатиот појадок.
Во салветата превиткана во бротче.
Се слепуваме.
На прашината зад книгите.
Се намирисуваме.
Во поздравот на некоја случајна рака,
Во синџирот на кучето од сосетката.
Се препознаваме.
На удар кон осумката во билјард партија.

„Слобода – мило ми е...“

Не зборувам со непознати... ѓавол да те носи!
Не зборувам со непознати... ѓавол да те носи!

„Слобода – мило ми е...“

На удар кон осумката во билјард партија.
Се препознаваме.
Во синџирот на кучето од сосетката.
Во поздравот на некоја случајна рака.
Се намирисуваме.
На правта зад книгите.
Се слепуваме.
Во салветата превиткана во бротче.
Во прескокнатиот појадок.
Се оставаме.
Во премолкот.
Во зборот.
Замрзнуваме.

Непознати

Каква е оваа шарена есен?

Отстоена вода во пластично шише покрај селска чешма.
Кловнови во црно на балетска сцена.
Првачиња со брада пред учителки во пелени.
Младост без лудост.
Ден што по утрото не се познава.
Непроплакана невиност.
Сендвич без лепче.
Износена кошула без приказна и мирис.
Човек без фетиш.

Прашај ја мајката на близнаци
што се породува без епидурална,
бездетниот дедо со едно око
кој се враќа во колипката
од погребот на љубовта на својот живот,
војникот – херој што остана без една нога
бранејќи идеали по наредба,
неговото дете прашај го...
И она што лута, дете,
по улиците, дали ладни дали жешки
тоа босо и само. Секогаш. Е.

И не чуди ми се 
што се смалувам,
чуди се
како не крвавам.
Животот ме ренда.
Јас му пишувам песна. 

Ние, родените со сини души,
добро ги знаеме 
сите 
ноти и 
букви 
што светот мисли дека не постојат.

Прет(чувство)

2051 година.
Наутро по формула го штимаат изразот на лицето 

пред огледало.
Од несесер ги одбираат чиповите со зборови и фрази кои 

дента ќе им бидат потребни.
На секој кат стои табла со натпис – Добро утро, Добар ден, 

Добра вечер. 
Под неа три копчиња. Така се поздравуваат на минување.
Во продавница си купуваат апче за среќа,
расположение,
концентрација,
восхит,
љубов. 
Со точно определен час за земање и време на дејствување.
Умре и последниот уметник кога пред една година беше 

забрането распознавањето бои. Сега ѕидовите се 
варосуваат проѕирно.

Никој не се занимава со наука. Нема ништо што веќе не е 
измислено и пронајдено.

Во 23 часот единствената ѕвезда ја исполнува наредбата и 
се гасне.

Секоја жива душа заспива и дисциплинирано го сонува 
сонот добиен гратис за платениот данок.

2051 година. Луѓето престанаа да размислуваат за смислата 
на животот.
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пис-песна

Моето безболно заспивање, несфаќање лично...
Реченица, со точки во пар.

Каква е оваа шарена есен? Кому сите овие бои? 
Изгаснете го Сонцето.
Оголете ги дрвјата. Пожолтете ги лисјата.
Вратете ги баричките по дупките на уличките.
ИТНО. 

Поетите си ги бараат песните назад. 
Поетите си ги бараат песните назад. 

ИТНО. 
Вратете ги баричките по дупките на уличките.
Оголете ги дрвјата. Пожолтете ги лисјата.
Изгаснете го Сонцето.
Каква е оваа шарена есен? Кому сите овие бои? 

Реченица со точки во пар.
Моето безболно заспивање, несфаќање лично...

Човек без фетиш.
Износена кошула без приказна и мирис.
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Сендвич без лепче.
Непроплакана невиност.
Ден што по утрото не се познава.
Младост без лудост.
Првачиња со брада пред учителки во пелени.
Кловнови во црно на балетска сцена.
Отстоена вода во пластично шише покрај селска чешма.

Каква е оваа шарена есен?

За стомаците и едно цветче

Постпразнично,
си ги шетаме големите стомаци.
 
Пред некој ден па уште имав и надеж
дека нема да ни требаат топла ракија и варено вино
за да се згрееме.
Дека устата ќе ни се подотвора и за нешто друго
освен за топки сарма и печено месо.
Денес сум сигурна –
ништо арно не може да се роди
од испостени души.
 
На планината, горе, токму на врвот,
никна цветче.
Никогаш нема да го помирисаме
оти постојано повторуваме дека се плашиме од висина,
а всушност нё мрзи да тргнеме.
 
Ти текнува ли?
Три месеци држеше диета
за да те собере во новогодишниот фустан
што го купи најмалку еден број помал.
А најубава си во маалото, ма!
 
Од љубомора не ти кажав.
 
Пу, ј’зк!
На што си ги арчиме мислите и времето.

Пауза

Слабостите нё прогонуваат на паузата за кафе.
Голтам цели зрна
непрегледност.
Расфрлени листови хартија на бирото,
неапдејтиран антивирус
и потсетник за дваесетина неискористени икони на 

десктопот.

Неколку исушени залчиња
од она што вчера беше појадок,
книга под тефтерот со белешки,
а под неа тефтер – празен.
Копија од договорот за телефонски услуги,
картичката од стариот телефон
и стариот телефон...

Слабостите нё прогонуваат на паузата за кафе
оти немаме време за на раат.
Наречи ме луда:
Спојувалките си ги носам во џебот.

Без коментар

Откако знам за себе
собирам букви и зборови,
а немав ни што да кажам,
ни што да напишам
кога узнав дека и срцето, како и Сонцето, 
изгрева и заоѓа... Ах, години.
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пРепеВИ

Ана Ристовиќ

Ова не сум јас
(страв од фотографии)

Ова не сум јас. Ве молам, ретуширајте ме, ако ме ставате 
во архива. Снимката е смекната, од лицето создава 
друго, без оглед во каков пејзаж сум на 
таа слика. Очите ми се црвени, како на зајачица на која

се исчекува да се пука. Косата ми е разбушавена, иако 
баш тој ден бев на фризер. Рацете ми се во 
џебовите, иако не сум сигурна дали тоа се мои 
џебови, мои раце, и дали во тој простор

веќе сум била. И кое е лицето што фотографијата го памти? 
Како од моето тело, иако сум облечена, 
облеката се дели слично на падобран; тоа е моментот 
кога не знаеш дали земјата ќе те пречека

меко, или ќе тропаш по неа со својата тежина. 
Ако снимката памети што можам да бидам, а не сум, 
нека каже дали сум хидра, која секогаш 
однапред си ја сече главата, дури и кога ја нема.

Ова не сум јас, тоа не е мојата глава. Негативот покажува 
дека можеби и сум вампир. Фотографијата, тоа е 
дело на придушената светлина и лошата навика. 
Да кажеш: некогаш бев нешто друго. Сега

треба да се научи својот двојник да го доживуваш 
како перница, час за одмор час како игла, и 
своите подочници како торбичка, час како за накит, а 
час како цела дузина посолени, а преживеани риби.

Да се биде сентиментален
(страв од паметење)

Кој ќе ти биде виновен кога ќе се сетиш 
дека во овој ист кревет си спиела 
во пубертетот во беби-дол пижами, 
а веќе си во четириесеттите, 
и со други пижами; кој ќе ти биде виновен

кога во продавница за момент ќе те вознемират 
сите оние видови на мастики, чоколади и бонбони 
кои си ги јадела во детството и ќе се разочараш 
ако видиш дека пакувањето е променето 
макар и за подобро; кој ќе ти биде виновен

кога ќе се сетиш дека во оној ист град во кој 
си шетала како негов жител, во сабота си одела на пазар, 
зиме си го чистела снегот пред капијата, напролет си корнела 
плевел во градината, а сега по него ќе одиш како редок турист 
и од секој чекор ќе те болат стапалата, 
и ќе речеш: како мојот дух да оди на состанок; 
кој ќе ти биде виновен

кога ќе ти дојде да не ја читаш повеќе таа книга 
затоа што на неа е напишана некоја посвета 
од која ќе те делат десет години, 
и ќе ти се чини дека тие неколку зборови 
ќе ти ја изменат содржината и ќе избришат 
некои многу важни страници; 
кој ќе ти биде виновен

кога на фотографиите младоста на твоите родители, 
некаде одамна на летување, ќе биде за тебе исто 
што и твојата младост, и кога секој утрински поглед 
во огледалото ќе биде како гледање во фотографијата 
на која не си само ти – 
бидејќи да си само ти, ќе биде полесно; 
кој ќе ти биде виновен

кога на своите деца ќе им речеш дека Луис Фиго 
е најубав фудбалер иако во фудбал не се разбираш, 
и иако тој тогаш ќе биде дебелкаст 
како денес Марадона, а децата ќе ти бараат патики; 
кој ќе ти биде виновен

кога од одредени причини 
ќе правиш ова или она, 
а причините ќе бидат во крвно сродство 
само со доброто памтење; кој ќе ти биде виновен

кога од џебовите ќе го влечеш 
тешко трошливиот колач од сите тие години.

Препев од српски јазик и белешка: Драгана Евтимовa

Ана Ристовиќ (1972, Белград) 
дипломирала српска книжевност 
и српски јазик со општа книжев-
ност на Филолошки факултет во 
Белград . ги има објавено поетски-
те книги Сновидна вода (Бранкова 
награда, 1994), Јаже од песок, Заба-
ва за безделните ќерки (награда на 
саемот на книги во игало, 2000), 
Живот на разгледница, Околу ну-
лата, П.С., избор песни (награда 
Милица стојадиновиќ србинка), 
Метеорски отпад . Добитник е на престижната германска награ-
да Хуберт Бурда за млада европска поезија . нејзините песни се 
преведени на неколку јазици, застапена е во многу домашни и 
странски антологии . има објавено книги на словенечки, словачки 
и германски јазик . 
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Виктор Јакимовски

Иста страница

Ти
Сама
Јас
Сам
 
Како два
                  осамени збора
(не)соодветно
      (под)редени и
запишани на
една
иста животна страница.

Болни од „добрина“

Нерамнодушноста
На вашите погледи
 
Ми ја исполнуваат
Душата
 
Додека

Вашиот став
На семоќни проповедници
Во пишувањето
 
Ми ја разголува мислата
 
Да создадам нешто
Што ќе ве облече
Во дебела завидливост.

Немилосрдни спрема самите себе

Ги освојуваме височините, мила!
Немилосрдни сме спрема просторот
Немилосрдни сме спрема самите себе
Немилосрдни сме спрема другите
Немилосрдни сме спрема времето
 
Тука сме, дишиме топлина
Додека телата ни се препотуваат
Едно во друго

Немилосрдни сме спрема самите себе, мила
Сё додека сме живи секојдневно се убиваме
Копнежот нё задушува
Жедни сме и уморни
Гладни сме, мила...
 
Но сё додека љубовта нё разгладува
Страста ќе нё заситува
А почитта возвишува!

1+1 = 2, 2-1= 0

Се сакаме
Без наводници, со извичници
Без точки, со запирки
Без прашалници, со одговори
Без мајмунчиња, со ѕвездички
Без загради, отворено.

Експресија

Во мене се слуша
неподнослив крик
на некој
некогашен човек
кој војувал достоинствено
со резервна добрина
во своите очи.
Вечен бунтовник
кон неправдата
парчосан
од канџите на примитивните
се издигнува
покрај планините
кои ги создал сам.

Топлина  

На старото дрво во дворот 
Си ги изрезбав чувствата 

Виктор Јакимовски е роден 
7 март 1994 година, во скопје . 
студент е на правниот факултет 
во скопје, на студиите по нови-
нарство . Со мене во мене е негова 
прва објавена стихозбирка, за која 
ја доби награда „лесновски ѕвона“ 
за најдобро дебитантско дело во 
2014 година .
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За во зимата идна 
Помалку 
Да го чувствуваш студот.

Интересна романса

Што ни е?!...
Поставивме стаклен мост
а на него ружа.
Твојата предност
ти дозволи да згазнеш прва
и да го разделиш наполу.
Сега ја имаш ружата во рака
како единствен подарок
од нашата
интересна романса.
Спомените не венеат.

Дожд

Дали е тоа знак
Дека и небото самува?
Или само некој луд
Натприроден натпревар на капките
Која прва да стигне до целта?
Чудно!
Да бев капка
Никогаш не би сакал
Да слезам долу
И да бидам дел од овој хаос
Наречен „човечки живот“.

Само би другарувал со птиците
И би се возвишувал со нивната слобода.

Симетрични сенки

Отсуството е прусутно
а тишината сведочи
празнина.
Си отидов одамна.
Останаа сенките кои
се претворија во бои
– позајмени од твојот лик.

Душата на заљубениот

Светлината на денот
го загуби сјајот
од очите што бликаа

Водата со себе понесе
уште една тишина
потоната во усните твои

Морето од емоции проголта
уште една жртва
– душата на заљубениот

А таа воскресна во мастилото
и си го пронајде своето прибежиште
и мирот,
на хартијата.
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Да сум бил задоволен! Со понудата што сеедно ми ја наброју-
ва таму, небаре сум дете јас, та со играрии ќе се задоволам! На ви, 
ви нудиме цело едно шаренило, богато, забавно, зарем можете 
да бидете незадоволни! А едно избрано, свое, мераклиско – не 
може! Забрането и едно погледнување со нескриена љубов на 
очите сакани, и едно проговорување на устата милна, пекана, со 
веќе подгорена нежност некогашна, – и лицето во грижи и уплав 
увенато... О Фрида, о несреќни ние двајцата! Ние двајцата, не ги 
сметам другите што гледаат да се адаптираат и да го добијат тоа 
што инаку не можеа толку лесно и толку неодговорно, ветрогон-
ски да го добијат. 

О какво е ова поднебје, да не можеш тоа што го мислиш и 
што го сакаш – да си го создаваш! Не смееш дури ни да мислиш – 
тешко тебе ако дознаат! Тие најучено знаат што и како со твојата 
интима. Што е тоа? Ситница. Ништо не ти е одземено, ништо не 
си изгубил. – А што мое ми оставивте да имам од тоа што бев јас! 
Ништо! Нулата е кај мене, а не во загубата... Во душата една ситна 
нула во огромна празнина! И гледа да ме подлаже, ја предизвикува 
мојата алчност: „твои се сите од другиот пол, можни...“ За да не 
го барам она што е добро и здраво. Оти така тоа им одговарало. 
На нивната замисла. А се најголеми алчници за самата Германија. 
Повеќе од сите да има, да заграби. Нека гинат младите синови 
нејзини. Патриоти ќе ги прогласуваме... О несреќо, од каде ли 
дотече токму кај нас! О страшно, без и најмал зрак светлина на 
видлив крај... О коб наша! 

 Не, најдобро му беше да се прибере во собата. Не го додржа 
место, избега. 

...Тука беше неговата грижа за Фрида, тука и прозорецот со 
неговото бдеење... „Тука само Господ ќе ме гледа, и јас, натоварен 
вака со својата побрканост“, си рече седнувајќи на долниот крај 
на креветот, потпрен малку на металната бела табла, без никаква 
шарка. „Едноставно како пред Бога, добро би било тоа“ – си рече, 
како некаков одек на поуките што секоја саботна вечер ги добиваше 
на часовите во посебното верско училиште, „но сето друго тука, за 
ништо не чини“. Откако сфати што е случено со него и со Фрида, 
а не требаше многу за тоа, загриженоста воопшто не го напушта. 
Не можеше да престане во него, небаре од ѓаволот сретнат на пат 
поттурнато, јадосувањето кое уште од пред собирот, всушност со 
самото будење од сон, му беше прва мисла денес: како да се најде 
скришно со Фрида и да поразговара со неа! Го чувствуваше тоа како 
голема неопходност, а потиштен се чувствуваше при помислава за 
неа, наместо радосен: Малку барем да ја поткрепи со своето наде-
вање во Бога... Тој самиот, иако сё уште мошне млад, никогаш не 
му се спротивил на Бог, барем не е свесен за такво нешто. Дури и 
во решението за неа му се молел, да му остане оваа девојка избра-
ница за цел живот... Само, како ли да ја сретне сега во вакви, многу 

тајни услови... Ете синоќа му го исповеда на прозорецот од собата 
својот немир и заедничката несреќа... Барем така... да можеше само 
да го дознае кој е нејзиниот прозорец, во сенка ќе се престореше, 
ќе се прилепеше за него, ќе се разбереа сепак, ќе си прошепнеа... 
Не гледа друг начин да ў го дознае прозорецот освен да се потпре 
на доверба... но не, не, ни кога би ја сретнал најдобрата нејзина 
пријателка, не со порака преку друг во ова дувло. Тука, уште малку, 
и самите свои уши и очи ќе откажат! 

Ништо, останува да чека на некоја среќа. Всушност, му оста-
нуваше само времето да помине, ќе падне ноќта, а тие без никаков 
резултат и понатаму... 

Но првин беше пладне, и за време на ручекот, во мошне голе-
мата трпезарија, им беше јавено на сите, со неколку повторувања 
од звучникот, дека утре, бидејќи е петок, од два часот попладне па 
до пет, е време за посети по своите домови – може да си излезе кој 
сака, оти во друг ден на неделата нема можност за такво нешто. Се 
замолуваат, и истовремено се задолжуваат академците, во разго-
ворот со своите домашни, потребата за која се повикани од Татко-
вината Германија, да им ја прикажат во вистинското, позитивно, 
и многу чесно и благородно значење. Тоа да се сфати како давање 
крв за животот на еден човек, со таа разлика што ова е за животот, 
многу посреќен во иднина, на нашата цела нација. Управата им 
посакува на своите млади членови убав помин!... Должни се пред 
истекот на последната минута до пет, да бидат вратени тука, без 
никакво задоцнување ни оправдување.

Ете го решението на големата Брунова мака! Ете како невоз-
можното станува можно! Господе семоќен, милостив! Никогаш 
не се попусти секојдневните молитви, и на часовите во црквата, 
и дома... Толку упростено станува одеднаш! Навистина, овде им 
биле програмски зацртани петочни посети дома, но сепак, ја има 
во сето тоа светата промисла, бездруго ја има!

Олеснето воздивна. Не се ослободени, вистина, од оваа здра-
во заградена „академија“, но веднаш по видувањето со татко си и 
мајка си, ќе отрча до куќата на Фрида, и таму, на безбедно, ќе видат 
што може и што би требало... Вистина, некои јасни помисли околу 
тоа немаше во главата, но потребно им беше тоа видување! Утре... 
Нека се стемни само и нека осамне што побргу! И за прозорецот 
нејзин ќе ја праша, ќе им затреба тој прозорец можеби... 

Прокружи уште еден ден. Минуваа полека часовите, низ 
некакви речиси колебливи состојби, како да можеше тој нешто 
да стори или да не стори... 

пРОЗа

никола Кочовски
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Подолго остана затворен во собата, небаре оттаму да беше 
поблизу до куќата кај што израсна и просторите околу неа. 

Попладне... Уште некој час...
Што значеше тоа? Детенце ли е па толку да се занесува? Има 

ли место за некоја радост? Ако фрли поглед на својата личност од 
завчера наваму – што е тој? Туѓинец, кој само да наврати може 
во таа куќа. Си бил со нешто свое, и отсега не си со свое... Болна 
мешаница во умот, многуто наталожено во себе од улиците по кои 
некогаш слободно се движел, останува безвредно, и неразличливо 
веќе, можеби да исчезне, гаснење на нешто што горело, светлело... 
а наместо тоа, грижи од нов вид: како да излезе пред очите на 
родителите а да не го убие во нивните души надевањето во него 
што си го потхранувале... Ништо не е отстрането од ропското во 
кое си втеран, три часа милостиво или нечовечно подарени, само 
колку да видиш дека си бил нешто што не си повеќе... 

Главното во оваа некуќа а „академија“: неизвесноста, задем-
нетата прокоба пак остануваше, не даваше да се крене глава, и тој 
има тешка задача, тоа сето да не го покаже на лицето. Нетивнатиот 
немир го избрка надвор, со чувство на чудна измореност, како 
по многу работење, или можеби уште поточно, небаре години да 
минале низ него. 

