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Раде Силјан 

УДК 821.163.3-1 
 

Циклус „ПРИЛЕЖНИ ПЕСНИ“ 
 

ДЕЦАТА НА НАДЕЖТА 
 

Децата на надежта 
Рожби на допири нежни 
Гласници на ново време 
 

Блажени усни 
Ги милуваат дојките 
На мајчините гради 
 

Пред портите на сонот 
Во небесни одаи 
За љубов молат 
 

И по патот трнлив 
Со кренати глави 
По тенка жица одат 
 
 

ДЕЦАТА БЕЗ ДЕТСТВО 
 

Децата без детство 
Во епрувети збрани 
Дробни солзи ронат 
 

А тајната за младоста 
Клепка обесена  
На уши од спомени 
 

Децата без детство 
Низ иглени уши врват 
Горки солзи пијат 
 

А тајната за младоста 
Со усни недопрена 
Во капка вода се дави 
 
 

ДЕЦА ОД СТАРА МАЈКА 
 

Деца од стара мајка 
Во сончева градина 
Росно цвеќе берат 
 

Со начулени уши 
И невини очи 
Мирисаат на пресно млеко 
 

Деца од стара мајка 
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На крилјата на животот 
Летаат во друга планета 
 

На разделба со детството 
Пред ѕидот на плачот 
Судбината ја милуваат 
 
 

ДЕЦАТА БЕЗ ИДЕАЛИ 
 

Децата без идеали 
Во таен круг збрани 
Цицаат горко млеко 
 

Мирисаат на спомени 
И во напуштени гори 
Ги бараат своите корени 
 

Децата без идеали 
Од стрвни раце 
Во менгеме збрани 
 

Со врзани усти 
На кочија од лаги 
По нас одат сами 
 
 

ДЕЦАТА ОД БОЛНО ПЛЕМЕ 
 

Децата од болно племе 
Во напуштени села 
Ги оставаат своите глави 
 

По многу гладни години 
Можеби ќе пропеат гласно 
За нашето траурно време 
 

Децата од болно племе 
Се јазолат по дрвјата родни 
Зрели плодови берат 
 

И во свет од заборавени сказни 
Во куќа градена од зборови 
Спијат на постела од свила 
 
 

ДЕЦАТА ВО ЗЛО ВРЕМЕ 
 

Децата во зло време 
За куќите трошни 
Пеат тажни песни 
 

Во долината на мракот 
По тенка жица одат 
Дробни солзи леат 
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На рамења кревки 
Тежок товар носат 
И во житно поле просат 
 

Децата во зло време 
Пред портите на животот 
Коленичат и за прошка молат 
 
 

ДЕЦАТА НА МИНАТОТО ВРЕМЕ 
 

Децата на минатото време 
Пеат песни за убавината 
Го љубат лицето на татковината 
 

Кон сонцето гледаат  
Со ангелски очи 
И за родно семе молат 
 

Низ земни бури 
По ливади некосени 
Свират на звучни струни 
 

Децата на минатото време 
Ткаат на разбој од спомени 
И забораваат на своето родно семе 
 
 

ДЕЦАТА ОД НАШЕТО ВРЕМЕ 
 

Децата од нашето време 
Во налуничави ноќи 
Патуваат по патишта стрмни 
 

За спасение на родот 
Пред света икона 
Долго се молат 
 

Со една рака 
Ги милуваат голите гради 
На историјата бледа 
 

Кон морето слепо одат 
Без име без глас 
Како номади од штиро племе 
Во друг свет се селат 
 
 

ДЕЦАТА НА ИДНОТО ВРЕМЕ 
 

Децата на идното време 
За сѐ што од нас другите зеле 
Ќе боледуваат во хор збрани 
 

Од бодежите на животот 
Во постели непрани 
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Ќе лекуваат лути рани 
 

Погана уста ќе праша 
Кој ѓавол нив ќе ги збере 
Со нив татковина да брани  
 

Децата на идното време 
За детството на нивните деца 
Ќе тагуваат сами 
 
 

СЛИКАТА ЗА ДЕТСТВОТО 
 

Сликата за детството 
Златно руно на времето 
 

Патека од идеали 
И младешки заблуди 
 

Некогаш распеана птица 
Некогаш лута змија 
 

Скривница на тајни 
И блажени спомени 
 

Бавча со опојни мириси 
И разиграни самовили 
 

Сликата на детството 
Скришно огледало на јавето 
 

Некогаш запалена искра 
Денес угаснато жарче 
 
 

АКО НЀ ЗАБОРАВАТ ДЕЦАТА 
 

Ако нѐ заборават децата 
Големиот господар на ноќта 
Од планината ќе слезе 
Да не успие во одајата темна 
 

Ако ни облечат свилена одежда 
Во ливадите некосени 
Црни птици ќе ги колваат 
Нашите млитави тела 
 

Ако ни ги откорнат веѓите 
На челата ќе имаме белези 
За подобро да се препознаеме 
Во толпата од диви ѕверови 
 

Ако нѐ качат на врв планина 
Можеби ќе побараме 
Ѕвездите да ни бидат пријатели 
Или да се раздадеме на небесните височини 
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Даниела Андоновска-Трајковска 

УДК 821.163.3-1 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ КВАДРИПЛЕГИЧАРИ 
 

се прашувам колку би живееле 

без електронските бели дробови  

на кои сме закачени со телото што не е наше  

– квадриплегичари со инфрацрвена светлина во главата 

 

без правосмукалката со која ја собираме пајажината 

во аглите на нашата свест на која не ѝ дозволуваме 

да излезе надвор без пудра на лицето 

без сијалицата на која ѝ се поклонуваме како на богот Сонце 

без машината за месење леб 

која нѐ храни со глутен и со адитиви со ознака Е-215  

зашто не може да удри со тестото по масата 

за да го омекне тврдото срце на човештвото 

и за да ни стане јасно дека само така  

може да се зароби воздухот како адитив  

од едно старо време без кое сме никој и ништо 

без мегапикселите со кои го гледаме светот 

и без кои сме слепи 

без ви-фито со кое зборуваме на сите јазици одеднаш 

и со кое сме знајни, но не и мудри 

и сме познати лица кои живеат во конзерва 

 

колку би живееле 

без протокот на електронската крв 

во нашите фацијални жилички 

без чипуваната демократија  

која нѐ носи в џеб постојано 

за да може да ни се јави секогаш 

кога ќе ѝ притребаме за да биде слободна 

 

 

ЧИПУВАНА ДЕМОКРАТИЈА 
 

си ја носиме со нас постојано 

чипуваната демократија во џебот 

за да ги заробуваме миговите  

и да ги претвораме во мегабајти 

кои ги споделуваме со сите 

а сепак никој не знае за нас  

зашто сме исти – клонирани идентитети 

во време на нули и единици 
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ТРОФЕЈНИ ГЛАВИ 