Заталкан низ двориштето, најпосле се најде спуштен на клупа 
крај широкиот приод од улицата, не многу далеку од големата 
порта, со мисли кои го влечеа дома и кон Фрида. Пристуткан на 
самиот крај, се маеше со слики и од живејачката меѓу домашните, 
а тоа беа родителите, но многу повеќе со толку драгите средби и 
дружења со Фрида, се подзанесе, беше залиднат повторно со неа по 
шеталиштата, кината и театрите, луна-парковите, по разговорите 
за иднината каква би сакале да им биде, за школата, за војната 
што загрижуваше, за христијанската секта во која и таа, Фрида, 
мислеше да пристапи, само првин малку да си го подобри успехот, 
– кога го изненади брзо поминување на три другарки академки, 
едната беше неговата Фрида, не пропуштија да погледнат наваму, 
кон клупата, таа го стори тоа некако откосо и летечки, како кон 
некој непознат, но трогнато убеден беше дека лут бол ў ги грчи 
градите, како што се случува и со него.

И часовникот на раката кажуваше дека е дојдено најпосле 
времето за излез, но тој се задржа почекувајќи додека не го виде 
мигот кога излегоа низ широко отворената порта без никој да ги 
спречи, иако еден црнооблечен стоеше близу столбот од вратата. 
Тој стана од клупата, но пред и да може да поразмисли, брзо пак 
седна, зашто виде како двајца други доаѓаат по истата насока. 
„Им се гушкаат рацете“, помисли, гледајќи како лакотот на де-
војката, покрупничка, која убаво ја позна, ја притиска кон срцето, 
вртоверно, раката на момчето, зашто тој беше Роберт, високиот 
голман на фудбалскиот тим на гимназијата, а таа – Берта, исто така 
Фридина другарка, за која и тој, Бруно, знаеше дека е свршена за 
пилот што го чекаше да се врати од војска, па да се венчаат. Паѓа-
ше в очи извесна сличност на фустаните на Берта и на Фрида, и 
по кројот, со долги поли и крупни петлици, и по приближниот, 
кафеав тон, веројатно купени од иста конфекција, ама Бруно, пак 
станат и позадржан со погледот во грбовите на двајцава очигледно 

нововљубени, најверојатно за кратко, додека да го извршат добро 
тоа што треба, не тргнуваше и самиот додека не си рече себеси: 

„Но фустанот е надворешно нешто. А внатре, внатре во 
душите дали се исти?! Оваа Берта, во само еден ден и две ноќи 
заборавила на свршеникот, а мојата Фрида, ништо не може да ме 
разувери, ми останува моја... Мојата Фрида и јас, и кога ќе ни се 
случеше понекојпат да се занесеме, ќе успеевме навреме да се од-
вратиме... И поради тоа се сакавме едниот другиот многу повеќе!“ 
Се чуваа двајцата за кога ќе дојде времето, пак за себеси. Тивка 
гордост, малку подгорчена, чувствуваше Бруно во себе поради тоа. 
„Јас се чувам како твоја сопственост“, ќе му речеше.

Така виденото и мислите го одвлекоа во други мигови, а беше 
излезен веќе од заградениот простор, не брзаше, зашто немаше 
каде толку итно да се стигне, поправо, нешто беше надошло во 
него што му ги сопираше чекорите, како тешка, тешка задуманост. 
Повторно остануваше пак невозможно далеку и најверојатно веќе 
ќе го нема сето тоа... што тој пред малку си го бладаше. 

Беше тоа едно премалување на духот. Зашто тој не беше 
чудотворец...

Но заради татко си и мајка си, нема да се покаже толку скр-
шен.

И насмеан, пак без потчукнување како и секогаш, тој ја от-
вори вратата и, со сета своја момчешка височина, се создаде пред 
мајчините очи.

Испобркана од среќа, му се фрли во прегратката и силно го 
стегна на своето срце. Така останата, снагата ў се поттресуваше 
во неговите раце.

– Татко не е стигнат? – прашуваше, откако ја седна најпосле 
смирувачки на столот.

– На работа... Ќе стигне... А кај те снема така тебе?
– Нас, една мошне голема група, нё опфати една специјална 

програма на Рајхстагот. 
– Специјална програма? – немаше сили да се снајде мајката.
– Да, тоа денес се случува, мамо.
– А како ти е таму, бре Бруно?
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– Добро, мамо. Не е ништо за загрижување. – Правеше гриж-
ливи напори, лесно, површно да го изговори тоа.

– Ами зошто толку време да не се јавиш дома, бре?
– Така е таму, строг распоред за сё... По пропис... Како во 

војска. Ама не е воопшто војска. Никаде не одиме од Берлин. Една 
научна програма.

– Е што е во таа програма?
– Мамо, да го оставиме тоа. Многу комплицирано нешто, 

а и строга тајна... Јас, требаше веќе да бидам на пат за кај Фрида. 
Брзам да ў се јавам.

– Таа не знае?
– Не знае, ти велам тоа се тајни задачи... всушност, научни 

испитувања... – За миг само што не си ја подгризна устата што 
толку ја лаже, но мајка му сигурно ќе го сетеше, кутра, со очите 
залепени на него... 

– Кажи му на татко да ме почека – само толку ў довикна 
излегувјќи.

Ја најде дома Фрида, се виде само така со неа, поздравувајќи 
се и со мајка ў, а татко ў и брат ў, постар од неа, се наоѓаа во војска. 
Па се повлекоа во нејзината соба, имаа право на тоа, зашто си беа 
заветени еден на друг, а тоа го знаеја сите нејзини, како и неговите 
родители, на кои им беше единец. Веднаш штом беше затворена 
вратата, се гушнаа полека, без брзање, со еден испрекиинат воздив 
од нејзините гради, додека Бруно сепак успеваше да се повоздржи.

И со извесен напор се отпуштија, зашто бакнувањето ќе 
беше веќе потешко... Но и бидејќи имаше уште едно, многу по-
големо „зашто“.

Бруно добро знаеше од строгите поуки добивани секоја са-
бота на часовите во храмот, дека за да му биде благословена и 
дозволена вистинска љубов за која се создадени машкото и жен-
ското, а и брак, обврзан е на три месеци молитви секоја вечер, со 
споменување своето име и името на девојката. Со сето свое веру-
вање и надевање определен за тоа, предвидуваше да го исполни 
веднаш по завршувањето со матурата, така што значеше чекање 
најмалку до есен. 

Фрида беше, исто така, добро запозната со таа негова од-
лука, и во убава согласност со тоа, зашто речиси секогаш имаше 
разумна мисла во главата и знаеше разумен збор да изговори, 
посебно почитувајќи го неговото длабоко верско чувство. Беше 
прочитала дури неколку помали верски книги што му ги беше 
побарала. Веруваше во Бог и во него, па му беше потспомнала 
дури, иако не сосем сигурна, дека можеби и таа ќе му се придружи 
на тие негови часови. 

Но сега, овој петок, видувајќи го најпосле слободно во својот 
дом и не испуштајќи го никако од очите, како да беше тој нешто 
лесно изгубливо, не знаеше воопшто дали постои начин како да 
се постапи а да не пропаднат.

– Бруно, ние сме обречени – како со некој шепот му збору-
ваше, зашто истиве зборови ў беа во умот да му ги дошепне уште 
вчерашното утро кога се разотидуваа од собирот, само некој миг 
да се случеше да подзастанеа едниот покрај другиот, колку „да се 
тргнат“ од создадената мешаница пред вратата, ама пропуштија...

– Да, Фрида, ама не смееме да се покажеме дека постоиме 
двајца.

Таа го пофати благо преку едниот и преку другиот ракав 
од сакото, како да го потргнува, но бранејќи се, му проговори 
треперејќи:

– Бруно, ти си мојот спас! Ох, Бруно мој, само ти можеш 
тоа да бидеш...

– Смири се, мила. – Ја погали и тој по раката, по образот. 
Тежок жал му го мачеше лицето, кое мораше да му остане барем 
донекаде мирно.

– Многу се плашам да не ни направат да не можеме воопшто 
да се видиме. 

– Ние ќе бидеме внимателни, – ў рече божем да ў влее хра-
брост, но ни неговиот глас ни неговото лице не можеа тоа да го 
постигнат.

– Страв голем ми влеаја тие нивни зборувања на собирите.
– Во право си, девојче мое. – Неговиот насмев беше убав и од 

убаво предизвикан, но таков што солзи ў извлече во очите. Бистри, 
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трептаво светли солзи на сосем невино дете. Остана многу збунет 
и немоќен пред тие солзи.

Вистината и на обајцата се гледаше: очајот. 
Поседоа на каучот троа подолго време, мајка ў не ги преки-

нуваше во добро забележаното трогливо среќавање; четирите раце 
убаво пристиснати, многу потребни во изнајденоста, делум преку 
сопствените бедра а делум преку прекрасната свилеста, сигурно 
празнична простирка под многу малиот запазен простор меѓу нив 
двајцата. Тој не одлагајќи повеќе, побрза да се ослободи од соп-
ствената задача, прашувајќи ја кој прозорец по ред е на нејзината 
соба, – а тој бил, значи, осми, десно од вратата на женската барака, 
но од задната страна. Непогрешливо, незаборавно запомнато: 
осми оддесно од вратата, на задната страна! Да, подобро што е од 
задната страна... Се разбира, се разбира дека и тој, прозорецот, би 
можел само да наштети без крајна претпазливост.

– Што се грижиш, – ў рече насмеан, да ја развесели. – Ако ме 
видат, мислиш немам смислено што ќе им одговорам? „Се при-
крадов, господине, си реков, кога не ме гледаат да одберам преку 
прозорциве, која има поприкладна снага според мојата. Мислам 
пристојно постапувам, зар не?“ 

– Бруно, само немој да бараш начесто да се видуваме, велам 
јас. Другите тогаш ќе си поврзат дека и порано нё гледале заедно. 
И што ќе биде од нас?

– Знам. Сето тоа ми е јасно, Фрида. Те молам да не се грижиш. 
Нема да сторам ништо што ќе те вознемири.

Таа му ја потсисна благодарно раката.
– Ти само поотпушти се, Фрида. 
– Ама ти, Бруно, подобро, чувај се... Знај го прозорецот, ама 

не треба, ако не е во прашање нешто неопходно...
– Јасно, чуварке моја драга.
Многу потребен беше во овој ден насмев.
Помолчија.
– Е, па? Што да кажам, – се јави тој, разгалувајќи се: – Без 

Фрида нема сонце, нема ѕвезди и месечина.
– Да, Бруно, без тебе нема живот!... – дишеше признание 

од неа. 
– Ох!... – сниша со рацете немоќно. – Како не си ја исполнив 

порано таа обврска кон црквата!
Фрида не можеше да проговори. Втренчен страден поглед од 

убавите сјајни очи по неговото лице, кој не издржа долго, премина 
во позабрзано, опасно стрепкување пред солзи. 

Обѕирно ў ја допре со дланка раката под лакотот. Таа еднаш 
го милна со едната, поттреперувана рака по лицето, и го гушна со 
неа донекаде околу вратот, ја подржа така, ама целата, од рамото 
па до допирот со несреќните прсти, ў се поттресуваше.

Тој не доиздржа, ја придружи итно својата рака на нејзината, 
и ја притискаше по китката, по лактот, со тоа ја молеше да се сми-
ри... И тогаш, изненадувајќи се себеси, стана, спремен да си оди.

– Да се знаеме кои бевме и кои мораме да бидеме – сам му 
надоаѓаше милиот, многу значителен поздрав.

– Мораме. И ќе се помниме... До крај, Бруно! – Забите ў 
потстругнаа подулавено едните преку другите, нестиснати, но 
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тој сосем убаво ја разбра: многу трагично значење имаше во тие 
нејзини зборови.

– Да се надеваме дека за добро ќе биде нашата обреченост 
– прирече таа.

Тој ја поддопре со потсниженото рамо, со образот до нејзи-
ниот образ, а рацете пак му беа едно со нејзините.

– Избрана моја, срцево не те пушта од местото што си го 
имаш во мене.

– Избр... Без тебе би заборавила дека постои убав живот... 
што би требало да се жив... – се разлипа, се засркна во липот.

– Ох леле! Ох леле! Ох леле! – Се истргна од неа, поточно од 
својата врзаност за неа, и побрза по кваката, да се збогува со мајка 
ў, која сигурно ги чека кај што ја оставија.

Дури се врати повторно дома, веќе беше решен како ќе по-
стапи.

– На мама ў скрив, и таа мисли инаку, ама тебе сё ќе ти кажам, 
точно како што е, – му одговори на татко си на неговото подолго 
прашување и инсистирање да ја дознае вистината, иако нешто 
беше чул од мајка му. Еве, таа ги остава да поразговараат сами, како 
мажи. – Татко, не е ова од мене дојдено, ниту сум станал кримина-
лец ниту нешто друго, туку е од власта, нова, сегашна, со која му 
е судено на овој народ да излегува како знае на крај. Познато ти 
е дека секој што не се согласува со власта, е сметан за напријател. 
Зарем не ја примораа и црквата да ги прифати нивните постапки? 
Се најдов, татко, одеднаш вовлечен во нешто кое мојата свест не 
може да го поднесе, како што и ти не поднесе и избега од црква-
та – ама јас немам никаква можност за тоа! Собрани од часови, 
нё однесоа во подготвена установа, каде нё држат затворени со 
високи ѕидови, голема група најодбрани матуранти и матурантки 
од нашата гимназија...

– Но момент, Бруно! Не спомнуваш војска, фронт... Што 
бараат тие од вас, всушност?

– Што бараат? – Што не може ни да го помисли човек! Ете тоа! 
Си заврзале во главите, тие таму во врвот – да прават совршена 
нација. Ние, одбраните, во најголеми наводници, сме затворени 
таму, и машки и женски, и без вековниот обичај на меѓусебно до-
паѓање и избран другар или другарка, пуштени сме едни на други 
само по желбата на личниот нагон, по присакување на секој или 
секоја од нас – да станеме човечка фабрика за создавање новоро-
дени Германци, по нивниот совршен калап, како што си веруваат 
тие. Главно е да се има производство. Од нов вид. За германската 
нација. Тоа ќе било совршено поколение...

– Господ нема да им помогне! – исфрли изреволтирани збо-
рови таткото.

– Се разбира дека нема... Но запинаат да ги исполнат своите 
луди теории со сета нивна дива безобѕирност, а началникот на 
установата кај што сме, го сметале, таму во врвот на државата, 
за научник!

– Тебе тоа не ти одговара, веќе јасно ми е, – искажа разбирање 
татко му, дури одбегнувајќи да го гледа синот во лицето, кога веќе 
се зборува за „тие“ работи.

– Не можам со тоа да се помирам и заради моите сфаќања, но 
уште повеќе, заради друго: Во тој котар е притерана и девојката со 
која и пред Бога сум се заветил да стапам во среќен, христијански 
брак. Избег од несреќава не гледаме сега ни таа ни јас. Таму, во 
установата во која нё втераа, а ја викаат академија, се постои со 
морање, без прашување на никого од нас. Од кај неа сега се враќам, 
денес е петок, а единствено во петокот попладне ни се дадени три 
часа за посета во поранешниот дом... – при последниве два збора 
таткото долови многу речовита тага во синовите очи – та дури 
сега имавме можност да проговориме двајцата, зашто таму ја 
криеме нашата врска. Таквата врска, од стариот тип, од минатите 
времиња, како што велат тие, иако најискрена, најбогоугодна, е 
нешто недозволено ете во таа академија, и е без изгледи, татко. 

Бруно замолче. Таткото молчеше исто така, со подведната 
глава, но не долго.

– Многу ме загрижи, Бруно. И нашата куќа дојде на ред да 
биде од злото засегната. Судбина народна. Бог, семоќен, да се сми-
лува, да стави рака на ова и да го разреши.

Тој веќе не ги тргаше своите ужалени очи од лицето на синот. 
Како образован теолог, не беше без разбирање колку се важни 
интимните чувства меѓу двајца млади што се сакаат... Па сепак, 
малку се помисли, вистина, како заскитан пред порано невидени 
патишта, ама не остана многу во недоумица. Од повеќето испоме-
шано натрупани сознанија, само едно решение беше без двоумење 
произлезено во родителскиот ум.

– Ништо друго... Мислам нема што да чекаме. Знаеш дека 
имам сестра, твоја тетка, во Штутгарт, тргната вистина по либе-
рални патишта, живее некој современ живот, сё уште без пород, 
но срце има добро. Ќе отпатувам лично до неа, да се створи, ако 
може, за ова зло време, прибиралиште скришно за тебе...

– Не, татко... – Бруно инаку немаше обичај да го прекинува 
родителот. – Прости, но прво, мислам дека тешко би можеле двај-
цата... а што ќе правам јас, ако и Фрида не е избегана со мене? Но 
второто, второто, независно е од нашето успевање, татко. Дури и 
со неа кога би смогнале. Тоа што го почнале тие, со академијава 
– устата при овој збор му добиваше малку одбивна гримаса – тоа 
се решени да го продолжат, татко, и не очекувам дека ќе бидат 
попустливи. Зарем не е веќе познато: Мекоста е туѓо нешто за 
нив. Семоќни се. И сигурно дека не ќе дозволат луѓето да успеат со 
некои свои итрости, роднини во други места и слично... Ти биди си 
слободен, татко. Не фрлај се во огнот, без да има вистинска смисла 
во таквиот ризик – ама без никаков изглед! Јас го сеќавам тоа... 
Нели е доволно добро познато дека нема веќе никакви траги, што 
станало со дофатените таканаречувани непријатели! Не, татко, јас 
никако не се согласувам, и ако случајно инсистираш, нема ни да 
доаѓам во петоците. Уште еднаш повторувам: прости ми.

Малку позабавено, со кутро изменет глас, закопан во те-
жиниште, рече татко му, многу зативнато, иако и досега тивко 
разговараа:

– Добро... Добро, Бруно.
Што гледаше пред себеси човекот што го имаше овој глас? 

Останат без ништо на повидок, при надојдено големо уништување 
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од сите страни околу него. – Добро, сине, – повтори, одвај разбир-
ливо, небаре да испушта душа. 

Бруно не знаеше досега колку многу можел татко му да биде 
загрижен за него.

– Барем ти гледај да ни бидеш здрав и жив, – се потпоправи 
таткото малку во изречувањето. – А со мајка ти... – подрече, и не 
продолжи, зашто немаше понатаму мисла.

– Ќе видиш, татко, како што ќе е поумно...
– Сега не можеш повеќе ни во црквата? – и на тоа посебно 

лишување на синот веќе помисли. Сё до денешниот ден го бодреше 
надежта дека тој е вистина помладиот, но силен верник од куќата.

– Од нивната дозвола зависи тоа, – одговори Бруно, многу 
скептично. – Досега не спомнале. Туку... што ќе им е ним во црква 
одење! Сега постои најголемиот светец – фирерот! Во него пои-
наку се крстат, со раката фрлена нагоре. – Тој го покажа со мало 
движење на десницата, без волја, тоа што и на татко му и на сите 
во државата им беше добро познато, па се даде во молчење, но не 
доиздржа. – И... знаеш што ми иде на ум, татко, кога зборуваме за 
нивните нови теории, експерименти со кои се зафаќаат? За Евреите, 
коишто ги бришат од земјата божем поради дамнешниот нивен 
грев против Христоса – само сум потслушнал, но верувам дека 
тоа го прават, – а вистински сето тоа што го вршат е само за да ја 
„исчистат“ што повеќе својава нација, занесени во заблудата што 
ѓаволот им ја внел в глава и ги владее како општа зараза!

– Добро си ги разбрал, сине Бруно. Ама и ти, и сите вие што 
ве забраа таму, на истото тоа треба да му служите, – возврати гри-
жовно татко му. Згрозената гримаса на неговото лице кажуваше 
колку е згаден и вознемирен, сега сигурно и заплашен.

– Никогаш не ќе видат корист од мене во таа намисла.

– Ами што ќе правиш, бре Бруно? Тие не премислуваат многу.
– Точно кажа, тате. Туку, јас сум во мислите со Бог. Небото е 

многу поголемо од земјата. И помоќно.
– Од кај ги научуваш ваквите мисли, бре сине? – Таткото беше 

возбуден, и горд, и сё уште многу прашален.
– Читам, татко. Поправо, сум читал. Таква литература. А 

добро ми спомна, ќе понесам и една од тие книги од дома. Не 
верувам дека и против тоа ќе се објават. 

– Не. И јас така мислам... – не се попротиви таткото. – Ти 
си веќе доволно созреан, Бруно. Прави како што мислиш. И Бог 
да те чува, само еден те имаме. Претпазлив, многу... – Ако не се 
прекинеше, ќе се познаеше дека го притискаат солзи.

– Да, знам. Но уште нешто, тате... Кога мислам на христијан-
ството како широко милосрдие кое треба да го има меѓу луѓето...

Татко му го подзапре не со збор туку со тоа што беше станат 
да ја отвори вратата. „Внимавај на мајка ти“, внушително го вметна 
сепак предупредувањето сред неговите зборови. 

– Добро... Тебе, како на школуван свештеник, секако повеќе 
ти се познати тие нешта од Библијата... – ја продолжи својата мисла 
Бруно, станат и сам, веќе следејќи го татко си кон претсобјето, да 
влезат кај мајката, – но јас наоѓам, исто така, очигледна разлика и 
меѓу Стариот завет и Новиот, иако се печатат дури во заеднички 
корици. Веројатно е досега некои да пишувале за тоа: Додека во 
Стариот завет водачите на племето Израилово ја измолуваат по-
мошта, дури сојузништвото на Бог за да освојуваат други земји 
и да покоруваат народи, за да ја прошират вистината и славата 
Божја преку големото победничко Израилово племе, дотогаш во 
Новиот завет Бог го праќа на земјата синот Исус за да проповеда 
правда и добрина, но без сурови воени насилства, туку преку 
силата на светата Божја вистина, дури со саможртвени страдања, 
почнувајќи со самиот себе распнат на крст, со невраќање удар 
за удар, зло за зло, туку со просветлување на луѓето во светата 
вистина и проштaвање од просветлените. – Му беше угодно што 
зборувајќи вака, се најде пак во собата кај што првин влезе денес.

– Бруно, далеку си задлабил во уката, – со видливо задовол-
ство го пофали таткото симнувајќи ги очите од ѕидниот часовник, 
– туку, ти да не треба да побрзаш? А ти, Маријо, го послужи ли 
со нешто нашево дете? – најпосле и краток насмев му се виде на 
лицето, поради зборот со кој го нарече.

– Не, ама подготвено е, еве... – Таа часкум извади на масата 
месени работи што се нашле дома: и пита и нешто слатко, а Бруно, 
вистина малку спрепнат како времето лета, најпрвин побрза до 
својата соба, враќајќи се со една подебела книга за понесување, па 
седна, не сакајќи да им го одбие тоа задоволство. 

И двајцата родитела го почекаа седнати, исто така крај масата, 
на столови. Куќата беше добра, со сите тројца, барем во овие, уште 
неколку мигови...  

Најпосле, откако се испоздрави, првин со мајка си, па со него, 
таткото, Бруно долови, сепак, барем за миг, мошне страден поглед 
во неговите очи, иако прикриван.

 
 Од необјавениот роман „Академија“
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Мане Манушев

Кога завршуваше денот

Кога завршуваше денот
ме прашуваа
каде е твојот дом?
јас им велев –
таму каде небото е пониско
од вашите тавани и кровови,
кога завршуваше денот
ме прашуваа
кој е твојот јазик?
а јас им велев –
оној јазик
од чија празнина помеѓу
зборовите ќе разберете
дека нашата иднина е невина,
ме прашуваа
кој е твојот пат?
а јас им велев...
патот на птиците чии сенки
остануваа на небото
кога завршуваше денот.

Кога празните улици ми зборуваа 
не им верував

(додека го вртев механизмот на рачниот часовник „Полјот“) 

Порано 
го вртев механизмот на часовникот 
еден час понапред за да ја видам гужвата 
што ја правеа работниците кои се враќаа дома,
денес 
пчелите нема кого да го боцнат за да умрат.
Кога празните улици ми зборуваа не им верував.

Ги избришав сите слики од фотоапаратот 
за неговиот празен дисплеј да ме потсетува
на девојките кои сум ги имал порано,
купив маслени бои и почнав да 
сликам мртва природа која ја гледав 
од мојот прозорец со поглед кон плоштадот.
Кога празните улици ми зборуваа не им верував.

Денес 
го вртам механизмот на часовникот
еден час поназад 
и гледам дека тука

само куклите од излозите 
никогаш не остареле и останале млади.
Порано,
кога празните улици ми зборуваа не им верував. 

Моите години

Моите години 
се бладања спружени на 
оставените траги од авионите,
понекогаш 
чекорат како тишина 
помеѓу сенките на облаците 
овде на земјата,
моите години
се замислена желба заборавена
на дното со талог од испиеното кафе,
понекогаш започнуваат со некоја буква
која можат да ја изговорат само лисјата
кои паѓаат од тешките воздишки на ветрот,
моите години
немаат свое паркинг место на улицата 
и дремат изрезбани на клупите во парковите,
понекогаш
заспиваат високо во дупките 
на љубопитните верверички, 
а се будат низ утринскиот 
поглед во огледалото.

Моите години
се направена макета на зборот љубов 
од четири годишни времиња,
дури и кога молчат 
зборуваат вистина.

Некогаш кажаните зборови

Некогаш кажаните зборови
се испреплетени сенки 
кои играат танго 

Мане Манушев е роден на 
23 .02 .1983 година, во велес . во 2006 
година дипломира на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ во скопје, 
на Катедрата за општа и компара-
тивна книжевност . пишува поезија, 
кратки раскази и активно се занима-
ва со проучување на ирскиот јазик, 
литература, култура и историја . Ќе е 
негова прва објавена книга .
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и заспиваат заедно
како логорување под полна месечина.

Некогаш кажаните зборови
се празни јарболи во кои
ветрот нема никогаш повеќе да се заљуби,
музички плочи што можат 
да го избројат времето
а нив нема кој да ги слуша.

Некогаш кажаните зборови
се загубени чекори во тишината,
онемени ѕидови 
кои ни фалат 
за нашите спомени.

Тишина е
 (една тишина за мене, една тишина за тебе ...)
 
 Ја поделивме и тишината.
 
За едни тишина е
кога седат на гробовите на своите предци
додека ветерот е единствениот
што ги прелистува спомените за нивните покојни,

за други тишина е
ако ветерот престане да дува.
За едни тишина е
кога се молат во своите храмови,
за други тишина е
кога првите ќе престанат да се молат.
 
За нив тишина е
кога можат да уживаат во раскошот
без никој да се бунтува по улиците,
за нас тишина е
кога ќе се насмееме без да испуштиме глас
а со погледите ќе си ја раскажеме несреќата
зошто
тишина е.

Смртта не нё сака такви

Некој непознат ја запишал 
нашата биографија без да знае
дека ние се родивме 
од дисторзијата на зајдисонцето,
дека како деца растевме 
под забревтаните фабрички оџаци
и се храневме со шумот на ветерот,



36 31.10.2014

некој непознат ја фалсификувал
нашата биографија без да знае
дека ги резбавме и запечатувавме 
нашите имиња со говор
на сенките од облаците,
дека секоја боја од виножитото
е мирисот на ноќите во кои
водевме љубов со слободата,
некој непознат ги затворил 
нашите животи и судбини
во бедната архитектура на досиејата
без да знае дека нас
смртта не нё сака такви.

Нашите авиони не слетуваат на земја

Кога другите 
не веруваат дека ние 
не ги убиваме пајаците во нашите соби
затоа што ги оставаме 
како потсетници за нашиот дом,

кога со себе го понесуваме само мирисот
на дрво од старите фотографски дуќани,
а фотографиите 
ги оставаме други 
да ги прелистуваат и проветруваат 
за да се потсетат на нашиот мирис,

кога не успеваме 
како детски играчки распослани на тепихот 
да си ги собереме нашите спомени,

кога знамето со сонце 
некои го веат затоа што 
од облаците и дождот 
не можат да си ги видат нивните сенки,
а ние, 
а ние го вееме затоа што 
знаеме дека имаме сенки,
кога заборавените питачи
ќе престанат да питаат за пари
туку за топли зборови и грст насмевки,
а нив 
нема да има кој да им ги даде,

тогаш ќе разбереме дека
нашите авиони не слетуваат на земја,
затоа што 
понекогаш ги забораваме во мислите.

Кога ги нема нашите имиња

Живееме
како стари телефонски двојници,
секогаш
кога ги нема нашите имиња
во новите адресари
тие се испишани 
некаде на патоказните табли.

Нас иднината нё заборавила

Кога сме далеку
како самогласки и нивните сенки
во ненапишан збор
се вдомуваме
како чекори на провев во нечии соби
со измислени ѕидови,
со нацртани врати и прозорци
од туѓа детска фантазија,
се вдомуваме
таму каде што
ниту ногалките на столовите
не можат да ја издржат 
тежината на задреманата празнотија,
затоа што
нас иднината нё заборавила.

Вашите чекори

Вашите чекори се прекрасните соништа 
кои ги сонувате себично,
и секојдневните лаги 
кои ги споделувате меѓусебно.

Повеќе не чекорите 
за да купите подарок 
затоа што некому му се допаѓа многу
туку затоа што вас ве чини малку.

Со вашите чекори брзате и тогаш 
кога нема каде да задоцните 
и сте љубоморни на 
сите скалила, 
тротоари 
и улици
затоа што знаат каде одите.

Вашите чекори се само заклучени соби
во кои нема детски желби.

Мане Манушев
пОеЗИја
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Тони Павлески

* * *
мирис на бензин 
го победи мирисот 
на цветот црешов 

* * *
лузна за среќа
врз моето стапало
коњско копито
 

* * *
есенски магли 
затрепери дабот
дожд од листови

 
* * *
сред снежно невреме
седи и црта шпорет
сираче дете

* * *
чекан врз наколна
заискрува косило
трепери трева 

* * *
сред јулско пладне
и сенката се крие
од градскиот мрза

* * *
не го препознав
моето црно куче
со руно од снег

* * *
фрлен во вирот
каменот пушта звук
божем се дави

* * *
прескокнав трн
избегнувајќи болка
нагазив цвет

* * *
градскиот саат
далеку од плажите
се капе во пот

Тони Павлески (3 октомври 
1970, с . небрегово, прилепско) е 
машински техничар . објавил две 
збирки поезија: Воскресозборие 
(2002) и Икона (2005) . објавува во 
периодика, во Корени, Стремеж, 
Тренд, Мравка и др . со хаику сти-
хови е застапен во антологија на 
светското хаику и во антологија на 
балканското хаику, како и во збир-
ката Стихом говорим, во која се по-
местени автори од сите балкански 
простори . во конкуренција на 100-тина автори од целиот свет, до-
битник е на повеќе први награди за хаику на босанско-хрватското 
списание Диоген, кое излегува во печатена и во електронска 
форма . Застапен е во Прилепското писмо, заедно со прилепски 
автори од повеќе генерации, како и во Поетски дијалози, збирка 
на дела од прилепски автори преведени на хрватски јазик . негови 
стихови се преведувани на англиски, бугарски, српски, хрватски . 
Живее и работи во прилеп .
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Стефан Марковски

Ерос, ти
 
      Поетот е лажго кој секогаш ја зборува вистината  
      Ж. Кокто
 
Надвор, студенилото
Од кожите на ноќта 
Гледаш: вткајало бисаѓи 
Во руменилото на образот твој.
 
Коњаници колку што огнови, води, земјишта и ветрови
Те обљубиле
Ја носат годинашната жетва
В скут. 
 
Човештвото земјотрес е
Епицентар – мислава е. 
Мислителот – ти 
Ерос – светот сет. 

Сонот на Џуанг Це
 
Од утробата
Сал од призорот
И од вдахновението
Довде.
Прелета.
 
Мина над езерото
Меѓу два облака.
Се загуби меѓу цветовите
– Вајари на крилјата
– Сликари на летот
– Рапсоди на фијукот што те доведе.
 
Пристана токму зад завесата од татнеж
Ја вкуси киселата влажност на денот мек;
Студен ко солза, потокот од очите
Го преплива ко рефлексија. На туѓиот.
 
Некој нешто му збори на сонот
Зборот сонува друго.
Зборот те доведе,
Низ збор трае разделбата наша.
Учителу на небото.
 
Камену напукнат од ракава.

Изговорот на моето име
 

Си го чув името
Изговорено со свој глас

Иако не од телово,
Вкусувајќи ги

Свежите горчини
Во руменилата на две сочни јаболкници.

 
Од огледалото на денот во заоѓање

Ми налета сенка некогашна.
Допирот ја оттргна засекогаш

Во непознание на господарот нејзин.
 

Името ми одекна
В одаја каде

Ме предодредија да минам вечност
Со свенатите лалиња

На духот лебдечки
Распнат меѓу туѓи сеќавања и искршени прозорци

В бесознание за продирот на ноќта сама.
 

Проколнативе прозорци се искршија
Слушајќи го повтор

Изговорот на името мое
Од истите грлата што ги беа изеле
Јаболката на онаа душа в недоглед.

Стефан Марковски (1 .12 .1990, гевгелија) пишува и објаву-
ва книги и текстови од најразлични типови и области, особено 
наука/филозофија (Хиерархиска еволуција на свеста, Мета(де)
конструкција и општа филозофија, 2012, Среќата е глагол, 2013); 
проза (Еднонасочно, роман, 2009), поезија (Апеирон, За некои 
спомени од онаа некогашност, 2010) . има дипломирано општа 
и компаративна книжевност на Филолошки факултет, апсолвент 
е на Филозофија на Филозофскиот факултет . Добитник е на до-
машни и регионални награди за литература, застапен е во повеќе 
литературни магазини и е основач на порталот zenica.mk . едни 
од најголемите животни инспирации во идеолошка смисла му се 
древните источни филозофии од типот на таоизмот, суфизмот и 
зен . поклоник на природата и спортот .
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еРос, ти

Фрескописи на просветлението
 

Кога ноќта
Преку спојот на пресечените зраци

Од полунасмевот на Луна
И свеќата на ѕидот облеан солзи

Крстот на зората
В безброј злата и дрвје в гниеж накитен

На штурото откровение од севидноста го подложи
Ќе долеташ на босоног облак од сеништа

Фрлајќи поглед на птичјиот лет низ кој се пробиваш
А кој ме опи ко ти

Дур ме пиеше
И појадуваше за причесна.

 
Кандилото на душата

Веќе ја загубило потребата да го запали
Нечија невина рака.

 
Простуваш секому

А простувањето одамна веќе не е ниту прашање.
Нем, глув, немоќен и непросветлен ги следам

Облаците кои плутаат над земските магли обновени живот.

Пеперутка, очи, одблесок
 

Пеперуго
Во чии крилја

Блескоти одблесок
Од едното

Вкрстено со другото.
 

Очи,
Тоа вие

Ја затаивте
Вистината на денот бел

Меѓу ѕидините на капаците
Кои

В тмурини ве преградиле
Одродени од себе

Од одот низ тунелите
На душата.

 
Чекајќи виорот да ги одвее

Двете неспојливи сенки во провалија,
Се допирате
Неразделно.

Воздух во гласот
 

Глуви глувила
Мртви мртвила

Грабеж над беспомошна робинка в одраз на златарските излози
И пак онемувања.

 
Еден мразулец те пробол среде гради

Без и погледот да те насочи
Надолу...

  
Бродови со облекла од сонце

Те разнесуваат со печал и надеж
Ко јадежта што го спари срцево

Ко вистините-извори на радоста божествена. Земска.
 

Пловејќи кон изворот
Сечејќи теченија на воздишот наносен

Во утробата на гласот
Ја голташ тишината на опојот одминлив

Со сенки
Што ја гаснат топлината

Околу каменот
Што ти го покрева крвотокот.

 
Ми велиш:

Минатогодишните пеперуги
Во мирисот на потта ги калемат

Цветовите на злото нерасцутено,
Бодлеровско, нераспнато

Нашле, през танцот богови што сотрел
Извор на воздишки и погледи глуви...
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пРОЗа

вестерн-филмовите. Откако ја доби чашата со светложолта теч-
ност, ја смени положбата, ја фати чашата со двете раце и пред 
да ја подигне, се загледа во неа, како да се надева дека таму ќе го 
здогледа она што сака да го види. Изгледа дека сепак не го најде она 
што го очекуваше, зашто полека ја принесе до устата. Отпиваше 
по малку, неколкупати. Без да се стресне, како што обично прават 
пијаниците, ја остави чашата на шанкот и се загледа во огледалото 
кое го покриваше речиси целиот спротивен ѕид. Се студираше 
самиот себеси подолго време, несвесен дека полека но сигурно го 
привлекува вниманието на околината. Загледан во огледалото и 
во ликот кој тоа го одразуваше, заклучи дека присуството на огле-
далото е дел од смислената тактика на сопственикот на бистрото. 
Имено, секој гостин што ќе седнеше наспроти него изгледаше 
многу поголем, така што тоа на човек му даваше некакво лажно 
чувство за сопствена големина. Веројатно тогаш гостите ги зго-
лемуваа своите нарачки. 

Барменот најпрво во себе констатира дека новодојдениот 
се разликува од неговите постојани гости, па повнимателно го 
загледа. Бидејќи очекуваше да види обично лице на пијаница, 
какви што гледаше во поголемиот дел од својот живот, тој мошне 

Данаил Данаиловски

ВИстИНсКОтО МестО 

Само внимателен набљудувач би можел да каже дека нешто 
не е во ред со однесувањето на човекот кој тукушто влезе во пре-
полнетото бистро на оваа тивка улица, речиси непозната за пого-
лемиот дел од жителите на градот. Тој изгледаше толку природно 
и секојдневно, чиниш претставуваше дел од ова опкружување. 
Освен мене, се сомневам дека некој воопшто и погледна во него-
виот правец. Носеше не толку нова, но сепак пристојна капа, која 
сигурно од немарност беше зафрлена малку наназад и накосена на 
левата страна од главата. Тоа му даваше малку помладешки изглед. 
Инаку, иако малку се колебав во врска со неговата возраст, би мо-
жел да кажам дека имаше околу триесет и пет-четириесет години.

Имаше средна височина, а во рамењата беше пристојно 
оформен, што ќе рече, имаше правилно обликувани и цврсти 
рамења, на кои беше насадена глава со кадрава, темнокафена коса. 
Носеше очила со темни стакла, кои воопшто не се вклопуваа во 
атмосферата на зачаденото бистро. Иако не изгледаше така, сепак, 
движењата на долгите раце одаваа човек кој денес испил малку 
повеќе од вообичаеното.

Побара пијалак од барменот и се налакти на шанкот во 
стилот на каубоите од Дивиот Запад што ги имаме гледано во 
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се изненади кога виде пред себе лице на кое, освен трагите на умор 
и некаква истоштеност, не можеше да се види ништо од она што 
обично ги карактеризира пијаниците. Така, тој веднаш го проме-
ни мислењето за него и со вешто движење, стави пред гостинот 
чиниче и филџан црно кафе. 

На прашалниот поглед на гостинот, барменот ги рашири 
рацете и мрзливо, но сепак пријателски, рече:

– Куќата има обичај да ги почести оние што прв пат доаѓаат 
кај нас, а колку што јас можам да се сетам, вашиот лик досега го 
немам видено овде. Исправете ме ако грешам, господине!

Посетителот, малку изненаден, ги извади очилата, се загледа 
во барменот и откако поразмисли дали да каже нешто, проговори 
со пријатен и сосем нормален глас:

– Благодарам за кафето, изгледа дека човек добива добре-
дојде онаму кај што не очекува да го најде, а не онаму кај што би 
требало постојано да го има и да го слуша. Но како и да е, мислам 
дека кафето навистина ми беше потребно! Дали би сакале да ми 
се придружите во пиењето, господине, некако не го чувствувам 
алкохолот кога пијам сам?

Барменот, на кого се однесуваше последната реченица, пов-
торно внимателно го погледна својот гостин и, откако подраз-
мисли дали да ја прифати неговата понуда, кимна со главата, ја 
спружи раката со извежбано движење и од под шанкот извади 
шише со бела течност во него, испиено повеќе од половината.

– Пијам само домашен производ – му се обрати кон гостинот. 
– Ќе се напијам со вас без обврска да ми го плаќате пијалакот. Само 
под тој услов! Ако се согласувате, кажете – па ја држеше чашата во 
рака гледајќи го прашално гостинот. 

– Ако само тоа е условот, се согласувам – рече гостинот и 
ја поткрена својата чаша во очекување истото да го стори и бар-
менот. Откако барменот си нали пристојно количество од белата 
течност, ја крена чашата, се загледа во очите на гостинот и го 
испи целото количество одеднаш. За разлика од него, гостинот не 
го направи тоа. Тој голтна малку и со тивка и речиси прикриена 
воздишка ја остави чашата на шанкот. Зборови на некаква здра-
вица не изрекоа и обајцата. Повторно се загледаа еден во друг и од 
тој момент помеѓу нив како да настапи некаква невидлива врска 
која ги приближи малку повеќе. Дека чувството беше обострано, 
се гледаше од расположението на гостинот, кој веќе не изгледаше 
толку изгубено, но и од односот на барменот, кој одеднаш почув-
ствува како човекот одамна да го познава.