 

се давиме во аутистичното време  

на трофејни глави кои доброволно  

се одделуваат од телото 

и се поставуваат на инстаграм 

за да бидат дел од мозаикот на сликата  

што се распаѓа во мигот на создавањето 

 

 

ЕУТАНАЗИЈА 

 

не слушајте го роботот во мене  

кој ги зборува сите програмски јазици  

и кој може да ги изведе сите математички операции  

без грешка 

и убијте го со еутаназија 

 

понекогаш треба да се умре  

за да се живее 

 

 

НАЕЛЕКТРИЗИРАНИ ЖЕЛБИ 
 

не ги сечеме заноктиците  

кои како крлежи ја оставаат својата глава  

во нашите наелектризирани желби 

ниту ги подрежуваме за да ги имаме под контрола  

зад решетките на тастатурата 

ниту ги измазнуваме со турпија за да не нѐ драскаат 

кога ги пишуваме лозинките со кои влегуваме 

низ три порти во нашата единствена ќелија 

во која толку страстно ја чуваме слободата само за себе 

сами сме – меѓу автоматските пораки кои исто завршуваат 

и животот кој никако да почне 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА СПИРАЛА 
 

нашите гени се полноглавци во бескрајното море  

во кое спијат кодовите на времето 

 

со електронска спирала го заробуваме животот, 

а тој и онака умира еднаш месечно  

во крв и стомачна болка 

и на тоа место подигнуваме гроб без натпис 

зашто никој не сака да знае  

каде му е погребан животот 
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ниту дека живот веќе нема 

зашто полесно живееме  

кога не знаеме дека животот ни умрел 

 

зомби сме со илузија на бог 

среде лудилото од единици и нули 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ЉУБОВ 
љубовта денес се продава во излозите на желбите 

во Книгата со маски каде сите имаат селфи 

со duck face на очајот 

како поп-ап на меланхоличното секојдневие 

во општеството во кое сѐ може да се купи 

за само 299 денари и каде сѐ е на 50 посто попуст, 

а само душата е вистински намалена 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ЛИЦА 
Тој и Таа седеа на железната пружина 

во дводимензионалната стварност 

со илузија на 4Д 

и секој на својата страна 

со електронска крв без токен, 

но со точка на средина од реченицата 

го потпишуваше 

тоа што стоеше меѓу нив двајцата 

додека Тоа со гласот на маргината 

се обидуваше да привлече внимание 

за да каже дека  

тоа што стои меѓу Него и Неа 

има свој профил во книгата на животот 

без лајкови и без споделувања 

и без емитувања во живо  

и без објавување на разголените разговори  

на депресијата... 

Тоа што стоеше меѓу Него и Неа 

немаше име, 

а сепак беше најупотребуваната именка 

на денешницата 

 

 

ИЗДИШАНИ ЕМОТИКОНИ 

Не знам да напишам љубовна песна 

без клеточна љубов во неа 

за сенките кои скокаат на техномузиката на отуѓувањето. 

 

Тој со една пијачка ѝ кажува дека ја љУБИ 
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за да се огледува во Неа неговото Его 

купено во теретаната на лажните воздишки, 

а Таа на екс потврдува дека го љУБИ нЕГО 

за да има што да се раскажува за Неа 

додека ја вози својата иднина  

во неговото Бентли. 

 

Не знам да напишам љубовна песна, 

а сепак, ете, напишав песна 

за љубовта на издишаните емотикони. 

 

 

МУЗИКА 

 

светлината нѐ гледа со нашите очи 

со отворено небо и раце подадени кон Бога 

 

без клучеви и без линии пеат нотите во нас 

и ги поткреваат градите на човекот 

што нѐ издишува 

 

вселената создава совршена музика во нас 

кога ќе почувствуваме дека не сме сами 

 

 

ЧОВЕЧИЊАТА ОД ХАРТИЈА И БОГ 
 

Во овој град нема ниту еден дом... 

само куќи од кои човечиња од хартија 

секој ден излегуваат и се качуваат на чунчиња од весници: 

одат подалеку од другите за да бидат поблиску до себе. 

 

Секоја вечер човечињата од хартија 

се враќаат во клучалката пцуејќи го денот  

што не им трае доволно долго 

за да се најдат себеси. 

 

Секој ден фрлените пцовки 

меѓу оловните зборови кои се ронат  

од весниците на минатото 

пловат по реката барајќи го Бог 
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Стефан Марковски 
УДК 821.163.3-1 

 

МИТОПОЕЗИЈА ЗА ДИГИТАЛНИТЕ БОГОВИ 

 

Лавји срца на богови  

што лебдат во празниот простор меѓу единици и нули 

ја пумпаат топлината од дивите летни ноќи негде на Југот 

низ зрак слегувам во црни очи на латино девојка 

прегрната од омарнина  

додека на улицата крај пристаништето се спуштаат небесни играчки  

старци пијат кафе и ја коментираат вчерашната луња 

Сината линија за поддршка на самоубијци е исклучена 

и небото не мисли да врне полуправи  

во внатрешната рефлексија на бомбаш-самоубиец   

се пумпа остар меур сѐ до мигот 

на совршено светол амбис во сите димензии 

на екраните на светската совест си го гледаш телото 

се фрлаш во океан исполнет години  

и разбираш дека  

сјајот од морничавата насмевка на  

кловнот-убиец зачекорен во темнината  

е само константна светкавица во гради  

миг по миг на очи в очи со свет свет   

и дека ако ги поврзеш светлите единици и нули на небото 

што се како ѕвезди 

нема да го добиеш красното лице на Музата  

која ги врти педалата во твојот абдомен 

ја гледам тишината  

како што гледам 

песна испишана од себеси во аеродромски чекални 

го свртувам лицето кон виделината 

да премостам хоризонти на мечтата  

и заминувам во урбаните неба  

разнишани од обичен воздух кој еден продавач на ветар и магла 

го трампа за етерот од градите на светот... 

 

 

ДОЗВОЛЕНО ВОСКРЕСЕНИЕ 

 

Пепел брка народи од домот 

носена од ветер ја запрашува стратосферата  

со молекули души 

сјајот во морето е одраз од небесна експлозија 

сѐ е поезија во настанок  

во време кога 

шаренилото е црно-бел факт 
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време кога 

суицидот личи на емпатија со загубеното јас  

време кога 

парите бираат бои на континент силуван од совеста 

додека симнува небесни вистини во заборавени ќошиња 

кранови спуштаат човечки маси од товарните бродови  

и брзаат да симнат нови ѕвезди на несомнежот 

од вселените на Дарвин и Аристотел 

верници во минатото трчаат во елипси со олимписка сила   

бегајќи од дигитална клада налик крст или веројатно плус 

чамци сечат заливи барајќи мостови од облаци до брегот 

сѐ ќе стане слободен стих издишан  

во единствената дозволена насока 

лево и десно од надежта одекнуваат два гласа што го покажуваат патот 

до краевите на сонот во простор на убиствена тага  

и пламена смелост што ќе брза да подигне 

нови ридови за воскресение... 