Атмосферата одеднаш доби друга димензија, иако воопшто 
ништо не се беше променило во бистрото. 

– Кое добро ве донесе овде, пријателе? – се загледа барменот 
во гостинот и откако по којзнае кој пат ја избриша непостојната 
прашина на шанкот, доврши: – Моето искуство ми кажува дека 
сте ја погрешиле адресата. Готов сум да се заколнам во тоа. Стек-
натата способност која сама доаѓа со годините, никогаш досега 
ме нема излажано!

Гостинот овој пат и не погледна во барменот. Нервозно ја 
вртеше чашата во рацете, како да се премислуваше дали да го 
прифати разговорот или не. На крајот, ја дигна главата и рече:

– Без да сакате, зачнавте чудна тема, пријателе! 
Се загледа во барменот и на крајот почна со малку повисок тон:
– Дали човекот воопшто знае каде припаѓа? Дали постојано 

не се случува нешто што човека едноставно го одвлекува од ме-
стото на неговото припаѓање? Видете, пријателе, до денес мислев 
дека припаѓам на соодветно место и дека ми е судено остатокот 
од својот живот да го поминам таму. Рамките ми беа навидум 
широки и полни со некакво задоволство и предодреденост. Сега, 
кога ви го кажувам ова, гледам и мислам дека сето тоа било лага! 
Една проклета и тешка лага! Навистина, неа никој не ми ја на-
метнал. Напротив, јас самиот го направив својот избор. Сам се 
поставив во тие рамки. Не бев свесен дека во исто време сторив 
сё најдобро за да подигнам ѕид околу себе, ѕид кој ќе ме одвои 
од сите недоследности и мојот живот ќе го насочи кон блескава 
кариера, исполнета со средби и пријателства на највисоко ниво, 
со содржини кои ќе ме приближат со својот сјај до пристојниот 
и раскошен живот за кој мечтаев во детството и младоста. Така 
мислев тогаш...

Ме прашавте да не сум ја погрешил адресата. Колку тешко 
прашање! Кај вас дојдов случајно. Сакав да почувствувам дека 
одам, дека напросто се движам. И сега, кога стигнав овде, се пра-
шувам што барам тука. Но исто така, поттикнат од вашето пра-
шање за припадноста, се прашувам дали јас знам каде воопшто 
припаѓам? Ми се чини дека не знам! Одеднаш сфатив дека рамките 
во кои досега егзистирав се претесни за мене и дека просто ме 
задушуваат. Исто така, сфатив дека и вашето место ми е туѓо. 
Не припаѓав ни на улиците по кои досега се движев! Доаѓајќи 
наваму поминав покрај неколку отмени ресторани. Ми се видоа 
некако туѓи и непријателски. Заклучив дека и таму не припаѓам. 
Кинорекламата отспротива ми се пристори како ѕвер што зинува 
кон мене и се обидува да ме зграпчи, луѓето што поминуваа по-
крај мене ми се видоа како дресирани суштества, суштества кои 
некаде брзаат и притоа имаат однапред определена цел, односно 
знаат каде им е последната дестинација. Да, пријателе, ми се чини 
дека тие ја знаат својата последна дестинација за денес. Сигурен 
сум дека и вие си ја знаете. Многумина сигурно си ја знаат. Само 
типови како мене не знаат каде да го завршат денот. Само типови 
како мене талкаат во темнината, верувајќи дека таа ќе ги скрие. 
Да, ќе ги скрие. А од што? Од стварноста, пријателе, од тешката, 
секојдневна, обремената стварност, толку еднолична и ноторно 
иста. Од стварноста, пријателе, од проклетата стварност за која 
досега не бев свесен...

Откако ги изрече овие зборови, гостинот се навали на шан-
кот и речиси се судри со челото на барменот, кој внимателно го 
слушаше.

– Сигурно си мислите дека сум луд, пријателе? Имате право 
да мислите така. И јас би мислел така кога за прв пат ќе сретнев 
човек кој по пет минути од запознавањето ќе почне да филозофира 
како мене. Но бидете спокоен, не разговарате со лудак, или барем 
сё уште не сум таков. А утре, којзнае?... Утре можеби и навистина 
ќе полудам. Како тргнало, веќе воопшто не се сомневам дека чо-
век веќе следниот ден од својот живот може да очекува сешто. А 
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– Ама вие не си ја гледате работата!... Немојте воопшто да 
ми обрнувате внимание, ве молам! Како да не сум тука. Впрочем, 
вие веројатно сте навикнат на такви празноглавци како мене. 
Веројатно ви се добро познати типовите кои како мене плачат 
над својата судбина. Не обрнувајте ми внимание, туку дајте да се 
напиеме. Ставете си и себе си од својата ракија, кога веќе не сакате 
јас да ве почестам.

Барменот ги наполни чашите, ја потчукна својата од чашата 
на гостинот и рече: 

– Еден покоен гостин, сликар, многу често имаше обичај да 
каже дека бармените многу лесно би можеле да им конкурираат 
на видовитите баби кога е во прашање човечката душа. Колку тоа 
е точно не знам, но и во вашиот пример гледам дека се работи 
за човек кој ја изгубил смислата при вреднувањето на животот. 
Можеби не е моја работа, но ќе си земам право за да речам дека 
вашиот живот е многу едноставен и дека се состои од две работи, 
односно, ако така сакате, од две поглавја, кои и не сакајќи сте ги 
определиле. Едно е сигурно – сиромашното детство и младоста на 
кои нерадо се сеќавате и сакате, но не можете да ги заборавите, и 
навидум пријатната реалност во која се наоѓате и во која живеете 
со многу пари, да не речам раскош. Позната приказна. Видена и 
чуена! Одеднаш светот за вас е неинтересен, одеднаш нештата 
стануваат излитени. Мора да е така, иако јас лично не сум го по-
чувствувал. Никогаш не сум бил богат за да го имам тоа чувство 
на заситеност. Можеби и со мене би се случило истото ако однекаде 
ненадејно би ми паднале на глава куп пари. Но не грижете се, 
господине. Во прашање е мала криза. Слушајте што ви кажувам. 
Низ оваа просторија поминале многу различни судбини. Одовде 
излегле сиромаси и станале богати и обратно, овде се имаат вратено 
многу соголени богаташи. Едни се радуваат на својата судбина, а 
други плачат над неа. Вашиот случај е дотолку поинтересен што 
вие веќе плачете без да сте го изгубиле богатството. Но и тоа сум 
го видел. Од вас говори презаситеноста, господине! Само тоа е во 
прашање. За неа лек нема, едноставно треба да научите да живеете 
со неа и да ја контролирате, инаку таа може да ве уништи... 

Гостинот замислено го гледаше барменот и поткимнуваше 
со главата.

– Се прашувате сигурно од каде еден бармен може да го знае 
сето тоа. На некој начин, и јас сум еден од тие што би требало да 
плачат над својата судбина – продолжи барменот. – Но јас не го 
правам тоа. Не само што не го правам тоа туку се трудам да за-
боравам на него на тој начин што секогаш кога сум во бистрото, 
вложувам максимални напори да бидам тука и никаде на друго 
место. Тука учествувам во џагорот, слушам, дискутирам, се карам 
и се веселам. Сё до моментот додека не ја фрлам престилката и 
не тргнам да си одам. Дома веќе сум друг човек. Сё што не чини 
останува со нечистата престилка. Во домот сум сопруг и родител. 
Така, пријателе! Само така можеш да најдеш лек за самиот себе. 

Гостинот се издиша слушајќи го. Барменот продолжи:
– Различните животни средини прими ги како свои. Без оглед 

на тоа каде си и со кого си, ако сакаш да ја заслужиш довербата за 
ненадејноста на твоето присуство, мораш да се стопиш со околи-

види! Досега мислев дека сё може да се темпира до совршенство. 
Имав план, распоред на својот живот. Моето работно време беше 
распределено до минута, моите ангажмани во семејството беа 
прецизни. Наутро си имав обврски. Ги носев децата на училиште. 
Тоа беше една од малите радости во мојот живот. Во остатокот од 
денот имав многу малку можности да ги видам повторно. Тоа се 
случуваше во вечерните часови, а тогаш и јас и тие бевме умор-
ни. Уморни, пријателе, а од што? Јас, од трката што секојдневно 
ја трчав, за да одговорам на сите работни обврски што и самиот 
и некој друг ми ги наметнал, а децата од трката да ги задоволат 
нашите непрестајни барања, да бидат добри и пристојни ученици...

Ветер и магла! Сё е ветер и магла, пријателе! Имам дом со 
кој можат да се пофалат богатите. Имам пари! Иднината на моите 
деца е осигурана. Јас, нивниот работлив и способен татко, им на-
трупав пари и нивнита иднина ја определив. Тие ќе бидат богати 
луѓе. Треба само малку да ги буткаат работите, само онолку колку 
да не заостанат, зашто други ќе работат за нив. Јас сё спечалив за 
нив! Ме послужи среќата и тоа го сторив на млади години. Имам 
само триесет и пет години, можете ли да го разберете тоа, имам 
само триесет и пет години. Еден мој постар вработен вели дека, 
кога би имал триесет и пет години, би можел и да „лета“. Токму 
тоа е чудното. Зашто јас го немам тоа чувство. Зашто јас немам 
чувство дека можам да летам. Зашто тој да се чувствува така, а јас 
не? Зар не е тоа чудно!? 

Гостинот одеднаш се сепна и го прекина својот монолог. От-
како виде дека чашата му е празна, се обрна повторно кон барменот 
и се обиде да се пошегува:
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мајка ми се породила некаде во некоја Србија. Тој, всушност, и не 
знаел каде е таа Србија. Знаел само дека мајка ми, кога ќе сретне 
некои од своите сонародници, зборува на некој брз јазик. Не се 
ни потрудил да знае повеќе. Повеќе го интересирало нејзиното 
кратко здолниште и убавото тело кое таа тогаш го имала. Подоцна 
можеби и дознал каде е таа Србија, но тогаш тоа веќе воопшто 
и не било важно. 

Гостинот отпи од чашата и воздивна.
– Мајка ми пред моето раѓање била многу разочарана. Одела 

дури дотаму што помислувала да преземе нешто во однос на моето 
идно постоење. Можеби и ќе го направела она што тогаш ў се вр-
тело низ главата да не се нашол некој постар лекар да ја посоветува 
и да ја одврати од планот бидејќи постои сосем реална опасност 
и за нејзиниот живот, зашто бременоста веќе била поодмината. 

Значи – и тој значајно го погледна барменот – за моето де-
нешно постоење треба да му се заблагодарам на некојси доктор 
што не го ни познавам. Тој ја советувал мајка ми да не го прави 
најлошото без да знае дали воопшто треба јас да се родам. Но, 
било како било, откако сум се родил кај нејзините родители во 
Србија, таа веднаш по породувањето се вратила во Франција. А 
ним им праќала пари за моето издржување. Тогаш таа работела во 
Париз во една болница и подолгото евентуално задржување дома 
би ў наштетило на нејзиното ангажирање во болницата, бидејќи 
непосредно пред породувањето била промовирана во некаква си 
главна сестра. 

Гостинот побара уште малку пијалак и помисли дека веќе 
премногу кажа. Но одмавна со раката и продолжи:

ната. Инаку таа не само што нема да те прими туку ќе направи за 
кратко време да се отуѓиш од неа и да бидеш трн во око за секого. 
А судбината на трнот е позната, пријателе. Колку и да боде, секогаш 
се наоѓа некој или нешто да го исече.

Барменот престана со зборувањето, но откако повнимателно 
се загледа во гостинот, повторно му проговори, сега веќе поин-
тимно:

– Тукашен ли сте пријателе, ако смеам да прашам? Во вашиот 
одличен говор сепак забележувам некои нијанси кои ми кажуваат 
дека може да не сте одовде. Или пак само така ми се чини?

Кога ги кажа последните зборови, барменот ја накриви гла-
вата во очекување да се потврди неговата претпоставка.

Гостинот изгледаше изненаден. Погледна во барменот и рече: 
– Мислев дека прашањето за мојот француски изговор го 

имам надминато. Никој од моите пријатели и деловни соработници 
со кои досега сум се среќавал ми немаат ставено забелешка на моето 
говорење. Напротив, секогаш ми се восхитувале на мојот изговор 
и воопшто на правилниот и „градски“ француски јазик. И од каде 
кај вас сега, господине, една таква помисла дека не сум Французин?

Барменот се почеша по главата и речиси извикна:
– Та само што ми го кажавте одговорот, господине! Тоа го 

констатирав само од претерано правилното изговарање на зборо-
вите и од вашето настојување правилно да се изразувате! Но ако 
некако успеав да погодам дека не сте Французин, ќе бидете ли добар 
да го потврдите моето мислење и конечно да ми кажете од каде сте?

Откако го кажа тоа, целиот во очекување, барменот се загледа 
во гостинот и во неговата уста, од каде очекуваше да се потврди 
неговата способност да ги проценува луѓето, со онаа непогрешива 
точност која досега го немаше изневерено.

Гостинот повторно почна да ја врти чашата во рацете и 
некако оставаше впечаток дека се двоуми дали да одговори на 
прашањето на упорниот бармен, кој по сё изгледа си се сметаше 
за прониклив кога човекот и неговата природа беа во прашање. 
На крајот, откако малку потешко воздивна, проговори со својот 
пријатен глас: 

– Е па, вака! Штом веќе некако успеавте да заклучите, прија-
теле, дека „не сум овдешен“, да ви кажам дека донекаде имате пра-
во. Кога велам донекаде мислам на тоа дека јас, ако по нешто се 
разликувам од Французите, тоа е по фактот што не сум роден на 
француска територија. Само три месеци од мојот живот немам 
живеано во Франција. Да, пријателе! Само три месеци! Три мали 
месеци, односно деведесет дена сум бил одделен од вашата и ус-
ловно речено мојата татковина. А иронијата да биде поголема, 
бидејќи мајка ми ми го кажуваше тоа, зачнат сум овде, од татко 
Французин. Пред да се породи, мајка ми одеднаш сетила некоја 
чудна носталгија и решила да отиде да се породи во својот роден 
крај. Зошто тоа го сторила можеби вие можете да погодите, зашто 
и онака изгледа дека сё знаете! 

Тој се поднасмевна погледнувајќи кон барменот и продолжи:
– Но да не ја предизвикувам вашата очигледна способност 

за анализирање, ќе ви кажам само дека мојот татко, кој патем ре-
чено, речиси и не го познавам, всушност и воопшто не знаел дека 
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– Замислете колку добра мајка сум имал!? Кариерата ў била 
толку важна што на својата родена мајка не ў обрнала внимание 
кога таа била на смртната постела. На дедо ми дури и му рекла 
дека е неспособен старец. Тоа мојот дедо ми го кажа во едно пис-
мо што беше ми го пратил непосредно пред да умре. Ми кажа, 
исто така, дека мојата мајка, односно неговата ќерка не дошла на 
закопот на мојата баба која во меѓувреме умрела, иако за дату-
мот на нејзиниот погреб била навреме известена од роднините. 
Впрочем, ништо чудно! Се сеќавам кога умре дедо ми. Бев веќе 
голем и ги разбирав работите. Од мајка ми тогаш слушнав некакво 
мрморење, во стилот на тоа дека секого го „наоѓа пишаното“ и 
само толку. За некакво заминување во Србија ниту збор. Некој од 
пријателите ў советуваше да прати телеграма, а таа саркастично 
одговораше на тоа: „Нема кој да ја прими таа телеграма! Јас сум 
нивното единствено дете“.

Како да се потресе од тоа што самиот го кажуваше, гостинот 
сё потегобно продолжуваше со својата приказна:

– Каква бесчувствителност! Кога ќе се сетам на тие моменти, 
ме фаќа страв гените од мојот род да не прејдат на моите деца. 
Ве молам! Каква бесчувствителност! Минатата година ни умре 
стариот мачор што во куќата се чуваше како вистинска реликвија. 
Една недела плачевме над неговата судбина, и јас, и жена ми, и 
децата. А таа!?...

Гостинот ја симна капата и ги провлече своите прсти низ 
косата. Како да сакаше да ги извади тешките мисли од главата. Ја 

– Бидејќи веќе навистина ви реков сё за моето потекло, да ви 
го раскажам и остатокот од приказната. Јас со очи немаше да ја ви-
дам Франција ако мојата баба, која ме чувала, не добиела инфаркт. 
Дедо ми најмил некоја жена да ме чува, но изгледа дека и таа не се 
снаоѓала најдобро. Набргу и јас многу сум се разболел и постоела 
реална можност и да умрам. Дедо ми се нашол во незавидна ситу-
ација. Болна жена во кревет, болно внуче, исто така во кревет. Не 
знаел едноставно што да прави со нас. Ў телеграфирал на мајка 
ми веднаш да дојде и да ме земе, за да му се олесни состојбата. 
Добил одговор во кој мојата мајка го проколнува да издржи уште 
барем шест месеци. Изгледа толку ў требале за да го организира 
моето доаѓање. На тоа дедо ми, кој очигледно од немоќта која ја 
чувствувал, го зафатило бес, ў пратил ултимативна телеграма и ў 
се заканил дека, доколку во рок од два дена не дојде по своето дете, 
ќе ја запознае француската амбасада во Белград за постоењето на 
една неодговорна мајка во Франција. 

Изгледа дека заканата дала резултат, зашто по неколку дена 
мајка ми навистина дошла, демонстративно ме зела и наместо да 
ў обрне внимание на својата болна мајка, се разделила од нив со 
тешки и навредливи зборови...

Гостинот овде накратко подзастана, загледан некаде висо-
ко над главата на барменот. Со истиот малку прашален и малку 
потврден начин, потоа продолжи да говори. Онака замислен и 
загледан во нешто невидливо, изгледаше како да не е свесен за 
околината и како да си зборуваше самиот со себе:
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одговорив дека не ми се потребни и дека се согласувам да ми бидат 
префрлени како штеден влог во истата банка. Чиновникот ми се 
заблагодари за укажаната доверба и рече со свечен глас дека сум 
направил правилен избор и дека подобра банка од неговата во 
Франција немало. 

На излегување, нашиот семеен адвокат предложи да седнеме 
некаде накратко и да го прославиме збогатувањето на најмладиот 
член на фамилијата Берниз. Јас го прифатив предлогот со задовол-
ство, зашто во нозете чувствував некаква слабост и имав потреба 
едноставно да седнам. Наспроти банката имаше еден раскошен 
ресторан, не можам да се сетам на неговото име. Влеговме во него 
и бевме театрално пречекани од службеник во ливреја. На вратата 
нё пречека келнер, кој нё придружуваше до масата што тој самиот 
ја одреди за нас. Откако ја исчисти со театрални движења масата 
која блескаше од чистота, тој ў го придржа столот на мајка ми, ни 
посака добар престој во ресторанот и ни рече дека келнерот ќе ни 
донесе сё што ни е потребно. 

Штом останавме тројцата, на масата зацари некаква тишина. 
Како секој од нас да се плашеше да го започне разговорот. Адво-
катот умешно погледна во мене, па во мајка ми и откако малку се 
закашла со раката на устата, онака како што сите адвокати прават 
кога се спремаат да си дадат некаква важност, проговори со својот 
наместено мек глас: 

– Па, драги мои, како се чувствувате сега, кога вашето конто 
стана „тешко“, дури и би рекол значително „тешко“!? 

Пак погледна во обајцата и откако не доби одговор, про-
должи како ништо да не забележал: 

– Мора да е пријатно чувството да наследиш нешто! Јас, на 
пример, никогаш ништо не сум наследил. Цел живот сум морал 
со мака да ги заработувам парите. Мојот татко се заинати и ништо 
не ми остави, мајка ми исто така. Чичко ми не знаеше колку пари 
има, но не најде за сходно на својот внук да му остави нешто и 
сите пари ги даде во добротворни цели. Верувајте ми! Никогаш во 
животот не сум наследил ништо, а сепак ништо не ми недостига. 
Имам сопствена куќа, базен, имот на југ! – Се сврте кон мене: 
– Младичу, вие сте среќен човек. На прагот од животот веќе ве 
чекаат толку пари! Да ги имав јас на ваши години, којзнае каде ќе 
ми беше крајот досега!!

Го гледав возбудениот адвокат и се прашував дали е вистина 
она што многупати сум го слушнал за него, нешто од мајка ми, а 
нешто од нашиот домар, дека бил извонредно вешт човек што се 
однесува до наоѓањето на животни сопатнички. Имав чуено дека 
во моментот живее со својата трета жена, а исто така се ширеа 
слухови дека таа е многу богата. И претходните две жени му биле од 
познати и богати семејства. Со сите нив имал пристојни договори 
во однос на финансискиот дел на бракот, така што потпомогнат 
од своето правничко знаење, при разводите поминувал прилично 
добро, при што успеал да си обезбеди мало богатство. Домарот 
знаеше да потшепне дека тоа што господинот адвокат е момен-
тално женет не му пречи да има и привремени врски. Исто така, 
од него чув дека парите за нашиот адвокат се чудна работа. Тие од 
жени потекнуваат, кај жените повторно се враќаат...

зеде капата во рацете и откако престана со говорењето, почна да 
ја врти во рацете.

Барменот не наоѓаше за сходно да се замеша и да додаде 
нешто на монологот на својот гостин. Сега го гледаше од друг агол. 
Си помисли за него како за човек кај кого и не сакајќи проработеле 
чувствата со неговото прашање за потеклото. Можеби таа стара 
рана била присутна одамна во него, а тој и не знаел дека постои. 
Сега алкохолот и прашањето упатено во вистинско време напра-
вија таа да исплива на површината и во форма на многу прашања 
да го измачува човекот. Барменот реши на некој начин да му го 
сврти вниманието на гостинот од започнатата тема и го праша:

– А што работите, господине, ако смеам да прашам?
– Сопственик сум на една мала рекламна агенција и сместен 

сум блиску до ова бистро – одговори гостинот. А потоа, откако 
помолче малку и почна пак да ја врти капата во рацете, продолжи:

– Кога навршив осумнаесет години, бев пријатно изненаден 
од дописот на еден адвокат од Белград, со кој ме запознава дека сум 
единствениот наследник на мојот дедо. Според кажаното од него 
во дописот, настаните течеле вака: Дедо ми бил многу погоден од 
неприсуството на мајка ми на погребот на баба ми, а исто така, и 
од погрдните зборови кои го нараниле и толку болното срце на 
старецот. Веднаш по смртта на жена си, тој почнал да го распродава 
својот имот кој тогаш бил на цена и добиените пари ги ставил 
во банка, а го овластил истиот адвокат да се грижи за нивната 
безбедност до моето полнолетство. Бидејќи за себе и за својот 
погреб одвоил мал износ, заедно со пензијата што ја добивал, тој 
бил доволен да се организира пристоен погреб. Адвокатот и за тоа 
се погрижил. Веднаш по погребот, тој со писмо се обратил до мајка 
ми и ја запознал со содржината на последната волја на мојот дедо. 
Од неа изостанал секаков коментар. Не нашла за потребно дури 
и мене да ми стави на знаење дека кога ќе навршам осумнаесет 
години, ќе бидам сопственик на пристојна сума пари.

Барменот внимателно го слушаше и тука малку се под-
насмевна и ја крена едната веѓа. Потврдувајќи му со главата, како 
и самиот да не верува во својата приказна, тој продолжи:

– Кога и од банката пристигна дознака дека преку Народната 
банка од Белград – Југославија се пристигнати средства за Леон 
Берниз, од неговиот дедо од Југославија, мајка ми едноставно не 
сакаше да ме придружува до банката. Кога семејниот адвокат ја 
убеди дека нејзиното присуство е обврзно како на еден од роди-
телите, таа сепак дојде. За цело време додека потпишував некак-
ви документи, таа се држеше резервирано. Чиниш одвај чекаше 
таа ужасна церемонија да заврши. Кога чиновникот ми го кажа 
износот, откако ми ги наброја сите трошоци околу трансферот 
на парите, како и трошоците на адвокатот во Југославија, мене 
малку ми се заврте во главата. При споменувањето на износот, 
коментарот на мајка ми процеден низ заби беше: „Проклет скр-
жавец, тој навистина имал пари!“ Потоа ги стегна вилиците и сё 
додека не си тргнавме, ништо не кажа. Како низ магла ги слушав 
зборовите на чиновникот, кој ме прашуваше дали би сакал малку 
готовина или сё да остане како што е? Бидејќи во моментот ед-
ноставно не ми доаѓаше во глава дека одеднаш имам толку пари, 
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кои во меѓувреме беа дошле. Го допи својот пијалак. Реши да почека 
барменот да се врати, зашто не сакаше да излезе некултурен и да 
си замине без поздрав. 

По неколку минути, откако барменот ги послужи новодојде-
ните, се врати кај Леон и со широка насмевка му рече:

– Продолжете, господине, морав да ве напуштам за малку. 
Простете ми.

– Ништо, ништо – промрмори Леон. – Моментот на слабост 
помина и изгледа дека почнав да се трезнам. Не ми се зборува 
повеќе за тоа. Ќе ми простите ли, пријателе? Морам да признаам 
дека досега не сум почувствувал ваква потреба за говорење! Но 
на заминување, би сакал да ве прашам нешто! Бидејќи гледам 
дека сте верзиран во многу работи, случајно да не знаете некој 
приватен детектив или уште подобро, некоја приватна детективска 
агенција што би можеле да ми ги препорачате? Овде доаѓаат луѓе 
од сите профили, па помислив... дека можеби и познавате некого 
од таа бранша? 

На ова прашање барменот широко се насмевна.
– Сега мислам дека сте дошле на вистинското место, гос-

подине. – И тогаш ја протегна раката покажувајќи кон мене, со 
зборовите: – Господинот што е седнат во ќошот од бистрото е чо-
векот што го барате. Вие сте среќен човек, господине. Околностите 
и работите во ваш прилог се редат сами од себе.

Барменот го заобиколи шанкот, го фати Леон за надлакти-
цата и со благи движења го поведе кон мојата маса. 

Извадок од необјавениот роман „Леон“

Јас тогаш го прекинав размислувањето за нашиот семеен 
душебрижник и му одговорив: 

– Морам да признаам, драг господине, дека досега воопшто 
не сум размислувал по ова прашање. Мислам дека конечната одлу-
ка што ќе правам со парите ќе ја донесам малку подоцна, односно 
кога ќе завршам факултет! 

Притоа погледнав во мајка ми, зашто ми се стори дека кај неа 
ненадејно се роди некаква реакција. Но се направив дека ништо 
не забележав и продолжив.

– Засега сметам дека со банката треба да се уреди за плаќање-
то на мојата идна школарина и за другите трошоци, а за преос-
танатото, ќе видиме. Но да ве прашам, драг господине, дали се 
согласувате вие тоа да го средите со банката? Би можел да наминам 
кај вас и да ви потпишам полномошно. Што велите за тоа? 

– Прекрасно!... Прекрасно!... Секако дека ќе можам да го 
сторам тоа, млад господине. Воопшто немојте да се грижите за 
тоа! Сметајте го за завршена работа! Колку добро обмислено!? 
– восхитено се сврте кон мајка ми, којашто за цело време ништо 
не прозбори. – Што ќе кажете на ова, госпоѓо? Каков добар начин 
за размислување!

Не чекајќи да добие одговор од мајка ми, тој продолжи со 
истиот тон: 

– Така, млад господине, така размислува идниот успешен 
бизнисмен, а верувајте ми дека веќе го гледам во вас! Паричките 
ќе си се множат додека вие студирате и ако во редовно време завр-
шите, вие практично ќе студирате од каматата. Колку промислено, 
господине! Веднаш се гледа потенцијалот во вас! Да... Да... 

Тој повторно се сврте кон мајка ми и ў рече:
– Госпоѓо, мислам дека вашиот син е на најдобриот пат да 

стане успешен бизнисмен. Што мислите вие за тоа?
Изгледа дека мајка ми сега мораше да одговори, зашто адво-

катот престана да прашува и во очекување гледаше кон неа. От-
како увиде дека неодговарањето на ова прашање кај адвокатот ќе 
предизвика некаков сомнеж, таа некако замислено и отсутно рече:

– Леон е паметно дете, тој добро знае дека времето во кое жи-
вееме е тешко и дека секој сантим е добредојден во секое семејство. 
Впрочем, ако сакате да бидам искрена, се чувствувам малку олес-
нето, бидејќи сё почесто почнав да се прашувам како ќе се снајдам 
со школарината. Да, навистина дојдоа во вистинско време, иако 
начинот на кој „дојдоа“ не е баш по моја мера. Јас сё уште сметам 
дека стариот претера со својот однос кон мене. Требаше јас да 
бидам назначена за единствена наследничка бидејќи, всушност, и 
тоа сум. Јас, единственото дете на моите родители! Замислете го тој 
преседан, господине!? Наместо мене да ме одреди за наследник, тој 
го назначил мојот малолетен син. Можете ли да го замислите тоа, 
господине? Мојот стар и неодговорен татко се уплаши дека јас ќе 
ги потрошам тие пари и дека неговиот внук ќе остане без ништо! 
Не, не можам да се помирам со фактот дека е така – продолжи 
мајка ми и за кратко време од ненадејно пројавената возбуда, јас 
почнав да не разбирам одделни одломки од нејзиниот монолог...

Одеднаш, Леон престана со своето говорење. Го исправи 
погледот и виде дека барменот веќе послужуваше некои муштерии 
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ХаИКУ

 
Бистар поглед
Околу сива тишина
Сам останувам...
 
Малиот Бог
Ја бара големата
Си вистина

Твојот мирис
Безмилосно го руши
Берлинскиот ѕид
 
Во постела топла
Се скрил сиот свет
Студени сни

Самурај и Гејша
Во прегратка, хаику
романтика
 
Се затвора
И умот кога се раѓа
Мрачна сенка

Цветни пупки 
Цутни, изгрејсонце 
сред магла.

Чувство на
Милост, допирот
Пред да заболи…

Рано рани
Снеглука бесна
Недовезена
  
Ѕвезден вресок 
Се скрил во зраците
На сонцето

Зоран Радически
  

 
Многу талент
На тенка вода горат
чкорчиња...
 
Тивки чекори
Големи можности
За предизвик
  
Ветерот 
Силно издишува
Во студон

Снежна е 
Улицата на нашата
Нў радост

Светкам низ 
Маглата на немиот 
Велеград
 
Во немир 
Тишина ја бара
Бучавата
 
Сиот збиен на
Крајот завршува...
Почетокот
 
Утрината 
Постанува, ноќта 
Воздивнува
 
Ноќна насмевка
Во сртот на младата 
месечинка
 
Златен сјај
На пожолтени лисја
Есенски бои
 
Во водата 
Ми шепоти твојот 
Нежен лик
 
Ме загрејува
Сонцето во тивката...
Зимска ноќ
 
До кога ли
Месечина ќе бега
Од сонцето

Зоран Радически е роден во 
скопје, во 1985 год . Дипломирал 
и магистрирал на Филолошкиот 
факултет во скопје, на Катедрата 
за превод и толкување, т .е . на Ка-
тедрата за македонски јазик и јуж-
нословенски јазици . пишува главно 
слем и хаику поезија во повеќе раз-
лични стилови . објавувал во различни домашни и меѓународни 
списанија за хаику, а учествувал и на голем број манифестации и 
настани од ваков карактер во Македонија и во странство . во тек 
е објавувањето на неговата прва хаику збирка .



48 31.10.2014

пРепеВИ

Главата в торба торбата под мишка
боровите молчат кипарисите молчат и каменот молчи
и змиите молчат под него во мазно клопе замотани
во лут отров на претчувство и сенки
а чудни патници на чудни патувања тргнуваат со грска спомени
куќата напладне блеска на сонцето а ноќе во бунило ў гори 

лицето
некои раце ја милуваат со оган (прељубничка)
а ние патем се преоблекуваме во други луѓе – бегалци
и саѓава потоа долго беше нашата куќа додека не се изми
од својот срам
од своето црнило
срам да ў е
каква е таа куќа што лесно може од туѓата страст да се запали
ноќе низ шупливите олуци уште викаат рацете што ја граделе
бесрамно тажно насон нё повикува
луда глава нашата куќа во туѓ преграб предавничка

Главата в торба торбата под мишка
и парче леб да се најде
кога ќе огладнеш на насипот додека чекаш
(рибата уште не гриза)
во друштво е секогаш послатко
си кажуваме некои обични работи
наивно сонуваме патувања
презирајќи ја млаката вода во нашата котлина

Тања Ступар-Трифуновиќ

Додека мама вика на вечера

Главата в торба, торбата под мишка
боровите иглички ги боцкаат стапалата мое е сонцето
Силно го гушкам мое е сонцето ме гори треска
Морско детство солени усни пијани школку во кои се вовлекувам
меко ткиво кога би можело моето срце за тебе би било 
оваа мека внатрешност што трепери под допирот
но се зацврстило доцна е
пресилно е сонцето 
гледаш како во очите удира подмижуваме жолтото момче и јас на 

брегот
со прстите брцнати во водата поцрнети од чекање на сонцето
рибата уште не гриза
острите камчиња ги втиснуваат своите печати во нашите боси нозе
ние трчаме занемарувајќи ја болката
зашто сё уште не нё раствора таа нас туку ние неа
брегот е обраснат со нашите спомени
каде ли тргнавме
рибата уште не гриза
твојата жолта коса е златник под небото
мама нё вика на вечера

Главата в торба торбата под мишка
во каков свет отидовме брате
пораснати без сонце и каде твојата жолта коса
ја развеа ветрот
главата во торба торбата под мишка
рибата уште не гриза
и молчи мама
заливите се други бреговите стрмни и стрмни се во нас 

пристаништата
патници сме во брод без море 
и без јасни одредници
приливите и одливите не се од вода ами од една нова тага во нас
која нё носи ваму-таму по некои туѓи брегови

Главата в торба торбата под мишка
далечниот свет е премрежен со копнеж
и на патниците уморните очи им цедат нови слики под 
клапнатата веѓа
не оставаат на мира злобните пејзажи со убавината своја

разуздани се
и нема око кое може доволно да му се изнагледа на светот
земи ме испиј ме опиј се со мене јас вечниот глад ќе ти го распеам
и ништо од мене не можеш да земеш
и ништо не можеш да ми дадеш
(рибата уште не гриза
далеку од дома во нас растат туѓите часови)

Тања Ступар-Трифуновиќ е едно од најпознатите и најсилните 
поетски пера во Босна и Херцеговина . родена е во 1977 год ., во 
Задар, но војната ја однела во Бања лука, каде што денес живее, 
ја уредува културната програма во тамошната библиотека и пи-
шува . Дипломирала српски јазик и книжевност на Филолошкиот 
факултет во Бања лука . објавува поезија, колумни и книжевна 
критика . нејзината поезија е наградувана и преведувана на ан-
глиски, француски, германски, полски, словенечки и дански јазик . 
Застапена е во повеќе антологии и избори на поезија и проза во 
Босна и Херцеговина и во странство . уредник е на списанието за 
книжевност, уметност и култура „путеви“ .

ги има објавено стихозбирките Куќа од букви (1999), Вос-
поставување рамнотежа (2002), За што размислуваат варва-
рите додека појадуваат, која ја доби наградата на „уни кредит 
банка“ за најдобра поетска книга објавена во БиХ во 2007/2008 
год ., Главниот јунак е човек кој се вљубува во несреќата, која ја 
доби наградата „Фра грго Мартиќ“ за најдобра поетска книга во 
БиХ во 2009 год . во 2007 год . објави избор од своите колумни, 
Адорновата сврака . во 2013 година ја доби наградата почесно 
рациново признание . 
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ДоДеКа МаМа виКа на вечеРа

Мојата беда

I
На клавирот му го зборувам она што радо тебе би ти го кажувал*
тебе ти носам тишина нему страста на моите прсти му ја дарувам
ружи околу твојата глава и во твоите очи фатена светлината
остани засекогаш
таква
тука
засекогаш свири ветерот
засекогаш пее правта низ Варшава
засекогаш ме разнесуваат улиците на Париз
(ама тоа допрва доаѓа)
Засекогаш свири во моето срце

II
не ни помислував дека можам да бидам толку скриен како сега,
кога нема крај мене душа со која би го поделил тоа што ме дроби,
не можам тоа да ти го опишам (зборовите секогаш се собираат
во безнадежен порој поништувајќи се еден со друг
додека однекаде божествена музика го создава и го разорува 

космосот
заведена од сопствената жестокост, зашто уште сум млад
да го разберам сето тоа, тој драг и непрегледен товар
што ми се лее врз главата)
Грми во мојата глава во моето срце
бие фатената луња
барам душа на која можам да ў раскажам
за светлината и моќта на грмежите

очите ни се фенери на мечтата
и мислите ни се подготвени за пловидба
додека мама нё вика на вечера

Животот се одвива по рабовите

Животот се одвива по рабовите на градот
меѓу валканите деца кои викаат тато по минувачите
и ја тријат устата од скинатото мајчино здолниште

Животот се одвива по рабовите на здолништето
оти детските раце растат а објектот на копнежот исто трепери
пред нивните очи и надразнетите нерви

Животот се одвива по рабовите на нервите
во падовите во невидливите сломови кога правилно сраснуваат 

коските 
а срцето неправилно и еден предавнички прст
упорно ја покажува измамата во огледалото 

Животот се одвива по рабовите на твојот прст
кој случајно го сретнува мојот на рабовите на книгата
која оди од една во друга рака
овие рабови никогаш нема да сраснат во нив пулсира
животот со жестокост на инфекција на отворена рана

Животот се одвива токму тука
по рабовите на отворената рана
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и утрата кога сонцето ме наоѓа в кревет и нашите врелини
ќе заиграат светлина и сенка (ја знаеш таа игра)
играме велат играме
и јас наслушнувам – низ просторот лета моето срце одврзано
ме ловат копнежи во туѓите очи
насетувам сё е отсјај на нешто поголемо и далечно
што ме тера кон оваа трогнатост
звукот на светлината звукот на сенката
слушаш ли како тропаат од онаа страна на вратата?

III
Понекогаш станувам толку луд што дури страв ме фаќа
(дали веќе ти пишав за тоа? нејзе, тебе кому мојата душа
му се доверуваше несигурно талкајќи дење, ноќе. 
Кого што го довикував во таа врева, во тоа множество од лица.
Сите тие се толку убави, толку волшебни,
жените што ги сакав, сите тие ми правеа трпки додека гласот
им проникнуваше во мене. Дали ги гледав, допирав, милував. 
Беа ли мои љубовници или тоа е само нешто измамничко. 
Ене, една по една се губат во далечината. О драга, врати се
пеј за мене да ме довикаш од мојот сон.) 
Бладања. Ама Париз. Париз ме вдахнува.
Од каде сега пред мене излезе брегот на Утрата и врбите
Пријателе и детството и смртта мирисаат исто на матка
на брегот наметнат со ситни врбови лисја нежно што ти ја галат 

кожата
сега сум само едно оголено момче (не би сакал во овој миг
да ми ги видиш очите) додека водата полека ја мие од мене
сета моја сета човечка насобрана беда
Драг пријателе остани во оној поранешниот во моето срце на 

младич
полно со топлина и со слатки исповеди
се сеќаваш ли на нејзиното лице за кое ти зборував
кога во окото нишка светлина ў падна јурнав по неа и ја уловив
(не знаев тоа да го изразам, сета таа музика на милина
сиот тој занес, сите тие брегови, бедра, восхити, 
тоа што го создава и го мели, толку сурово го мели моето време)
Сега низ прозорецот навлегува небото. Ништо необично.
Кон мене дрско се тиска сиот живот на Париз 
безобразно шушкајќи со фустаните под носот на минувачот
но низ прозорецот навлегува небото и не се грижам веќе
оти кој еднаш во животот на небото не бил
нема ништо од ова да разбере
Засекогаш твој – Фредерик 

* Стиховите обележани во курзив се Шопенови цитати 
преземени од книгата Шопен на Јарослав Ивашкјевич

Препев на македонски јазик и белешка: Виолета Танчева-Златева
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Да им се смееме можеме на обичните луѓе и на секојднев-
ните појави, но да се исмеваме можеме само на одредени важни 
личности, појави и нешта. Токму тоа го дозволува наративната 
сатира на Урдин којашто е бодликава, остра, иако некои читатели 
ја почитуваат, а некои се плашат од неа. Психолошка вистина е 
дека со духовноста на презентацијата којашто е главна одлика 
на сатирата, можеме да ја утврдиме разликата помеѓу обичната 
навреда и сатирата. Нејзино основно правило е да исмева, а не да 
навредува. Да се смееш на нешто е знак на супериорност на оној кој 
исмева. Оттука, сатиричарот и хумористичарот ја напаѓаат својата 
жртва не давајќи ў можност да се смета за важна. Едни од повеќето 
„незгодни“ својства на сатирата и хуморот се „алегоричниот начин 
на изразување и хиперболичноста во сликањето на ситуациите“.4

„Смеа низ сокаците“ е „прва книга на чистата смеа кај нас 
– во мера што е достатна за почетокот укажува на можности за 
сугестивно хумористичко воздејство“.5 За нејзиниот автор Кочо 
Урдин, Димитар Митрев вели дека е „од лозата на хумористите чија 
смеа е најснажна со непосредната емотивна зараза, од оние што 
од срце раскажуваат и нё тераат од срце да се насмееме над самите 
себе“.6 Урдин во своите раскази „се вгледувал во комичната панора-
ма на сокаците, но и согледувал со окото на белетрист“.7 Неговата 
нарација се одликува со храбро навлегување во комичниот фокус, 
со умешност за брзо создавање комична ситуација, со владеење 
на дијалогот и со внесување типични балкански обележја. Тоа 
зборува за автор кој е „понесен од една и развиена и раздвижена 
опсервација“.8

Пристапувајќи ў а проблематската материја за приказната 
и дискурсот како интермедијално зафаќање, Симор Четмен вели 
дека „делото може да се транспонира од еден медиум во друг без да 

4 Ерих Кош, „Слобода и сатира“ во: ТАЈ ПРОКЛЕТИ ЗАНАТ 
СПИСАТЕЉСКИ, Нови Сад, 1965, стр. 57.