 

 

ХРОНИКА НА ПОДВОЕНИОТ 

 

Ситен летен дожд чекори низ воздухот и носи топлина од заливот 

пазарџии предвреме товарат среќа во ќеси на минувачи кои не побарале  

и ја вадат, фрлајќи им ја на птиците  

на плажите се сончаат силуети  

жолт и заматен е денот  

сѐ до мигот кога 

една фатална жена со црни очи почнува да му ги омеѓува вистините 

и да го распарчува на зраци и сенки 

зракот е тука  

зад грмушката во која се кријат укезени градски будали 

сенката сѐ уште не е стигната 

чека вицевите да бидат одглумени на екраните 

ах еве ја 

сенката играла мижитатара со себе зад белките на нашите очи 

но сега 

каде е сега зракот кој цело време  

нѐ убедуваше дека доаѓа одвнатре  

додека им велевме на продавачите 

да не ни ставаат земска радост во торбите 

сега сѐ е повторно темно од сите агли 

што ги трансцендираат димензиите и што се овде 

ах ете го пак  

во болницата е сепак премногу студено за да го забележиш 

посетители оставаат храна на рафтовите од собите за интензивна нега 

за пациентите кои нема да се разбудат 

како им е  

како ли им е на телата во кафези од факти 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 17 

запрашан од сенки на незаблудено јаве  

кои повторно се некаде меѓу облаците 

умот решава да ја пренасочам потрагата по одговори 

во просто дишење ден 

издишување и вдишување 

ден 

капка жолта илузија мугра и квечерина 

бела вистина и бел ѕид на собата со овални ѕидови 

во чиј центар постојам со сон за око. 

 

 

ОПСАДА  

 

Пеколни маршеви во левата хемисфера 

детонации во десната преткомора  

артилериски тромбон спуштен со артериски секавици 

насочува ноти низ ветрушка пресретната од 

зрак што рони стакла 

ласерски мисли ги леат оклопите  

времето на војна велат е при крај 

времето на раздор прави круг околу планетата 

на кој не му го гледаме крајот 

лебди низ вода и пламен 

жедта е харпун со кој насоките се насадуваат во одлуки 

подморници на совеста вијугаат низ давеж од сеглас 

титаниумски танкери натоварени барут веќе го минат гребенот на милоста 

стивнати орфеи ги полнат митралезите 

и полека населуваат земја 

запрашена од тенкови со ѕвездена прав 

на ред се  

нуклеарните централи да испратат црни дупки во потсвеста 

камен благословува затишје 

времето на раздор прави круг околу планетата 

на кој не му го гледаме крајот 

како забревтано копје низ Екваторот  

што минува по централната линија на нашите лица.  
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Панде Манојлов 
УДК 821.163.3-1 

 

КНИГИТЕ 
 
Сум ги наредил книгите 
на дрвени полици  
во мојот дом, 
некои 
во гостинската одаја, 
други  
во одајата за спиење,  
трети  
во тесниот ходник,  
неколку  
на масата за пишување...  
Писатели, 
светски и домашни,  
писатели,  
поети, 
нобеловци и почетници...  
Секој  
има свое место: 
во гостинската  
за нобеловците,  
во спалната  
за бестселери,  
во ходникот  
за оние  
што треба да влезат  
или излезат  
од моето паметење...  
На работната маса  
се моите  
ненапишани книги  
за влезот  
или излезот 
во некој туѓ дом, 
во некоја туѓа памет! 
 
 

УЛИЦА 
 
По неа шетаат луѓе  
кои немаат  
скапоцени костуми.  
Тие 
имаат срца и души 
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облечени  
во беспрекорна љубов. 
 

По улицата шетаат  
и скапоцени костуми 
и раскошни фустани  
без луѓе во нив. 
Душите и срцата  
им се во трезорите  
на банките во светот. 
 

На полноќ на улицата  
Само Бог и ѓаволот 
се шетаат  
и се расправаат 
што е поубаво: 
човек со душа и срце 
или костум без човек? 
 
 

СКИТНИК 
 

Му замина возот 
зашто  
немаше пари за билет. 
Сега,  
скита по улиците  
со стариот мантил  
во едната 
и скршениот чадор  
во другата рака, 
без компас 
и читач на времето... 
Седнува  
во меаните за сиромаси  
каде се служи 
чаша смрт 
и тука ја бара  
слатката смиреност  
на осаменоста.  
Го рецитира Есенин 
и не знае  
како да избега  
од гласот на Едит Пјаф, 
не знае  
како да стигне до Париз, 
зашто нема пари  
за билет  
во купе од втора класа. 
Не знае тој  
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како се бега  
од дамарите  
на својата душа, 
зашто возот 
со времето, 
заминат е одамна! 
 
 

ПОКРИВ 
 

Не се криеш  
под твојот покрив  
од небото,  
туку се криеш  
од облаците,  
од ветерот,  
од студот,  
од горештините...  
И од погледите  
се криеш  
под твојот покрив, 
од погледите  
на омразата!  
Твојот Бог  
под покривот  
на твојот дом, 
на твојот  
сладок дом! 
 
 

ИЗМАМА 
 

Секоја вечер, 
лете, 
ноќта си зема  
по некоја минута  
од денот  
правејќи го  
сѐ помал и помал... 
Денот, пак, 
ќе спече  
од горештина  
по некое цвеќе 
во летната бавча,  
ќе попари,  
ќе овене  
по некој лист  
од високиот јавор...   
– Арамии се, 
секој сака нешто 
од друг да земе, – 
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ја заврте главата 
бувот птица 
и летна, 
се изгуби  
во темната дупка  
на измамата! 
 