5 Димитар Митрев, „Кочо Урдин: ‘Смеа низ сокаците’“ во: 
ОГЛЕДИ И КРИТИКИ, Наша книга, Скопје, 1970, стр. 167.

6 Исто, стр. 169.
7 Исто, стр. 171.
8 Исто, стр. 174.

Драмата во театарот е ансамблот!
     Кочо Урдин

Писателот Кочо Урдин отсекогаш бил автоироничен.1 Тој 
самиот за себе велеше дека е роден во 1930 година, но кога ќе ум-
рел – зависело од другите. Неговиот афористичен, двосмислен и 
хуморескно настроен стил е очигледен во збирката раскази „Смеа 
низ сокаците“ од 1960 година, по којашто следуваат прозите „Љу-
бов зад решетки“ (1961) и „Смелата дружина“ (1971).

Според францускиот филозоф Анри Бергсон, иронијата го 
изразува, а хуморот го опишува она што би требало да биде. Фе-
номенот на хуморот граничи со феномените на сатирата, забавата, 
комиката, смеата... „Смеата не дошла случајно, но како и зошто 
дошла, тоа е надвор од опсегот на нашите сфаќања, освен ако не 
ја замислиме како некој вид спознание“.2

Урдин, како и други прозаисти, негови врсници, се стреми кон 
едноставност и непосредност на дијалозите во расказите. За маке-
донските раскажувачи кои творат интензивно во 50-тите години и 
подоцна, може да се одбележи дека трагаат по „самосвојни облици 
кои оддаваат впечаток за едно богато и целовито животно искуство“.3

1 „Роден сум во Струмица, градот што некој го нарекува – ѕвезден. 
Под Царевите кули, во јуначкото, патриотското и ракијопијското 
маало наречено Чифлик, со знаменитата Дупена чешма покрај 
која минуваат сите погреби во градот... Мојот автор е Миљо 
Урдин, а авторката, мојата мила и покојна мајка Македонка 
Грозданова. На 4 јули, во мугрите, во куќата на дедо ми Вашиљ 
Урдинот и баба ми Катерина сум го здогледал тој проклет свет 
кој врие од убавини и гадости. Во знак на протест уште истиот 
момент сум почнал да плачам над судбината на Македонија, а 
највеќе на својата бидејќи сум се родил во време кога Македонија 
беше под чизмата на Србите и нивниот крал Александар. 
Нејсе. Големата фамилија на Урдинци, најпозната како врвни 
гостилничари, две недели не се трезнеле од радост дека првиот 
внук на првиот син Вашиљ Урдинот расте како росно цвеќе, 
мокри обилно и плаче, ама смеејќи се. На третата вечер, како 
што дал Господ и обичаите, ми ставиле повеќе предмети, а меѓу 
нив и еден шарен молив и јас, несреќник уште тогаш сум се 
фатил за него како ќорав за стап!“ Цитат од: Кочо Урдин, „Еден 
патрон од патрондашот на мојата автобиографија“ во: ДРАМИ, 
Детска радост, Скопје, 2000, стр. 267. Кочо Урдин почина во 
2008 година.

2 Фрај, стр. 240.
3 Anastasija Đurčinova, ZAPADNI UTICAJI NA MAKEDONSKU 

PRIČU U 1950-tim, Balkanski književni glasnik, br. 3 / 2006, Sveska 4.
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време. Притоа Ставрев драматизаторот низ ликот на Спиридон е и 
сеприсутен раскажувач, со способност слободно да се движи назад 
и напред помеѓу сцените. Ставрев режисерот, пак, е во својство 
на фокализатор, кој вешто ја држи гледната точка, создавајќи од 
хумористичните раскази на Кочо Урдин – сценско катадневие во 
два дела.

Публиката цело време е „камера“, како вид на гледната точка 
кој го набљудува дејството. Почетокот на раскажувањето на при-
казната во претставата започнува уште од моментот кога гледа-
чите ги заземаат своите седишта во театарскиот салон. Завесата е 
крената и се наѕираат јажињата на чигите, на средината на сцената 
се гледа старовремски грамофон, а згуснатиот живот фактички 
започнува со настап на три деца кои се спуштаат со „тарзановски 
јажиња“ на сцената и со батериски ламби одат меѓу гледачите, 
барајќи ги со светлосниот сноп актерите на патувачката трупа 
која треба да ја игра претставата.

Ставрев од наративното ткиво во расказите на Урдин мо-
делира дијалози и монолози – говорни чинови. „Секој исказ или 
група искази може да биде согледан како перформативен и може 
да биде оценуван како говорен чин“.11 Според Принс, „изведбата 

11 Џералд Принс, РЕЧНИК НА НАРАТОЛОГИЈА, Сигмапрес, 
Скопје, 2001, 33 стр.

се изгубат неговите суштински својства“.9 Токму според расказите 
од збирката „Смеа низ сокаците“ е направена истоимената антоло-
гиска претстава на Струмичкиот народен театар10, во 1969 година.

Авторот на драматизацијата Бранко Ставрев се служи со 
ретроспективно прикажување на случките опишани во расказите; 
тој во голема мера е поборник на фокализацијата, како гледна 
точка на сезнаењето, при што како прво лице учествува ликот на 
актерот, кој практично ја води претставата низ фикционалното 

9 Симор Четмен, „Приказната и дискурсот“ во: СУДБИНАТА НА 
ЗНАЧЕЊЕТО: Од Сосир до Дерида, прир. Венко Андоновски, 
Култура, Скопје, 2007, стр. 125.

10 Премиерната праизведба на „Смеа низ сокаците“ во 
драматизација и режија на Бранко Ставрев е на 26 октомври 
1969 година. Актерите на една патувачка театарска трупа ги 
играат: Стојан Гогов, Душко Костовски, Александар Думов, 
Кирил Здравески, Божидар Димитров, Ѓорги Шаламанов, 
Томе Ментинов, Панчо Босиљанов, Зора Георгиева, Љубица 
Пиперевска, Сандо Монев, Лилјана Смоквоска, Љупчо Маџиров, 
Кире Калапоцев, Кире Лазаров, Душко Грчев, Душко Костов, 
Ристо Костов. Сценографијата е на Чедо Христов, костимите 
на Блажо Киров. На V театарски игри „Војдан Чернодрински“ 
во Прилеп, оваа претстава е прогласена за најдобра во целина, 
а награди добиваат и режисерот-драматизатор Ставрев, актерот 
Александар Думов за улогите на Спиридон и Шликачот, 
сценографот Христов и костимографот Киров.

премиера на претставата „смеа низ сокаците“
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на говорниот чин го вклучува оној на локуторниот чин (чинот 
на кажување или продуцирање граматички исказ), оној на илоку-
торниот чин (изведен со кажување нешто за да се изврши некоја 
цел: да се направи ветување, тврдење, барање, предупредување, 
командување, итн.), и (веројатно) оној на перлокуторниот чин“.12

Еден од клучните раскази од збирката на Урдин и оска во 
претставата на Ставрев –„Ами ако се загубам јас“ – е посветен на 
ветвите, испукани актери на една патувачка театарска трупа што 
ги крстосувала нашите уморени градови и села по 30-тите години 
од минатиот век. Режисерот, наместо мото во драматизацијата, 
дава посока: „по понеделник доаѓа вторник, а во вторник среда“. 
Оваа реплика му ја припишува на некојси Стојчо Безпрезименов 
– Прлето кој се потпишал „своерачно со прст – АМИН“.

Посочениот расказ личи речиси на фелиниевска секвенца:
...Оние од театрото што дојде на тркала ќе даваат! ...
– Како синоќа ќе даваат! Од некаков Нушиќ – разбирате ли?
– Аха, ќе разбереме, ќе разбереме дими ќе даваат...13

Во истиот расказ егзистира и ликот на режисерот, креато-
рот. Таа пиранделовска линија првобитно е интересна уште и за 
самиот Урдин:

– Што, – ревна режисерот. Зар таа? Што е полна со духот на 
Офелија! Мислиш оти нема вкус? Си дозволуваш да судиш оти јас 
не сум умеел да ја воспитам? Да ја направам доволно верна? Мојата 
Розалија ако направи грев, како и сите ние што ги правиме, ќе има 
барем такт! Но со таква снага? Никако ... вечерва отпаѓа ветената 
ролја за тебе! Спиридон ќе ја толкува пак!14

Како ерудитен режисер, Ставрев бил во плоден инспирати-
вен процес на исчитување на расказите и барање драмска спојка 
помеѓу нив. Четмен во тој контекст вели дека „исчитувањето е 
работа на меѓунивоата“.15

Мошне интересен е приодот на Ставрев кога тој слободно 
допишува еден пролог, специјално за премиерата. Сцената, како 
илустрација, ја предочуваме во целост:

(Сокак.)
КИРЕ: Кај си, Ристе?
РИСТО: Овде.
КИРЕ: Како тече животот?
РИСТО: Заклатено.
КИРЕ: Како така?
РИСТО: Ете, наутро станувам скапан од работа или веселење 

и главата ме боли, тогаш до црнина го мразам, но кога ќе ми се 
разбистри, со векови посакувам низ него да газам.

КИРЕ: Интересно. Повели, запали цигара.
РИСТО: Благодарам. Од ваквите не практикувам. Јас само 

качак чадам.
КИРЕ: Идеи!

12 Исто, стр. 33.
13 Фрагмент од расказот „Ами ако се загубам јас“, стр. 20.
14 Исто, стр. 22.
15 Четмен, стр. 149.

РИСТО: Јас ги крштевам навики.
КИРЕ: Голем збор! (Ристо се вознемирува.) Некоја незгода?
РИСТО: Речиси.
КИРЕ: Да не е другарка ти болна?
РИСТО: Таа? Немаш кабает!
КИРЕ: Баба ти?
РИСТО: Јок море... Ја знаеш мојата заборавност, пак во дру-

гото палто сум го оставил портмонето!
КИРЕ: Ситница! Не е важно. Јас пари имам за петдневно 

пиење! Денес многумина вересиите ми ги платија. Ајде!
РИСТО: Па...
КИРЕ: Ај не се прави на удрен.
РИСТО: Па...
(Тргнуваат. Промена на осветлението. Промена на рамовите. 

Песна: „На Панде му се паднало / една лажичка масленце / врти го 
сукај / врти го сукај го... / мама ми рече да му дам / белото лице 
армуган...“)16

Очигледно е постоењето на висококултивирана свест за 
водењето на театарската нарација кај Урдин. Тоа го поттикнува 
Ставрев кон имагинативен зафат, којшто изобилува со ситуации 
на „театар во театар“ и е полн со досетки.

Утредента. Ниско небо. Лево, скржава шума. Патот мирува 
меѓу жолтнати ниви. ’Ржи ладен, влажен есенски ветер. Пред очи-
те далечините плетат стравливи нијанси. Како тропот на мали 
птичји крилја удираат тешките есенски капки. Крцкаат двете 
изветвени актерски коли натоварени со излитени реквизити и 
ситни нејаки деца.17

Слична иконографија среќаваме и во расказот „Панаѓур“.
Наближувам до шатрите на оние од циркуските трупи. Сите 

се подзакрпени, побелени од шетање. Личат на огромни остарени 
песови. На врвовите имаат разни знамиња и плакати. Пред нив 
како разнишани шамии се тресат свилените фустани на полуго-
лите актерки18.

Светот на Урдин како да живее еден посебен, паратеатарски 
живот.

Таму се сместени лулките за луѓе и деца и петте, бели шатри 
на кловновите и циркусантите кои десет дена ќе нё забавуваат.19

Ликот на Шликачот, Урдин го спроведува и во расказот „Па 
зошто ме буткаш?!...“20, а во „Ванчо цокулата е човек фин, но жи-
вотот му го потпржи воениот чин“21 Урдин досетливо си игра 
уште од самиот наслов...

16 Од драматизацијата „Смеа низ сокаците“, прва ненумерирана 
страница.

17 Фрагмент од: Кочо Урдин, „Ами ако се загубам јас“, исто, стр. 26.
18 Фрагмент од: Кочо Урдин, „Панаѓур“, исто, стр.169.
19 Фрагмент од „Панаѓур“, исто, стр. 167.
20 Види го расказот: Кочо Урдин, „Па зошто ме буткаш?!...“, исто, 

стр. 33–39.
21 Види: Кочо Урдин, „Ванчо цокулата е човек фин, но животот 

му го потпржи воениот чин“, исто, стр. 115–123.
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реновирање на театарот, среде градежната атмосфера, се игра и 
оваа хумористична претстава, со многу мегафони, театрализам 
и нов елан“.25 Покрај песните „Ајде, ајде Софке“, „Оф, оф, камера“, 
„Растури се, Шар Планина“, „Нозете сум ги измила“, „Помниш ли 
кога бевме на прошетка“, „Каранфило-фил-моме“, „Купи ми мамо 
топ“, „Згрешила мома патове“, „Погрешив само еднаш“, „Ловџиска 
песна“, во претставата се пееле и други серенади, свадбени песни, 
полки, валсови...

„Бранко Ставрев, јавувајќи се во двојна улога: како сценски 
адаптатор на едно хумористично прозно дело од современата 
македонска литература и како режисер, видливо настојувал што 
порелјефно да ја долови атмосферата на еден град и калеидоскоп-
ски да ја приближи до гледачот судбината на луѓето од едно одамна 
исчезнато време, останувајќи му на тој начин во прилична мера 
доследен на прозниот текст и едноставно механички пренесувајќи 
го него на сцената“.26

Театарскиот критичар Иван Мазов пишува за оваа драма-
тизација како за „премиерна изведба на текст што најдиректно 
е сврзан со животот на Струмица“.27 Сё на сё, тоа била сценска 
постановка која го носи шармот на убавото, привлечното.

25 Види: ЧЕКОРИ ПО ЅВЕЗДЕНИТЕ ШТИЦИ, прир. Горан 
Тренчовски, Народен театар „Антон Панов“, Струмица, 1999, 
стр. 32.

26 Иван Ивановски, „Слика за менталитетот на една средина“ во: 
НА СВОЈА ПОЧВА, Култура, Скопје, 1983, стр. 156–157.

27 Иван Мазов, „Ново име, нов театар – на маргините на еден 
самопрегор“ во: СЦЕНАТА И СОВРЕМЕНОСТА, Култура, 
Скопје, 1982, стр. 294.

Понекогаш Урдин е толку хумористичен што се подбива и 
на сметка на својата фела, уметничката:

Мишов Мито е најголемиот уметник што го познаваат на-
шите луѓе. Бога ми! Има два метра и десет! Тежи педесет и два 
килограми со сё коски. Од многу убавини!22

А за мотивот на часовникот, како одбројувач на двочасов-
ниот живот театарски, Урдин вели: 

„Море не го продавам па ако сака и жандарите сосе владата 
да пцојосат! – си рече и тргна под дембелските сенки на огромните 
липи што беа поредени пред крчмата на Колчакот...“23

Во претставата, рековме, покрај сочните дијалози, имало и 
низа допадливи монолози. Монолошкиот раскажувачки текст 
по мотивите на Урдин, мошне луцидно го драматизира Ставрев:

СИТЕ АКТЕРИ (секој на своја страна свртен): Бре анасана, кој 
ќе ги јаде овие јагниња?! Седум се. Изгледа дека овде ќе дојде некоја 
компанија од градот. Да не подготвил претседателот или начал-
никот некаков прием? Но тоа си е нивна работа. Важно дека моето 
е готово. Што ме интересира мене за нив, то ест за туѓите плано-
ви. Ало, келнер, наточи уште една. (Се скриваат зад отворените 
весници каде истовремено ги вадат џебните часовници и гледаат 
колку останало до седум. Тогаш одненадеж сите се загледуваат...)24

Со драматизацијата на хумористичната прозна панорама 
„Смеа низ сокаците“, несомнено се отвора нова фаза на македон-
скиот театар во внатрешноста на Македонија и „додека се врши 

22 Фрагмент од: Кочо Урдин, „Уметник“, исто, стр. 325.
23 Фрагмент од „Ишијас“, стр. 63.
24 Фрагмент од драматизацијата „Смеа низ сокаците“, стр. 33.

проба на претставата „смеа низ сокаците“



31.10.2014 55

Претставата завршува со репликата: „Сё во свое време, зашто 
човек почнува да дреме!“ Потоа се пее песната „Дремка ми се 
дреме“, се пали полно осветление на сцената, оркестарот свири во 
живо, актерите ги собираат своите работи, аплауз...

Гледајќи ги фотографиите од прашливиот албум, ја дожи-
вуваме патината на едно дело кое најпрвин како проза, а потоа 
како претстава, се обидело да остави печат на едно време, не само 
во книжевната и театарската туку и во културолошката сфера. 
Телевизиската снимка во којашто претставата е екранизирана, 
т.е. преадаптирана за друг медиум од страна на Ацо Алексов, за 
жал, не постои повеќе.

Според Четмен, реалниот говор и реалната публика комуни-
цираат. „Она што е комуницирано е приказната, елемент на фор-
мата на содржината на раскажувањето; тој елемент е комунициран 
преку говорот, елемент на формата на изразот“.28

Театарските и животните приказни за хумористичното, но и 
театарското неимарство на Кочо Урдин се олицетворени не само во 
неговите раскази и драми туку и во неговата општествена дејност, 
која честопати е поврзана со респектот кон неговите книжевни 
претходници, меѓу кои и Антон Панов.29

 Анализата на прозата на Урдин е предизвик кој води 
кон разоткривање нови, не само локални туку и универзални на-
ративни патеки и крстопати.
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ДРаМа

Братислав Ташковски

штО Беше тОа?

(Седум сцени за чудната љубов)

Лица:
МАГЕЛАН
ЅВЕЗДАНА
ОКЦЕ
ЗЛАТА
КАРТАТА
КЛУЧАРОТ
ТРАЈКО 
МИТРЕ 
ПЈЕР 
ЧАРЛИ 
ЃОРГИЈА 
ТРЕНДАФИЛ 

СЦЕНА ПРВА

Луѓето и настаните временски се изместени. Никој не знае 
што прави и со кого тоа го прави. Приказната започнува едно ма-
гливо утро, недалеку од нас. Се слушаат бранови, гласови и удари на 
весла. Одеднаш удар и коработ со времето заринкува. На палубата 
се појавува капетанот Магелан.

МАГЕЛАН: (Искусен морепловец. Облечен во црн фрак, на 
нозете има високи мускетарски чизми. На главата носи наполеонка, 
а градите му се накитени со ордени. Во десната рака има патерица 
на која се потпира повеќе од навика. Се исправа. Зачуден е, гледа 
лево, па десно и почнува да вика.) Окце! Окце! Каде си? Што се 
случува пред нас? 

ОКЦЕ: (Човече кое природата не го надарила со убавина. 
Низок, без ниту едно влакно на главата и со големи проблеми со 
видот. Носи дебели очила, а на вратот му виси дуљбија. Дотрчува 
на палубата.) Повели, мој капетане!