 

НИКОЈ НЕ СЛУША 
 

Говориш – 
бадијала.   
Никој  
не те слуша  
ниту сака  
да те слуша.  
Глуви се луѓето 
или со оштетен слух 
па, кога им зборуваш,  
тие прашуваат: 
"А?" 
А не е одговорот 
"Амин!"  
туку, со зборот  
сакаш да ги пробудиш 
како саат будилник, 
да им кажеш  
да не пропаднат  
во провалијата  
пред нив. 
Никој  
не те слуша, 
никој! 
И почнуваш  
по улици  
сам да си зборуваш, 
сам да се слушаш 
и на сите прашања  
сам да си одговараш... 
Гласно,  
сам да си зборуваш 
пред да паднеш 
во бездната  
за да не чујат 
и не видат  
тие  
што не те слушаа,  
тие на кои  
ти им зборуваше! 
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Славица Гаџова Свидерска 
УДК 821.163.3-1 

 

ВНАТРЕШНИ ГРАДОВИ 
 

Во малите тела 
скриваме по неколку  
градови 
Кога кашламе  
ги исфрламе издувните гасови 
на автомобилите од нивните патишта 
На лицата ни се испишуваат 
линиите од нивната историја 
Штом дрвјата во градовите расцутат 
потскокнуваме од радост 
Штом езерата и реките им се прелеат 
плачеме и крвавиме 
Кога ги затвораме очите 
се спуштаат ролетните 
на домовите во нас 
 

во нив живеат луѓе 
од некои можни животи 
 
 

МИНАТО 
 

Лицата од минатото 
ги закопуваме живи 
длабоко во нас 
и стојат така молчаливо 
под слоеви почва  
од нови времиња и нови приказни 
сѐ додека 
некој земјотрес не ја растресе  
па ги отпретува 
и живите мртовци 
стануваат од гробовите 
се искачуваат во погорните 
катови на душата, 
прошетуваат низ собите, 
си варат кафе, каснуваат од колачите, 
ја бришат прашината од фотографиите, 
некогаш погледнуваат од балконот 
исправен над слоевите почва 
од нови времиња и нови приказни 
 

тогаш 
собите замирисуваат на дожд,  
на ветво, на гнилежно, 
 

на човечко. 
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ПО МУЗЕИТЕ СЕ ИЗЛОЖУВААТ СТРАДАЊА 
Босна 
 

По музеите се изложуваат 
страдања 
избришани, полирани, 
конзервирани 
во стаклени кутии 
 

Денес се тргува и со болката 
па со еден билет 
го купуваш правото 
да ги допираш 
логорските и војничките униформи 
 

да ѕиркаш по туѓите писма и дневници 
со туѓа пропусница 
да ги преминуваш праговите и границите 
што вртоглаво се поместуваат и преместуваат 
 

па не знаеш 
од каде си почнал,  
ниту каде ќе завршиш. 
 
 

ЕЛКА 
дома 
 

Во себеси чувам еден дом 
неповредлив 
нескршлив 
доволно широк да танцуваш бескрајно 
и доволно тесен постојано да те прегрнува 
Таму постојано е први јануари 
ѕидовите ја чуваат енергијата на прапочетоците 
темелите му се изѕидани врз космосот 
Во домот има само една соба 
во собата висока елка 
што никогаш не се раскитува 
нејзините лампиони никогаш 
нема да паднат на подот и да се искршат 
нејзините светилки никогаш 
нема да угаснат и прегорат 
Погледот од нејзините прозорци 
се новогодишни честитки од детството 
Во себеси чувам еден дом 
без ниту еден часовник што отчукува 
таму сè одново започнува 
и сè одново се раѓа 
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Весна Мундишевска-Велјановска 
УДК 821.163.3-1 

 

ретроСПЕКТИВА 
 
Мечтаењето за убави нешта 
е нешто што денес поразува 
 

и секое среќно навраќање кон минатото 
скрб го облазува. 
 

Нагмечените сенки во пукнатините 
од сронетите фуги на спомените 
стануваат енигма 
за идните историчари на изгубени души.   
 

Досетката се стигматизира 
во извиличен ребус,  
 

светот крвари на распарчен глобус, 
 

перспективата се антидатира. 
 

Во витлите на празнината што зјае  
апокалипсата на идеите 
хибернира во својот антихороскоп. 
 
 

ЛЕТ 
 
Крилата на авионот на досетот 
го сечат притисокот на облаците 
и го гледаат студот со насмев на досегот. 
 
На подолните скалила на небесата 
штрк-староседелец ги растегнува висините 
давајќи им жолт картон на годините. 
 
Ветрот, со памук во врвовите од прстите, 
распостила миросани стихови 
во косите на тревите од низините. 
 
А јас 
го барам полето(т) на поетот, 
штркогледот на погледот, 
трпката од милувањето на грпката 
на возраста на денот, 
го предизвикувам животот 
што се врти во кругот на вистините 
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да го подврзе стракот 
на маглите по мракот, 
да го растегне тонскиот премин на сивилото 
и да го постави СТОП-знакот 
за турбуленциите на летот 
„Стихозвучје на светот“. 
 
 

СрАМ 
 
Оној што и онака е гол 
не се засрамува од 
соголувањето на другите. 
 
Само олицетворениот срам 
сам 
без грам срам 
некого насамарува 
дури и кога 
самиот со вграден стент 
како лек  
во нечиј лелек се самовградува 
дрско продавајќи се  
како интелектуален патент 
иако  
боде со шилото од својот остен, 

      наострен, 
       пакостен, а 

сам 
     оти 
          ја 
предизвикува осамата, 
сам оти ја преморува и измамата, 
сам 
самозадоволно се изживува 
      оти вживеан во ништото 
            ја живурка својата 
самотија 
 
сам 
сè уште без срам 
                         ама 
  самотен, 
срамотен, 
  осмртен, 
    смртен 
            е 
              е 
                е. 
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Љубинка Донева 

УДК 821.163.3-1 

 

од циклусот „СЕЗОНА НА ПЕЛИНОТ И НА СОЛЗИТЕ“ 

 

ЗБРКА 

 

Понекогаш  

го помешуваат календарот сезоните 

И си влегуваат во зачекорувањата  

И во стапките  

ненајавено  

во одот 

И туку гледаш 

Потоците, реките, езерата 

Морињата и океаните 

Ги населиле солзите што од глечерите  

На срцата се стопиле 

А од бреговите блика 

Горчливата насмевка на пелинот 

 

 

ПЛИМАТА НА ПЕЛИНОТ 

 

Сета горчлива плима 

Од нашите гради 

Со гргор и низ солзи 

Се излева и ги полни 

Потоците, деновите, годината 

И како студен зимски дожд 

Змиски  

Како иње декемвриско се залепува  

врз кутрата кожа на земјата 

што незапирно се брани од рани 

што како ѕвезди од небо  

светкаат од неа 

и шепотно го благословуваат  

јазикот на житото 

и тој на светлината 

и не даваат мразот да ја поклопи 

да ја потопи. 

 

 

ПРАЗНИК 

 

Се празни сè  

Се празнат улици 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 27 

И домови 

Се празнат школи 

Само празното се полни 

Со заминувања 

Со селидби и преселби 

Заминувањата се полнат 

А по нив погледи  

Последни можеби 

По нив очи 

Празни очи 

И очај без почин 

Зацарува сезона на пелинот 

Празно сѐ е 

Празнина во душата и на зимата 

И настапува зима  

полна празнини. 

 

 

СИЛА 

 

Сите ветришта се собрале 

И сето празно 

Преку плотот  

Во нашиот двор  

го нафрлиле. 