МАГЕЛАН: Дали гледаш исто што гледам и јас?
ОКЦЕ: (Се подигнува на прстите.) Да, бе! 
МАГЕЛАН: Сум ти рекол да не се обраќаш така! (Се врти 

и го удира со патерицата по дебелото месо.) Ајде обрати се како 
што треба и одговори ми пристојно!

ОКЦЕ: Да, Ваше почитувано капетанско достоинство! (Се 
чеша по задникот.) Гледам земја и луѓе.

МАГЕЛАН: Така. А не гледаш уште нешто?
ОКЦЕ: Не гледам од маглава... (Плашливо се подиставува 

откај капетанот и со страв гледа во неговата патерица.) ...но ве-
терот ја разнесува и ќе гледам многу поубаво. (Откако маглата се 
подигнува, погледнува низ дуљбијата.) Да, сега веќе гледам поубаво. 

МАГЕЛАН: Нешто поубаво?
ОКЦЕ: (Се врти со дуљбијата кон публиката.) Гледам луѓе. 

Убави жени, мажи и минувачи. Нешто свети. 
МАГЕЛАН: Има ли палми, да не е оаза? 
ОКЦЕ: (Внимателно.) Не бе, ова е оаза без оази. (Се повлекува 

да не го удри капетанот со патерицата.)
МАГЕЛАН: Така велиш... Дојди, ти се испушти. (Го треснува 

уште еднаш Окце по дебелото месо.) 
ОКЦЕ: (Се подвиткува и одговара.) И тебе ти се испушта, 

ама ајде...
МАГЕЛАН: Не зборувај, повикај го Картата, да видиме каде сме.
ОКЦЕ: (Тропа по кормилото.) Картааа! Ајде, Карта, заради 

тебе јас овде страдам. Откачи ја Ѕвездана и дојди горе.
КАРТАТА: (Истрчува збунет и нервозен. Кон публиката.) 

Што прават? Секогаш кога сум со Ѕвездана само нешто откриваат 
и викаат по мене. (Му се обраќа на капетанот со војничка послуш-
ност.) Повелете, Ваше Високо капетанско достоинство!

МАГЕЛАН: (Строго.) Кога доаѓаш од милување биди прис-
тоен и запетлај си ги панталоните. Отвори ги картите и кажи кое 
е ова место! 

КАРТАТА: (Ги запетлува пантaлoните и зема атлас. Врти 
страница по страница.) Да речеме, тука. (Покажува со прстот и 
продолжува натаму.) Можеби сме овде, а можеби таму! (Со чу-
дење признава дека не може да ја лоцира позицијата на нивниот 
кораб.) Нема... 

МАГЕЛАН: Нема? Па каде сме? Кој да го објасни нашето 
присуство тука? Мораме да знаеме каде сме. (Кон Окце.) Викни 
го Клучарот! Нека дојде и Ѕвездана. Ова мора да го разјасниме, 
бидејќи постои.

ОКЦЕ: (Се повлекува.Се слуша како зборува со Клучарот.) 
Кажи нешто што ќе кажеш. Знаеш каков е кога не знае што от-
крил. (Потоа ў свикува на Ѕвездана.) Дај прибери се! Кажи – ти 
се сонило земја.

(Влегуваат Клучарот и Ѕвездана. Клучарот приоѓа кон капе-
танот, а Ѕвездана се повлекува настрана.) 

КЛУЧАРОТ: Што е, бе? Не можам да здивнам од вашите 
важни откритија!

МАГЕЛАН: (Изнервиран од обраќањето на Клучарот, се врти 
кон публиката.) Племе! Цел живот да ги тепаш, нема да научат. 
(Поаѓа кон Клучарот за да го тресне со патерицата, но во последен 
миг се премислува.) Да не направи некоја збрка во времето, па од 
толку интересни земји морето да нё исфрли тука?

КЛУЧАРОТ: Драпалници! Ви реков да ги следите ѕвездите и 
да внимавате каде го ставате секстантот. Кога бевте сам до полу-
дување – па Злата ја убедувавте на палубата. Ви реков – опасно е 
за научните откритија да ја милувате на кормилото! Знам кога се 
случи тоа! Кога ја убедивте пред Големите Острови, а секстантот 
го оставивте без контрола. Така залутавме во времето. 

МАГЕЛАН: (Со чувство на вина, се повлекува на повисоко.) 
Ако јас сум бил зафатен, што правевте вие долу? Ми се пожали 
Ѕвездана дека сте ја капнале од убедување. Сите! Затоа, не зборувај 
за Злата! Таа се жртвуваше за науката. Барај чаре. 
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КЛУЧАРОТ: Кај и да сме, тука сме. 
МАГЕЛАН: Да видиме кои се. Ќе одиме во градот. Исчезни го 

коработ во времето и кажи да се подготват. (Се врти кон светлината 
и победнички се теши.) Нова земја, нови жени, нови Злати, брате...

(Злата се појавува од темнината. Облечена е во кожено боди, 
а во раката има камшик.) 

ЗЛАТА: (Хистерично.) Какви жени, какви нови Злати!? (За-
мавнува со камшикот.) Јас сум ти единствена и за тоа ќе молиш! 

МАГЕЛАН: (Се преправа дека не слушнал. Ў приоѓа. Шепоти.) 
Мора ли секој да знае за нашите ноќи? Ти си единствена, а мојот 
секстант само со тебе може да работи. (Се повлекува кон публи-
ката и ја зазема позата на Наполеон.) Ех, жени, кој да ги сфати 
сериозно? Можам да ја претворам во прав, но жал ми е. Затоа си 
траам, по други нема да гледам. (Се врти кон Злата. Ја прегрнува. 
На палубата се сите. Ѕвездана истапува чекор напред.)

ЅВЕЗДАНА: (Убавица изгубена во страста. Облечена во бел 
парталосан фустан. Личи на Јованка Орлеанка.) Мене ми се сони 
земја! Целиот живот го минав на вашиот кораб. Не се сеќавам на 
кого не сум му го почувствувала здивот. Но пред вас тоа не сум го 
сторила, бидејќи оваа не даваше. (Покажува кон Злата.) Очите ќе ми 
ги извадеше. Никогаш не сум учествувала во горните научни откри-
тија и не сум погледнала низ вашиот секстант. Јас ја сакам оваа земја!

МАГЕЛАН: (Ја гледа Ѕвездана со продорен поглед.) Ти се сма-
чи во подрумот. Ти се сонило земја? Имаш визија за побркани 
времиња? Можно е. Многу неважни работи стануват важни во 
името на некои премолчени идеали. (Пауза.) Ајде подгответе се.

(Магелан се повлекува во темнината. Ѕвездана победнички ги 
тера мажите пред себе. Злата не може да разбере што кажа Ѕвездана.)

 СЦЕНА ВТОРА

Спуштена рампа. Контролна куќарка оградена со бодликава 
жица. Подолу клупа, а спроти клупата влез во крчма. Од куќарката 
излегува Пјер. Лупи јаболко и му се обраќа на Чарли.

ПЈЕР: Колку плати сношти?
ЧАРЛИ: Ништо.
ПЈЕР: Како ништо, што направи?
ЧАРЛИ: Се вљуби. Не сакаше да ў платам за љубовта.
ПЈЕР: И што потоа, ў купи прстен?
ЧАРЛИ: Размислувам.
ПЈЕР: Но дали ќе те сака повторно?
ЧАРЛИ: (Излегува од куќарката, си го закопчува сакото и 

со еден непристојно голем чешел си го поправа патецот. Прави 
куса пауза.) Ќе ме сака. (Од внатрешниот џеб вади огледало и си 
ја гледа фризурата.)

ПЈЕР: Ја сакаш ли? (Му покажува дуплерица од „Плејбој“.)
ЧАРЛИ: (Покажува со прст кон цицлестата.) Многу ја са-

кам...
ПЈЕР: (Го прекинува.) Не таа, туку тукашната; што те милува 

и ти витка сарми со тенка сланина?
ЧАРЛИ: Не знам. Не пишува во Наредбата дали треба да 

ги сакаме. 
ПЈЕР: (Го завршува прелистувањето на списанието.) Така е! 

(Одат до клупата и седнуваат. Ја коментираат половината на 
Цицлестата и гледаат како им се приближува група несекојдневни 
минувачи. Им приоѓа Магелан.)
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МАГЕЛАН: Добар ден, добри луѓе.
ЧАРЛИ: Добар ден, непознат господине. Што мака ве доведе 

тука?
МАГЕЛАН: Ние сме изгубени во времето. Сакаме да дознаеме 

каде сме. Јас сум Магелан. Храбар сум и умен. (Се врти кон другите.) 
Овој овде, малиот и никаков, со глава како балон, го викаме Окце. 
Малку е ќор, но многу страшно гледа ноќе, како був е! (Окце го слуша 
внимателно. Ја издолжува дуљбијата, го чисти предното стакленце 
и божем незаинтересирано гледа над сите.) До него е Картата. Така 
го викаме бидејќи не знае како се вика. Тој е господар на сите карти 
и мапи. (Картата сака нешто да каже, но не му дозволуваат. Се 
повлекува навреден.) Ова е Ѕвездана. Азган жена што животот го 
минала во необични позиции, знаете... А ова е Клучарот. Со помош 
на неговите клучеви се движиме низ времето. Тој е нашата тајна и 
за сё има клуч. (Клучарот ништо не зборува. Вади од пазувите ка-
лауз и со него почнува да диригира.) И да не заборавам, ова е Злата, 
господарка на нашиот камшик. Не дај боже да те отфикари со него. 
(Злата се истопорува пред сите како да е на модна писта и со рацете 
се погалува по телото. Сите ја гледаат похотно, но најмногу Чарли. ) 

ПЈЕР: (Ја подигнува рампата. Изгубените во времето мину-
ваат под неа.) Интересен говор. (Кон Магелан.) Но дали некој ве 
слушна? (Магелан се врти околу себе, ги гледа збунето и по куса 
пауза одмавнува со рака.)

ЧАРЛИ: Јас го слушав. (Кон Магелан.) Жениве се добри. (По-
кажува кон Ѕвездана.) И другата не е лоша. (Му се обраќа на Пјер.) 
Можат да се заљубат во мене?

 ПЈЕР: Пишува ли во Наредбата дека може две да те сакаат? 
(Вади од палтото книга и ја прелистува.) Во поглавјето за емоции 
нема такво нешто. 

ЧАРЛИ: Не мора да биде по законот. Некогаш да биде и 
според чувствата.

ПЈЕР: Немој да заборавиш кој си.
ЧАРЛИ: (Зачуден до крајни граници. Додека зборува, оди од 

еден до друг и им се загледува во лицата и по телата.) Што сој сте 
вие, кога не знаете што е љубов? 

МАГЕЛАН: Па ви кажав дека сме изгубени...
ЧАРЛИ: (Не го ни слуша.) Па љубов е најважното човечко 

чувство! Тоа е работа што нё одвојува од другите животински 
видови, тоа е највкусниот зачин што му дава сласт на животот...

МАГЕЛАН: (Му се приближува на Чарли и доверливо го прашу-
ва.) А каде расте? Од каде се добива тоа најслатко човечко чувство?

ЧАРЛИ: (Занесено.) Тоа е света искра, господине, вдахнове-
ние од Бога! Од нигде-никаде ќе те трефне и ќе те запали... Па ќе 
ти помине еден оган низ срцето, низ целото тело, од главата до 
петиците ќе те стресе...

ЗЛАТА И ЅВЕЗДАНА: (Задоволни што конечно сфатиле.) 
Аааа, телото!

ПЈЕР: (Одвај дочекува да се вклучи.) Не! Не од телото! Телото 
е последната етапа. Доаѓа...

ЗЛАТА И ЅВЕЗДАНА: (Нестрпливи да ја одгатнат работа-
та.) Од каде???

ЧАРЛИ: (Занесено.) Од душата... Се сака со душата.
МАГЕЛАН: Со душата?! Како може да се сака со нешто што 

не постои?
ПЈЕР: Како не постои? Научниците докажаа дека душата 

навистина постои и дека се наоѓа во мозокот!
ЗЛАТА: О ми се допаѓа тоа со мозокот! Станува подобро кога 

може да се контролира.
ЧАРЛИ: (Ў пристапува на Злата. Ја бакнува в рака. Се по-

клонува, ан шанте.) Мадам, еден француски офицер ви стои на 
располагање. (Ја поканува во контролната куќарка.)

ЗЛАТА: Господине... зар не гледате, умирам од желба. (Ги по-
дигнува градите и ја префрла косата наназад.) 

ЧАРЛИ: (Победнички.) Следете ме! (Влегуваат внатре. Се 
спушта пердето на прозорецот.)

(Ги нема десетина секунди. За тоа време Картата и Окце на 
Пјер му покажуваат глобус и стари монети. Потоа излегува Злата 
со широка насмевка на лицето. Парадира.)

ЗЛАТА: Он на мене! (Замавнува кон Магелан со камшикот и 
нешто му шепоти. Тој се подиставува и гледа како Чарли излегува. 
Клинка.)

ПЈЕР: (Индиферентно кон Чарли.) Како беше?
ЧАРЛИ: Остај се. (Продолжува да клинка.)
ПЈЕР: (За да ја контролира ситуација, му се обраќа на Ма-

гелан заповеднички. Сите други се растураат од смеење.) Вашето 
друштво го навреди нашето достоинство! 

МАГЕЛАН: (Смирено.) Злата не сака така. Но тој не праша. 
Сите ја знаат и си се пазат. (Сите потврдуваат во хор: Да, господине 
Пјер!) Ме разбирате? Несакан спој на судбина или лоша историска 
поставеност.

ПЈЕР: Одете! (Се упатува кон куќарката. Го зема под мишка 
Чарли и заминуваат. Тој сё уште клинка.)
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ЧАРЛИ: Дали ќе сака да се влуби во мене?
ПЈЕР: Којзнае?
ЅВЕЗДАНА: (Ў пристапува солидарно на Злата. Злата е 

растреперена од состојбата. Ја прегрнува.) Сестро?
ЗЛАТА: Многу сакаше: Разбери ме, те молам и слично... 
ЅВЕЗДАНА: (Изначудено.) Ти продавал морални димензии!? 

СЦЕНА ТРЕТА

Крчма. Различна актуелна иконографија. На едната маса 
седат Трајко, зависник од историја, и Митре, модернист по убе-
дување. Спроти нив Ѓоргија пие кафе. До него стои Трендафил. 
Влегува Магелан со групата. 

ТРАЈКО: Знаеш, ќе докажат дека и Сталин бил наш?
МИТРЕ: Како наш? Нели е Русин од Грузија?
ТРАЈКО: Само привремено, тоа не е докажано до крај. На 

историја ў е потребна таква личност. Зошто да не биде Коба?
МИТРЕ: Кој е сега тој?
ТРАЈКО: Сталин, само тоа му е конспиративно, гангстерско име.
МИТРЕ: А има уште некој нашинец во твојата лабороторија?
ТРАЈКО: Од Комитетот за одмаглување на историјата ми 

рекоа тоа јавно да не го експлоатирам. (Ја подига од под масата 
актовката, ја отклучува и вади документи.) Лично Симон де Бо-
ливар. Генерал кој во суштина секогаш бил наш, но не знаел. Веќе 
знаеме и од која фамилија потекнува. (Станува кон Митрета и 
му шепнува:) Прадедо му бил Симе. 

МИТРЕ: Не!? Велиш Симе? (Прави пауза и размислува за 
кажаното.) Можеби го познавам. (Се тувка поради немањето 
одговор.) 

ТРАЈКО: Лично Симе. Што мислиш за тоа?
МИТРЕ: Ништо. 
ТРАЈКО: (Лут од одговорот, пребарува по документите.) Со 

тој нерешителен став штета ў нанесуваш на историјата. Ќе бидеме 
големи и никој ништо нема да ни може. (Со восхит:) Овој генерал, 
вториот генералисимус, третиот филозоф, четвртиот светец...

МИТРЕ: Јок!
ТРАЈКО: Домородецу! Од таквите како тебе се чувствувам 

историски запустен!
МИТРЕ: Не сум знаел. Јас верувам во добрата волја и циви-

лизацијата. Треба да бидеме трпеливи, да си потраеме.
ТРАЈКО: (Подигнува два прста како да бара реплика.) Која 

цивилизација, либералу изгубен!? Оние во куќаркана?
МИТРЕ: Ако си запнал! Модерни и толерантни и ја сакаат 

нашата традиција. И сарми сакаат. Еден е луд по сармата на ќерка 
ми. Ќе дојде дома, ќе замоли ќерка ми да го придружува и ќе вети 
дека ќе ја врати за два-три дена. А таа среќна, гори по него. И го 
сака. Цивилизција е тоа, конзерво една.

 
ТРАЈКО: Вредно девојче. (Станува и минува покрај масата 

на Трендафил. Тој му наздравува со празна конзерва од пиво.)

ТРЕНДАФИЛ: Да не правите некоја политика? (Трајко пре-
молчува, но се вмешува Ѓоргија.)

ЃОРГИЈА: Слаби сме, нё отекоа од ветувања. Како да сум во 
галерија од желби. А тие ветуваат, ветуваат... треба да се вратиме. 
Знаеш каде? 

ТРЕНДАФИЛ: Таму не одам. Едвај излегов и сега пак да се 
клапнувам. Не. Дефинитивно! 

ЃОРГИЈА: Овој не ми одговори што политика матат денеска. 
(Кон Митрета:) Вчера ја видов ќерка ти. Да не правите модер-
нистичка компанија?

МИТРЕ: (Смирено.) Никогаш нема да разбереш што се про-
грес и интеграција. Историски стереотипу!

ЃОРГИЈА: Само да не пукне, од смрдеата нема да побегнеме. 
Тоа е твој избор, модернистички. (Прави гримаси на сладострастие 
и му се обраќа на Трендафила.) Ти, пријателе, веруваш во чуда?

ТРЕНДАФИЛ: Не, а зошто?
ЃОРГИЈА: Бидејќи едно големо чудо седи во кафеаната и гледа 

кон нас. (Гледаат како Окце ги гледа со дуљбијата, Картата ги 
црта со водени боички, Магелан ја мести својата наполеонка и ги 
покажува ордените. Ѕвездана игра на масата.) Знаеш кои се овие?

ТРЕНДАФИЛ: Да ме убиеш не би знаел. Ми личат на пату-
вачки бордел или на отфикарен циркус. Државни непријатели не 
се, за историски не знам. (Кон Трајко.) Можеби тој знае. 

ТРАЈКО: (Задоволен од прашањето.) Ваков изрод досега не 
сме имале. (Со раката покажува кон Ѕвездана.) Не се наши. (Оче-
кува реплика.) 

МИТРЕ: Не. Погледни ја и гледај како се извиткува под на-
летот на силата. (Покажува кон Злата која се витка како змија.) 
Тоа треба да се почитува. Трендафиле, не гледај само душмани.

ТРЕНДАФИЛ: Сепак, не е сеедно. Не се наши. (Се повлекува 
и внимателно ја следи ситуацијата.)
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МАГЕЛАН: (Ги повикува своите околу масата.) Не знам што 
муабетат оние, но сигурно е нешто за нас. Затоа бидете мирни. 
(Кон Злата.) Прибери се, биди понежна. (Се врти кон Ѕвездана и 
ја погалува по косите.) Ти можеш да играш. (Во тој миг во крчмата 
влетува Пјер. Радосен е и исполнет со нежност. Модернистот го 
поздравува полтронски, а другите ноншалантно.)

ПЈЕР: На Чарли му падна!
МИТРЕ: Како му падна, господине Пјер?
ПЈЕР: Пардон, му спадна.
МИТРЕ: А што му спаднало?
ПЈЕР: Отокот. (Кон Окце.) Го помилува една анаконда. Одвај 

го спасивме. Благодарејќи на мевлемите на Окце.
ОКЦЕ: (Станува од столот и се испрчува пред Пјер.) Ако 

мислите дека од тоа може да порасне... Јас не сум Господ. Не можам 
да додавам, јас само можам да спасувам. (Го отвора кутичето со 
мевлемот и му дава на Пјер да мирисне.)