И тие празнења 

Ги разболуваат на татковината 

Прстите подадени 

Издолжени по тие што заминуваат 

Со заглушувачко молчење 

И станувам солза  

А боли небото над мене 

 

 

СЕЗОНА НА СОЛЗИТЕ 

 

Се качува во нас дождот 

Во тишина и со тивок ромор  

И сите капки се буквите на мајчиниот јазик 

Навредени  

И разболени, закачени солзи 

На лицето на татковината 

Врз образите пишуваат нова страница 

Горчлива песна 

И не плаче таа 

Плачат сите села иселени 

И сите езера солзи се полнат 

И течат во реките 
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И не истекуваат 

Во полињата се излеваат 

И пркнува плевел  

И пелин никнува 

Плима од солзи и пелин  

Надоаѓа, наддоаѓа.  

 

 

НАДЕЖНА 

 

Но почна пелинот сам да се расадува 

И да се загнездува 

По пазарите, во пазувите дури 

Во устите и рацете 

Бараше да зарасне  

И наместо погачи, за сведен,  

Бели  

да раздаваме 

Пелин и плач од градите  

како плима неизлеана 

почнавме да истураме 

присутен и сушт 

да истовараме 

Ретките стеблинки жито 

срамежливо 

На летото и на пелинот 

Со широка насмевка  

им покажуваат пат 

и сјаат љубов да ги наполнат домовите 

да го исушат пелинот и плевелот 

и пирејот повторно 

да го закрепне житото 

за лето. 

 

 

НЕМОЌ 

 

Засркнува в грло  

пелинот што го прекри полето 

И пак се враќа сезоната на солзите 

Како дете некое  

стиснато во некое ќоше 

Над ѕвезда невидлива некоја 

Капе надежта 

Стутулена некаде 

Истекува  

Исти остануваат стапалките  

Заковани во тлото солено 
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И суво 

Јачи некаде некоја осамена душа 

И липа. 

И исцелителниот пев на водата  

Застана 

И не скока 

Не танцува повеќе  

По полилинејноста на животот 

Пелин се напластил по покривите 

Ги покрил, ги поплочил улиците 

И плоштадите 

Пелин влегол и во пирејот 

И како болест го навасал 

Како блага измаглина 

Тивко студенило 

Како настинка ненасетена 

Ненаситна.  

 

 

А... 

 

А (си) велевме 

Само да помине оваа сезона на солзите 

Да поиздржиме уште малку 

Со грутките солени во грлата 

сè ќе биде поинаку 

А не е 

Настапи сега времето на пелинот 

И пак солзи како кутриња 

Ни се котат во срцата 

Нејаки 

Свиени во котарите на животот 

Повремено жугнуваме 

И пак како во покајание 

Свиснуваме наведени 

Ни болни ни здрави. 
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Петар Наневски 

УДК 821.163.3-1 

 

Циклус „ИМЕНКА И ГЛАГОЛ“ 

 

ИМЕНКА И ГЛАГОЛ 

 

Честопати 

моето срце 

излегува патем 

и како глагол 

 

т а л к а 

по именката 

небаре ќе ја сретне 

бакнеж да ѝ даде. 

 

 

БОЛНА ВИСТИНА 

 

Ти ако не беше ќе немаше магии 

и ќе беше потоп 

Во болна вистина 

зборот станува есен со вкус на гром 

 

Сабјата на цветот е всадена в неби 

звукот го зачував о пусто за тебе 

Роди го тој свет мори 

само да ја докажам вистината пред Тома 

 

Кај мене патниците ги разгледуваат 

обичаите на Македонија 

Ќе седнам на лубеница со вкус 

да ги одредам кладенците на свежините 

 

Колибата на молкот е исправена населбина 

жерави под јасенот го изнудиле сонцето 

Ти ако не беше 

ќе немаше ни болки ни вистини. 

 

 

ТВОЕТО ВРЕМЕ 

 

Не гази ги не гази ги моите пејзажи  

пред да дојдат до западните неба ветровите 

од мене почнуваат со музика 
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Затворете ги вратите со клучеви од молби 

наближува благото доаѓање на болот 

Ќе седнам во полето на твоето време 

сакам да се изнаплачам за мене 

 

Кај нас ќе дојдат поети 

што пеат плачејќи 

и ќе речат што треба да чуеш 

 

Во времето што иде без коли и коњи 

бакнежот излегува твој век 

Ете го тоа лето подолго од птица 

тој цвет отворен во розова хармонија 

 

Преку насипот од липи мириса денот 

До името на огнот недостига твојот збор 

Скитач со бакната уста стои на хоризонотот 

Меѓу нас црвена ѕвезда потскокнува како срце 

 

Не гази ги не гази ги моите пејзажи 

желбите ми се и молби и молњи. 

 

 

ДУМАН ЗУМБУЛ СЕВЕЗДЕН 

 

Сите те молчат љубов моја 

сите те молчат 

а гледаат во злато 

 

Во дворецот од огледала 

струни и круни  

Јас те молчам љубов моја 

 

јас те молчам злато 

Низ морето галија 

со сликар и галеб 

 

Ти ме молчиш љубов моја 

а сонуваш злато 

На влезот од храмот 

 

историја и Орфеј 

Сите не молчат љубов моја 

сите сите 

 

и гледаат во злато 

Покрај сè и тајум сме 

буни под божилаци. 
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СКИЦА 

 

Јато благоритки 

во дораснати бои 

на сончевиот камин  

се лариски знаци 
 

Ти каде врвиш 

божури растат 

што писоци се слушаат 

во високите треви 
 

Бели коњи 

врзани за сонцето 

дилбери чешлаат 

со ветер зауздени. 

 
 

БОЛОТ НА ЗУМБУЛОТ 

 

Ми те гаѓаат со темни цвеќа 

ми те гаѓаат злато 

и си врвиш низ тоа сребромолно болење 
 

Карпа мермер и ангели во камен молк 

од кај мајсторот излегуваат нимфи 

тука потекнува црвено море и ирис 

како што си време од кое не се слободува 
 

Готово паѓам в урнебес лунен  

и пред бродовите на зеленото кријам Април  

каде гледачите ќе вадат светлост од зумбул 
 

Јас сум вљубеник во кусоубав збор 

што ги отвора катанците на душата 

Жешкиот тимпанон на небото м'ска немо 

на врела каријатида од фајде 
 

Ми те гаѓаат со темни цвеќа злато  

ми те гаѓаат и мене –  

а јас си врвам низ тоа среброболно олеле. 

 
 

ЗУМБУЛБОЛИЈА 

 

Три билбила во око ми стојат 

три билбила во боја од ветер 

ох три билбила во сонот ми врват 
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 Во царска одежда на ѕвезда  

со светлост од воин  

владеам со храм делкан во Елада 
 

Тука преку мермерите се ослушува 

сета историја што минува во времето 

меѓу билки во галебова сенка 
 

Вратарите резбаат фриз исполнет со ноти 

Ох три билбила на око ми стојат 

три билбили од леб и оган. 