ПЈЕР: (Го оттурнува.) Важно функционира. 
ТРЕНДАФИЛ: (Максимално љубопитно.) Со кого? 
ПЈЕР: (Испровоциран.) Другарска помош беше тоа. (Заста-

нува за миг и ги вкрстува рацета на градите.) 
МАГЕЛАН: Многу сме среќни што функционира. Значи, 

сомнежите дека Злата била агресивна не држат. Така ли е, Злато?
ЗЛАТА: Така е, шефе!
ЃОРГИЈА: (Ја прекинува позитивната атмосфера.) Не може 

така. Мораме да знаеме како се случило. Да оформиме Незaвисна 
комисија која ќе го испита случајот. Да гласаме за тоа. Јас гласам за!

ТРАЈКО: Да!
МИТРЕ: Може!

ОКЦЕ: Секако!
КАРТАТА: Се согласувам!
ЅВЕЗДАНА: Возбудена сум од тоа!
МАГЕЛАН: Не можам да не се согласам!
ТРЕНДАФИЛ: Сосем е возможно!
ЗЛАТА: Да се знае кој е виновен, а кој недоветен. 
ПЈЕР: Може! Но да го прашам и Чарли. (Приоѓа до прозорецот 

и вика.) Чарли, сакаш да ти го мерат?
ЧАРЛИ: (Се јавува.) Не доаѓа предвид, во сериозна емотивна 

криза сум.
ПЈЕР: (Погласно.) Ќе ти го мерат гревот!
ЧАРЛИ: Па зошто толку викаш?
ПЈЕР: Значи, да?
(Гласањето завршува.)

СЦЕНА ЧЕТВРТА

Во крчмата спијат. Контролната куќарка е празна и по па-
тот не врви никој. Злата е во собата на катот. Чарли се прикра-
дува и фрла со камчиња кон наполу отворениот прозорец.

ЗЛАТА: (Се појавува на прозорецот. Пее:) Каменички фрлат 
по мојте ќермиди... 

ЧАРЛИ: Јас сум, твојата љубов!
ЗЛАТА: Кој? (Се врти лево-десно и се исчудува.)
ЧАРЛИ: Чарли, вчера те однесов во куќарката да ти покажу-

вам сликички.
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ЗЛАТА: (Се прави дека не може да се сети.) Ти си оној смеш-
ниот од клупата?

ЧАРЛИ: Не, јас сум од куќарката, од клупата е Пјер. И не сум 
смешен! Вљубен сум.

ЗЛАТА: Пјер. (Задоцнето.) Кој е тој?
ЧАРЛИ: Не е важно, важно е дека сум тука. Многу ме боли 

твојот ладен однос кон мене.
ЗЛАТА: Што те боли, бре ајдамак? (Се издава надолу по пер-

вазот. Како да сака да го види.) Па сам сакаше. Ајде сиктер! (Из-
нервирано:) Сакам да се одморам, утре ќе си го мериме гревот.

ЧАРЛИ: Не ме боли тоа. Пјер вика сум оздравел. Здрав сум 
како камен.

ЗЛАТА: Ти повторно со Пјер. Кој е тој што те лекува и те 
скаменува? 

ЧАРЛИ: Остави го. Не е важен, важни сме ние.
ЗЛАТА: Јас... (пауза.) Јас и Ти?
ЧАРЛИ: (Малку навреден:) По сё што случи, сигурен сум 

дека многу ме сакаш.
ЗЛАТА: Не сум знаела. Ако е така, тогаш сум во сериозна 

емотивна криза. (Пауза.) Па јас сум била за никаде... (Започнува 
да се кикоти, а кикотот ја разбудува Ѕвездана и таа се појавува 
на соседниот прозорец.)

ЅВЕЗДАНА: Што е, да не те касна стршен?
ЗЛАТА: Ништо, вљубена сум!
ЅВЕЗДАНА: Пак ли!? (Нервозно го затвора прозорецот.)
ЧАРЛИ: Кој беше тоа, љубов моја?
ЗЛАТА: Никој... (Застанува малку во одговорот.) Како рече, 

љубов моја? (Повторува.) Никој, љубов моја!
ЧАРЛИ: (Се обидува да направи пируета, но не му успева.) 

Трендафилче мое. Колку убаво го рече тоа.
ЗЛАТА: (Го пресекува студено.) Кое?
ЧАРЛИ: Дека си вљубена во мене, ме сакаш и ќе сториш сё 

што ќе ти кажам. 
ЗЛАТА: Не те слушам добро, ама ајде, ќе биде. Туку да те 

прашам нешто. Навистина не те боли?
ЧАРЛИ: Сега ме боли срцето. Ме задушува, на секој твој 

збор треперам.
ЗЛАТА: Ај, Ај! (Мавта со рацете во знак на подбишега.) Таму 

те боли? Е, таму не те гризнав. Да не те гризнал оној од клупата? 
ЧАРЛИ: Тоа е само метафора, ти секогаш ќе бидеш единстве-

на. Ти си мојот оксиморон.
ЗЛАТА: Ништо не разбирам, но подистави се уште малку да 

те видам поубаво. Да се сетам на тебе. 
ЧАРЛИ: (Ги подава рацете кон неа.) Сакам да долетам кај 

тебе, злато мое.
ЗЛАТА: Какво летање? Ќе дојдеш по скалите, како сите други. 

Но... дали да дојдеш?
ЧАРЛИ: Да дојдам?!
ЗЛАТА: Да не направиме инцидент. Може да нё сликаат за 

некој весник.
ЧАРЛИ: Да се качам?
ЗЛАТА: Чекај.

ЧАРЛИ: (Се повлекува кон публиката.) Не можам да ги разбе-
рам жениве. Сакам да ме сакаат, а тие тоа не го сфаќаат сериозно. 
Оваа на прозорецот е најгрдата што ме имала, а убава е. А јас од 
емотивна минувам во сексуална криза. И сега се пишмани пред 
најголемиот галски петел. (Се враќа под прозорецот и чека.)

ЗЛАТА: Чекаш?
ЧАРЛИ: Веќе се разденува, а големите љубови се случуваат 

ноќе. 
ЗЛАТА: Сакаш да ме милуваш под светлина или на свеќи?
ЧАРЛИ: Не е важно. Сакам емоции, сакам да трепериш за 

мене. 
ЗЛАТА: Дојди покроце да не нё слушнат, може ќе дојдат и тие 

и ќе има калабалак. А тогаш љубов нема. Има само напад. 
ЧАРЛИ: Еве, доаѓам. (Се искачува на молерска скала до про-

зорецот и се фрла во прегратките на вљубената.)
ЗЛАТА: Петле мое неискубано! (Влегуваат во собата, започ-

нува да крцка креветот... Се слуша следниот разговор:)
Те боли?
Не.
Леле!
А сакаш да те гризнам?
За увцето!
Нежно?
 

СЦЕНА ПЕТТА 

Крчмата се буди. Гостите ги заземаат местата по масите. 
Очекуваат да почне со работа Комисијата за расветлување на 
случајот од куќарката. Недостигаат Злата и Чарли.
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ОКЦЕ: Ме фаќа носталгија. Сонувам мориња и реки.
МАГЕЛАН: Уште малку. Да го решиме ова и ќе појдеме назад 

на морските широчини. (Им се обраќа на другите од неговата ма-
сата.) Кога ќе дојдат оние, за да го мериме гревот на Злата, секако 
ќе бидеме на нејзина страна. Како бранител ќе се јави Клучарот, 
а како сведок на одбраната Ѕвездана. Во поротата ќе бидеме јас 
и Окце. (Сите потврдуваат, но со прашање се јавува Ѕвездана.)

ЅВЕЗДАНА: Што да правам јас и како да ја бранам? 
КЛУЧАРОТ: Можеш да го кажеш – од искуство знам дека 

во тие мигови може сё да се случи.
ЅВЕЗДАНА: (Одмавнува со рака.) Не, не можам, немам иску-

ство! (Се врти кон Картата и го прашува.) А ти, што не кажеш 
нешто?

КАРТАТА: Подобро да молчам. Можам да бидам само зашти-
тен сведок. (Прекинува. Покажува дека се редат масите.)

(Магелан станува и седнува на централната маса. Со ко-
мисијата заседаваат Трендафил, Митре и Ѓоргија, а членови на 
поротата се Магелан и Окце.) 

ТРЕНДАФИЛ: (Службено:) Наши, ваши, дојденци и странци! 
Ја отворам Комисијата која треба да го разгледа случајот. Станува 
збор за престап, се разбира, ако успееме тоа да го докажеме. Го 
повикувам адвокатот Клучарот.

КЛУЧАРОТ: Почитувана крчмо! Прибидејќи ги нема стран-
ките во спорот, барам тој да се прогласи за непостоечки! Ако не, 
треба да работиме спротивно на законот. Барам Комисијата да се 
произнесе по моето барање.

ТРЕНДАФИЛ: (Се консултира.) Нашиот став е дека процес 
мора да има. Им наредувам на Трајко и Окце стражарски да ги 
донесат странките. (Трајко и Окце стануваат и со строев чекор ја 
напуштаат крчмата. Се слушаат викања и тропот на катот. 
По мала пауза со лисици на рацете ги внесуват странките. Тие се 
полуголи и ненаспани. Ги седнуваат на клупата. Трајко и Окце се 
враќаат на своите места. Повторно зема збор Трендафил.)

ТРЕНДАФИЛ: Продолжуваме!
КЛУЧАРОТ: (Покажува на полуголата Злата.) Пред нас е 

кутрото девојче обвинето за ништо. Поточно, обвинето за љубов. 
Јас не знам за што друго ја обвинувате и баш би сакал да чујам што 
е тоа. (Потоа приоѓа кон Злата. Таа е апсолутно индиферентна и 
го гледа Чарли. Тој сё уште спие. Трендафил му дава збор на Пјер.)

ПЈЕР: Состојбата не е толку едноставна. Со вчерашниот чин 
сериозно е разнишана довербата. Барам судење. Погледнете го 
кутриот! (Покажува кон Чарли.) Ненаспан, издрпан, осамен и 
понижен!

ЧАРЛИ: (Реагира на зборовите на Пјер) Не! Само сум из-
морен и гладен!

ПЈЕР: Збунет е, извршен му е притисок, јас најдобро го знам 
тоа. Го познавам тој израз со години. (Му приоѓа на Чарли и се 
обидува да го погали по косата. Чарли станува од столот и бега. 
На тоа реагираат Митре и Трендафил. Се враќаат редот и мирот 
во крчмата.) 

ТРЕНДАФИЛ: Го замолувам обвинителот да не настапува 
така кон странката. Ја повикувам Злата!

ЗЛАТА: Ќе молчам!
ТРЕНДАФИЛ: Тогаш да го слушнеме Чарли.
ЧАРЛИ: И јас ништо не кажувам.
ТРЕНДАФИЛ: Ако вака продолжите, ќе морам да го пре-

кинам процесот поради недостиг на докази и дело. (Тропнува на 
масата со чекан за толчење шницли и го повикува Магелан да даде 
објаснување.)

МАГЕЛАН: Ние сме од секаде. Пред векови запленивме чудна 
машина и ја користевме. И патувавме во убави и големи земји. 
Машината една ноќ нё исфрли на вашите брегови. Потоа решивме 
да ве посетиме. Тргнавме и ги најдовме овие двајца. (Покажува со 
рацете кон Пјер и Чарли.) Ние пристапивме, а тие ја грабнаа Злата 
и ја внесоа во куќарката. 

МИТРЕ: Протестирам! Од мала работа правите случај кој 
може да биде употребен против нашето достоинство. Предлагам 
да го заборавиме. (Се врти кон Злата и Чарли.) Гледајте, гукаат 
како гулапчиња. 

ТРАЈКО: (Импулсивно.) Пред тоа да го одобрам, морам да 
кажам неколку зборови. (Станува и зазема државничка поза.) 
Ние сме најстарите на светот. А за вашите контрафакти ич не ми 
е гајле. Доколку новодојдените изразат доверба кон таа големина, 
може да се премислиме за обвинувањето.

 
КЛУЧАРОТ: Дипломатски! Нема пречки. 
ТРАЈКО: Е, така се средуваат работите. Оваа Крчма од овој 

миг се прогласува за ненадлежна и Комисијата се распушта.
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што Беше тоа?

МАГЕЛАН: Калуѓерка нема да бидеш. (Сега тој ја загледува и 
врти околу неа. Цел на внимание му се нејзините гради. Се оддале-
чува.) Немаш карактер за такви сложени работи. (Кон публиката.) 
Жените се опасна авантура. А се случуваат чуда. На Злата ў се 
случи. Од „онаква“ (гестикулира непристојна поза), сега е „ваква“ 
(продолжува со гестикулацијата, но сега имитира дама), и тоа со 
дипломатски имунитет. А зошто? Затоа што Чарли се затреска во 
неа. А гревчиња како Ѕвездана ќе има. 

ЅВЕЗДАНА: Неее! 
МАГЕЛАН: Одличнооо! Така ништо нема да се смени. Ти ќе 

си бидеш истата, а јас ќе бидам каков што ме познаваш. 
ЅВЕЗДАНА: (Врти околу Магелан.) Мислиш дека можам да 

се вљубам во тебе?
МАГЕЛАН: Да. 
ЅВЕЗДАНА: (Приоѓа до прозорецот и се огледува во стаклото. 

Ги подместува градите и си го гледа профилот. Вади кармин од 
џебот и си ги црви усните.) Само во едно не сум сигурна. Дека ќе 
те сакам. Не знам како оди тоа. 

МАГЕЛАН: Ќе научиш. (Ў приоѓа од зад грб и ја стегнува за 
градите. Ѕвездана се олабавува и ужива во тие кратки мигови.) 
Сигурно ќе те биде! 

ЅВЕЗДАНА: Да одиме, љубов моја!
МАГЕЛАН: Како рече?
ЅВЕЗДАНА: Како што чу! (Го бакнува, му го истресува прву-

тот од реверот и го потерува пред себе.) 
 

СЕДМА СЦЕНА

Рампата е подигната. Пјер наредува да застанат во реди-
ца. Трајко подготвува говор за испраќање, а Митре ја поставува 
говорницата. Со големи куфери доаѓаат Окце и Картата, а Клу-
чарот му дава ишарет на Магелан дека сё е во ред со враќање-
то. Ѕвездана молчи. Доаѓаат Злата и Чарли, облечени во темни 
смокинзи. Ѓоргија и Трендафил им се телохранители. Во рацете 
имаат пароли и носат темни очила. На паролата на Ѓоргија 
пишува: „Ние, градители на светската историја“, а на паролата 
на Трендафил „Да живее сексот!“ На контролната куќарка виси 
плаката со следната содржина: „Добро ни отидовте!“ Започнува 
турканица. Трајко и Митре се обидуваат да им се доближат на 
Злата и Чарли.

ТРЕНДАФИЛ: Одбиј! (Се јавува преку ракавот на Ѓоргија.) 
Имаме состојба! Итно!

ЃОРГИЈА: (Застанува меѓу групите и повлекува лента на која 
пишува СТОП.) Само дотука! Ќе видите сё и ќе чуете сё. 

ОКЦЕ: Што убаво било ова воспоставување односи. Не сум 
знаел дека тоа е ваква работа. (Му се обраќа на Картата.) Разбра 
нешто од говорите?

КАРТАТА: Докрај не разбрав. Најнејасна ми е Злата. Повеќе 
нема да биде курва?

ОКЦЕ: Ќе ни недостига. 

МИТРЕ: (Се радува.) Во духот на модерните текови и либе-
ралните убедувања.

ЃОРГИЈА: Многу не зборував, но нека биде.
ТРЕНДАФИЛ: Консензус, добро!
МАГЕЛАН: Да ве пофалам. Прифаќам.
ОКЦЕ: Може.
КАРТАТА: Го подготвив рамковниот договор. 
ЅВЕЗДАНА: Среќна сум што вака заврши!
ЧАРЛИ: Решив да молчам. (Станува и ја прегрнува Злата.) 

Вредеше. 
ЗЛАТА: Се согласувам, а најмногу со мојот сакан Чарли. Што 

сте запнале за тоа?... 
ПЈЕР: (Навреден.) Јас сум против и – точка! (По настапот ја 

наметнува униформата и ја напушта крчмата. Сите се радуваат. 
Мешаницата ја прекинува Трендафил.)

ТРЕНДАФИЛ: Нека е со среќа! (Им честита на Чарли и Зла-
та. По него тоа го прават и другите. Картата се обидува да ја бакне 
Злата во градите, но Магелан го прекорува и тој ја бакнува в рака.)

СЦЕНА ШЕСТА

На клупата седи Ѕвездана. Личи на калуѓерка. Чита весник. 
Ја коментира втората страница. Од крчмата излегува Магелан. 
Се тетерави и се потпира на патерицата. Ја прашува:

МАГЕЛАН: Што си таква стегната, строга, црна? Да не си 
болна, да не одиш в манастир?

ЅВЕЗДАНА: Наместо јас да останам тука, остана таа! И не 
само што остана туку стана амбасадорка! Па нели требаше пои-
наку. (Станува и со рацете го фаќа за реверите.)

МАГЕЛАН: Да...! (Се изненадува од нејзината дрскост.)
ЅВЕЗДАНА: Толку? Само да?! Како не ви е срам? Каде е вашата 

чест, вашата доблест, каде е вашиот заповеднички збор? Не може 
така, Магелане! (Седнува на клупата и го раскинува весникот на 
парчиња.) Не!!! Јас и натаму курва да си бидам, а таа дипломат! 

МАГЕЛАН: (Седнува до неа.) Сонце капетанско, не е сё толку 
црно. Има и поцрни работи. На Злата ў се погоди човекот. Кога ја 
виде, се мрдна. (Покажува кон куќарката.) Го штукна, се разбра-
нува човекот. Никој не знае какво било видувањето. 

 
ЅВЕЗДАНА: Се срамиш од мене и ми раскажуваш морал-

ни приказни. Демек, било поминало? (Му приоѓа од зад грб и го 
стегнува за половината.)

МАГЕЛАН: (Ја прекинува и бега напред.) Остави ја таа работа, 
мораме да одиме. Кај се видело тоа да не го сакам, но нё чекаат 
долу кај рампата. Сепак ни станаа пријатели.

 
ЅВЕЗДАНА: Од кога си романтичен? (Го загледува како прв-

пат да го гледа. Му приоѓа, му ги подместува реверите и капата. 
Мрда со главата негативно.) Ти таков никогаш нема да бидеш. 
Што ќе биде со мене? 
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МАГЕЛАН: Дојде време за назад. Да појдеме, полека да одиме 
кон коработ. На сите ни е жал за Злата, но така мораше да биде. 
Ајде... побрзајте. (Оди да се поздрави со другите. Ѕвездана, задоволна 
од настаните, изгледа охрабрувачки.)

ЅВЕЗДАНА: (Кон Окце и Картата.) Сестра Ѕвездана нема 
да ве остави. Поздравете се со луѓето. (Се упатува кон Злата.)

ЗЛАТА: О колку убаво изгледаш! Колку убаво ти стои црно, 
некако си послаба, поистакната.

ЅВЕЗДАНА: И ти не си за фрлање. Ти годи дипломатијата.
ЗЛАТА: Не можам да се пожалам. Сё си правам исто, само сега 

никој не смее да знае за тоа. И што сакам мое е, и кого сакам – мој е!
ЅВЕЗДАНА: Сите?
ЗЛАТА: Најискрено.
ЅВЕЗДАНА: А Чарли, функционира ли? 
ЗЛАТА: Како пудлица е. Со јазикот може веѓите да си ги допре. 

Се чувствувам како младата Леди Четрли. 
ЅВЕЗДАНА: Па добро, ние заминуваме. Којзнае кога ќе се 

видиме. Малку ќе ми недостигаш.

ЗЛАТА: (Изненадена.) А да прашам зошто?
ЅВЕЗДАНА: Знаеш... сама жена на бродот. Кога беше ти, има-

ше баланс. Ти горе, јас долу...
ЗЛАТА: За тоа ќе ти недостигам!? Не бери гајле. Од тоа никоја 

не умрела. (Ја бакнува и ў го подзатвора деколтето.)
(Коктелот привршува. Тишина. Паѓа магла. Се слушаат гла-

сови и удари на весла. Сите се на бродот.) 
МАГЕЛАН: Одиме!
ОКЦЕ: Да!
МАГЕЛАН: Случајно да не сте врз Ѕвездана? 
ОКЦЕ: (Иронично.) Од каде сега тоа!? 
МАГЕЛАН: Кажи му на Картата да не ја стега толку. 
ОКЦЕ: Каде?
МАГЕЛАН: За дебелото месо.
ОКЦЕ: Кадеее???
МАГЕЛАН: Што подалеку оттука!

(КРАЈ)
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