 
 

ГЛАС ОДЕК ЕХО 

 

Наланките твои на срцето ми газат 

часовникот го бие своето време 

одекнува нивното ехо и никако назад 

а шикнува ружа од пламено семе 
 

И си мине текот и сè се раѓа 

убавината сопствена претстава прави 

се волнува езерото ширум шета лаѓа 

напред минува пролет назад лето се јави 
 

Наланките твои по срцето ми газат  

и чекор по чекор елегија пратам 

не само што ветија мене божици ме пазат 

што нешто премолчав кога ќе се вратам... 

 
 

ТЕМБР 
 на В.М.В. 
 

Опива тој глас исполнет со нектар 

од коj свенатите саксии расцутуваат 

а пејзажот се претвора во нектар 
 

Сонцевата корона е румената боја 

знакот божествен арел и чеиз 

а галебите умилно вљубени стојат 
 

Магија тој глас е вселенска нота 

изгубениот вокал на Моцарт попат 

севкупен анал пробудена топлота 
 

Миг со вечност во одекот на боите 

силни тембри се во след на убост 

а ѕвездена прелест сонот во освоите. 
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Михајло Свидерски 

УДК 821.163.3-1 
 

СТАР ВЕК 

РОБ  

 

Јас сум роб  

и господарот има право 

над мојот живот и мојата смрт  

и мојата совест е 

да му служам нему. 

Сепак, и покрај сѐ,  

имам своја вредност  

бидејќи ме купуваат на пазар 

за сребреник.  

Андропод1- 

така ме викаат.  

Ме пренесуваат со брод  

од Коринт во Смирна.  

Во Грчкиот Полис. 

И не знам ништо за Демостен и Платон. 

 

ХИПОКРАТ 

 

Никому нема да нанесам зло 

нема да дадам ни течност за усмртување 

ниту на жена отров за пометнување 

а сѐ што ќе дознаам ќе биде тајна. 

И денес твојата заклетва ја кажуваат 

ама сепак 

деца пометнуваат, старци усмртуваат 

со органи тргуваат. 

Лажат, лекару, твоите потомци.  

 

АРХИМЕД 

 

Го направи лостот  

и ја пронајде точката 

за да ги поткренеш сите 

неоткриени пронајдоци 

Трчаше низ Сиракуза - 

Еурека. Еурека.  

Дајте ми место на кое  

можам да застанам и јас ќе ја поместам Земјата. 

Ама ете не се најде таков 

што твојот збор го обвистини. 
_______________ 
1 Животно со нозе на човек 
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Или можеби нема такво место.  

И ние сѐ уште стоиме на истата оска. 

Еурека. Еурека. 

 

 

СРЕДЕН ВЕК 

КОНСТАНТИНОПОЛ 

 

Година 1453-та , месечина полна 

на небото ѕвезди , на земјата молк. 

И одеднаш, паѓа градот, тоне во падот.  

По Босфор плови смртта во лаѓите. 

Бестрашни се луѓето во стравот. 

Паѓа градот, гори во адот.  

Смрзнаа олтарите од мракот. 

Три дена без престан се литургисува 

Попуштаат потпорите, слабеат отпорите. 

Крв и меч и солзи и раздор. 

Гласниците трчаат како луди  

Падна главата на Константин славниот император 

пред портите на градот.  

Но не умре тој, од ангели на раце беше кренат 

пренесен во пештера и претворен во мермер. 

Ќе остане таму сѐ до враќањето на крстот. 

 

 

НОВ ВЕК 

VIVA ESPAÑA 

 

По скалестите пирамиди 

на камени плочи  

втиснат е крајот на светот. 

Двесте години суша 

до смрт ги ожедни Маите 

или можеби сами си ги откорнаа срцата 

како дар на боговите.  

Го откриваме Новиот Свет на Колумбо 

со нас и Инките и Ацтеките 

ќе го заборават своето постоење. 

Ги покрстивме многубошците, 

им ги пресековме косите, 

и сега сите зборуваат кастилјански.  

 

ВЕК  XVII 

 

Рускиот глад успива два милиони 

Ирска е англиска  

Галилео кажа многу погрешни зборови 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 36 

не сонцето околу земјата  

туку земјата околу сонцето се врти- рече 

и за тоа клекна на колена пред судот  

се одрече од себеси и своите грешки 

Њутн заборави да му каже дека казните 

се случуваат по инерција 

и сѐ што паѓа надолу е гравитација. 

Можеби така ќе ја надмудреше инквизицијата. 

Ама со сигурност знаеме оти сепак се врти. 

 

 

ВЕК XIX 

 

Наполеонов е векот и походот 

ама враќањето е срамно. 

Маркс го пишува манифестот 

Хаваи најдоброволно станува USA 

На Менделеев му се споија коцките 

на Тесла струјните кола. 

Есенин последната песна со крвта си ја напиша 

Животот запира – рече 

ама не можам да ги запрам песните.  

 

ВЕК  ХХ 

 

Октомври е црвен 

над Москва виси петокрака 

Аушвиц работи под полна пареа 

и го прави најквалитетниот сапун 

Сѐ е релативно откри Ајнштајн 

Берлин е поделен 

Виетнам обединет 

Господарите на светот 

се натпреварувват  

со нуклеарни боеви глави 

Гагарин нѐ виде оддалеку 

Армстронг одозгора 

и оттогаш  

Интернетот ги дозна сите наши имиња, 

адреси, банкарски сметки 

и тајни.  

 

 

НАЈНОВ ВЕК 

ГЛОБАЛНА 

 

Со хидрогенски бомби 

се држат во бунило сите потчинети живи суштества 
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им се закануваат со нови вируси секоја година 

и со најновата откриена вакцина 

со најдобрите медикаменти 

со глобално затоплување 

преговарање, договарање под принуда, под изнуда  

со закани и казни, со една светска влада 

и многу подвладари, роботика 

беспилотни летала, безброј сателити 

вградување чипови, со разно-разни болести 

од оние на умот, до тие на крвта. 

Деноноќно по сите медиуми  

ги потплашуваат, ги застрашуваат  

ги деградираат, преку хипноза за покорност  

ги држат збунети во страв, од можните  

конфликти и војни од тие за профит,  

ненадеен бомбашки напад 

до поплави што со месеци траат  

од глад, од суша,  

од најновиот произведен вирусен тип 

кој само што не стигнал да нѐ фати 

нови кампањи за операција на умот и свеста 

загадување на почвите и тешките метали во воздухот 

по некоја експлозија на нуклеарна централа  

па после евакуација и санација од девет милијарди, 

природни и неприродни катастрофи 

големи температурни разлики и нова економска криза. 

 

И тогаш кога сакаат да  

помислат зошто е сѐ ова вака 

и од каде светот суровоста ја акумулира 

со прекумерно зрачење  

ги плашат  

со хуманитарни катастрофи и бомби. 
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Снежана Стојчевска 

УДК 821.163.3-1 

 

СОЗНАНИЕ 

 

За облеката 

децата често знаат да кажат 

ми се смали. 

Облеката не ни се смалува, 

туку ние сме ја надраснале. 

 

Така е и со некои луѓе 

не се смалиле, 

само сме ги надраснале. 

 

 

ОСТАТОЦИ 

 

Ги фрламе исечените нокти 

како никогаш да не биле дел од нас. 

Така и душата не се свртува кон телото 

кога ќе го напушти. 

 

 

НАЈУБАВА УБАВИНО 

 

Најубава убавино меѓу живите 

црно око на крстопат 

правиот пат што го избира 

во крстот 

сенка што не фрла на сонцето 

вечна гора што ми го раззеленува ирисот 

и ме храни со леб и вино 

снежен планински вису 

камо да те имав за навек. 

 

Најубава убавино меѓу мртвите 

црно око на крстопат 

правиот пат што го избира 

во крстот 

сенка што не фрла на сонцето 

вечна гора што ми го раззеленува ирисот 

и ме храни со леб и вино 

снежен планински вису 

камо да те имав за навек. 
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ВЕЈКА НА ВЕТРОТ 
 

Веќе некое време му се опирам на зборот. 
Вртимушка сум што не сака да се врти. 

Не ме остава на мира, поезијата  
е ветер што ме враќа  

на себе. 
 
 

САМО ДУВНИ МЕ 
 

Само дувни ме 
и ќе затрепери во мене светот. 

 

Дај ми ветер 
и крилјата сами ќе се створат. 

 

Бела како ангел, 
црна како најтемна гора. 

 
 

БЕЗ ГРЕШКА 
 До каде што допира твојот поглед,  

до таму допира моето срце. 
 

Како и секогаш, непогрешно 
моето тело реагира на тебе, 
моите гради добиваат форма на твоите дланки, 
моето тело ја следи линијата на твоите желби. 
 

Се испреплетуваме до недоглед 
низ чаршафите на времето 
и на момент не знам каде почнува твојот ум, 
а каде завршува моето срце. 
 
 

СОВРШЕНА СТВАРНОСТ 
 

Опуштена и задоволна ти лежам на градите  
низ прозорецот со очите го допирам морето  
ме бранува твоето дишење  
ме тера да помислам дека Бог ме сака  
штом ми подарил ваква среќа,  
едноставна и лесна.  
 

Моментот е толку совршен  
што полека тежнее кон нестварност  
како да сака да премине во расказ, поема  
или филмска сцена,  
но лошата музика на соседите е тука  
за да ме увери дека не сонувам. 
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Катерина Гогова 

УДК 821.163.3-1 

 

СУШТЕСТВА 

 

Сите сеќавања од детството 

се одамна веќе мртви или отуѓени. 

Сите ликови се сенки во огледала, 

сите мигови слики  

смрзнати на бели ѕидови. 

 

Некои скришум во бескрајот заминаа, 

на некои им го паметам  

само мирисот на летна топла ноќ, 

ме носат повторно на некои тајни места, 

заборавени ќошиња и агли на вечноста. 

 

Суштества со темни очиња ѕиркаат 

и делче по делче крепат саде минато, 

саде живот на прашлива улица, 

од немирот саде парче вистина.  

 

 

СОНЦЕ 

 

Осамено ли си во висините, 

во секое крваво раѓање? 

 

Постојат тајни скриени 

што им ги шепотиш на пилотите, 

облаци и златни зраци, 

светот молчи 

дури трепнеш во ветерно море. 

 

Остров си жестока нежност, 

во некои црвени брегови тонеш 

и забораваш време, 

сѐ што имаш е небо за вознес 

и венчален прстен околу него. 

 

 

ПЕСОЧЕН ЧАСОВНИК 

 

Ќе ме сониш во глува ноќ 

како ти доаѓам боса и жедна 

за твоето време, 

кожата ќе ми се обои 
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во пустината што ја носиш во очите, 

во ликот ќе ми видиш огледало, 

таму ти остарен и сам, 

го броиш песокот што тече, 

чекаш да излезам од тебе. 

 
 

БОЛНИЧКИОТ ЅИД Е НАТОПЕН ВО 

НЕИЗГОВОРЕНИ ТАЈНИ ПОРАКИ, МОЛИТВИ И ПСАЛМИ 

 

Имав само неколку лета кога дишев сам. 

На едниот крај од мојот кревет стои ангел, 

на другиот темниот демне. 

А ти зборуваш тивко и нежно мила, 

плачеш со бела бескрилна птица на рамо, 

сонуваш за свет без молчење, 

чекориш боса кон последното сеќавање. 

 

Земи пролет и малку немир, 

сврти се и оди си, 

погледни ги празните улици, 

допри ги мислите на сон замрзнати, 

тешка зима наскоро се спрема, 

имаш младост која трпне од копнеж и гори, 

жалам, твојот сакан овде повеќе го нема. 

 
 

ПОТПИС 

 

На лицето на пациент во терминална фаза 

од рак на бели дробови, 

ѓаволот редовно ѕирка 

низ отворот на очното јаболко. 

Писателот од таму става потпис 

на следната книга во која секогаш 

на крајот победува доброто. 

 
 

ЛИЦЕ 

 

Зборовите гаснат на пролет, 

нема повеќе патеписи по ветената земја, 

талкачите ги завршија мемоарите, 

сè стивна и пред ова време. 

 

Време е да се молчи, 

да се стави превез на очи, 

малку сон, малку немир, 

темницата стои на другата страна. 
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ЉУБОВ 

 

Дојди како Бог, 

случаен гостин во домот 

чии ѕидови полека молчат. 

 

Круната што ти го боцка челото 

нека одмори дури 

некој прави утринско кафе. 

 

Трпеливо спушти го погледот 

штом слушнеш клетва, 

детскиот плач 

може да ти го стемни ликот, 

еј, дури се свртиш 

молитвата ја забораваш, слушај! 

 

Дојди како Него, 

овде си на безбедно, 

никој на оној свет не те сакал повеќе. 
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Кире Неделковски 

УДК 821.163.3-1 

 

СИ ИМАМ... ИЛУЗИИ... 

 

Сигурно си имам 

Една голема Планина во себе 

Си имам еден Провев 

Кој ми ја Чисти душава. 

Докажано си имам 

Една планинска Река 

Која се Провлекува 

Во секоја моја песна 

И слегува како Игра 

За да го Залажува времево. 

Слегува гола и чиста 

Големава Илузија 

Дека може да се Излезе 

Некаде далеку пред времево 

Некаде без лик 

Само како силна душа 

Која се Пробива 

Како духовна Привлечност. 

Сега сум сигурно 

Во некој век Напред 

За да си Играм 

Со новите Промени 

Со новите размисли 

Напред. 

 

 

ПАТАРИНАТА Е ПЛАТЕНА... ПРОДОЛЖИ... 

 

Патарината на животот е платена 

Продолжи напред кон остатокот. 

 

Долг беше духовниот пат 

Полн со конечни размисли. 

 

Продолжи за да си ја береш силата 

Онаа која ќе те донесе до целта. 

 

Си го платил духовното возење 

И сега нема други пречки. 

 

Животот продолжува низ други патишта 

Во тунели од книги и библиотеки. 
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Нема повеќе патарини 

Просторот е чист и сончев 

 

Спремен за да се споделат 

Сите стекнати искуства. 

 

 

ПРИВАТЕН ПАРКИНГ ЗА ПОЕЗИЈА 

 

Во него само јас Влегувам 

Со своите нови песни 

Само јас ги Паркирам 

Своите духовни Возила. 

 

Паркингот е длабоко во мене 

Како подземна гаража 

Во која има број на места 

Како број на нови циклуси. 

 

Во мојот приватен паркинг 

Сместена е мојата Подвижност 

Мојата духовна сила 

За да се одмори од времето. 

 

Мојот приватен Паркинг е голем 

Како собрана колекција 

На стари и нови Возила 

Кои се пробивале низ времето. 

 

Сега приватниот Паркинг е отворен 

За да го видат новите мислители 

И да го споредуваат 

Со своите донесени песни. 

 

 

ДЕНЕС СУМ ЧИСТА РЕКА 

 

Течам до манастирите на мојот народ 

Јас сум планинска Река 

Која може да се пие од рака. 

 

Течам за да бидам корисна 

За да бидам лековита 

За народот кој ме Пие. 

 

Денес сум бистра Река 

Која тече меѓу молитвите 
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На мојот измачен народ. 

 

Течам за да Лечам 

Тешки судбини 

На мојот измачен народ. 

 

Течам за да Помогнам 

Со својата чиста верба 

Денес сум бистра Вода 

 

Влезена во нашиот народ. 

 

 

ЗАГЛЕДАН ВО ВАРДАР 

 

Те гледам како стар пријател 

Течењето ни беше брзо 

Сега изморен те гледам 

Сакам да ми се врати свежината. 

 

Запрев за да го видам 

Минувањето на животот 

Запрев изморен и тажен 

Течењето ми беше гласно. 

 

Мој стар пријателе 

Ти си го знаеш својот тек 

И повторно ќе се обновуваш 

Како вековна вода која кружи 

 

Сега и со моиве размисли. 
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Петко Шипинкаровски 

УДК 821.163.3-1 

 

ВЕЛЕСТОВСКИ НОЌИ 

 На Ристо Ѓ. Јачев 

 

Самува тишината. На ридот... 

Меѓу големата планина и езерото, со љубената 

тагуваш по семејниот јавор, присетно  

ја разладуваш душата под големата сенка, 

каде, ги ловиме зборовите на изгазените патишта. 

Август е. Лето господово две илјади и осумнаесетто.  

Во твојот семеен двор  

ги отвораме здиплените мераци  

по загубените подкaјмакчалански предели  

и оставените прелози, во Долно Родево, 

каде самуваат старите корења  

на родовото стебло. 

Ги влечиш никулците на пораснатите фиданки, 

ги разнесуваш по сокаците на светлите дни  

и свежите соништата на долгите Велестовски ноќи.   

И по којзнае кој пат ми ја читаш песната 

„На гробот на сестра ми“, и на твојата средба 

што ја имаше таму, кога со топло добредојде  

те пречека своината: „Што бараш, овде сè е наше“ –  

Ти ја кажаа големата лага – „вистината“! 

Копаме и по настаните на денешното време. 

И по големите случувања што нè следат, 

ја отвораме надежта...  

Светлата иднина треба да ги огрее 

нашите дворишта... 

Или, можеби темницата, би можела да ја завлече 

радоста во новите утра на нашата матична мајка.  

Во зрело доба сме, и со зрела дума... 

Ми го подаваш објавен твојот најнов  

поетски запис „Сонот на душата“, 

а потоа ми ја читаш последната строфа од  

песната „Мојата иднина“ 
 

... 
 

„Кога одненадеж забележувам како мојата 

иднина се пресоздава во минато, и како 

мојот убав ден полека навлегува во ноќта“. 

 

По големиот разговор и зрелата мисла, 

ја разбрав пораката, дека полека, лека, 

нашата иднина „се пресоздава во минато“. 
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МОЛИТВА 

 

Ова не е молитва за милосрдие, простување, 

ниту ништожност за гревовите и избав  

од темницата и лошите патишта, 

ниту псалм непотребен упатен кон Бога. 

Ова не е молитва за дарежливиот,  

за дар и добрини што ни дава  

неговото милосрдие, Господ Бог, 

ниту милост за Негова награда... 

Ова е молитва за „нас Грешните“ 

што скршнуваме од патеката на праведните 

и наместо љубов непотребно: 

страв во страдање на страдалници поминуваме.   

Ова е молитва за колективните,  

нечесните грешници; 

предводниците, разбојниците, прељубниците, 

профитерите, но и за благородните, порочните, 

за простување, зошто на исток ведрина обгрнува. 

Kротко, забревтано, од старото пристаниште  

бродот, вкотвен заринкан на времето, се завлекува. 

Ова е молитва, разговор со Бога,  

зошто Негова е волјата 

со проветрување да ги закрепнува едрата 

од големите стравови... 

Наспроти, 

Зародување да има, нови никулци да никнат, 

нови фиданки да стеблат... 

Ова е молитва за мир и човекољубие,  

за покајание, љубов и разбирање... 

 

 

КАФЕ 

 

Низ прозорците на денот 

милозливо ми приоѓаш. 

Подаваш филџан кафе. 

Со насмевка разговараме, 

очите говорат, а срцата  

ја отчукуваат педесетгодишната 

крајезерска случка 

во денот августовски  

и нашето ДА. 

Свиено е гнездото – домот.  

Црна е напивката. 

Амбар тајни! 

Голтка по голтка 
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газерот ја оцртува патеката 

на животниот разбој и времето. 

Една бела птица застаната е на брегот, 

ја претскажува радоста – 

спокојот во семејната животна приказна.  

Ти благодарам драга што си дел од неа 

и најзаслужен носител на радоста моја. 

 

 

СЕМЕЈНА ЈАВОРИНА 

 

Една по една капат годините под старите стреи. 

На исток, изгрев, во крвави кошули се раѓа денот. 

На запад, низ декади,  

залезот со насмевки лакомо ги голта  

– ќе секне ли извориштето под семејната јаворина?! 

Седам сам, а гласот ѕуни – јас сум,  

твојата животна сопатничка  

што те следи од трите вечери  

на речената судбина и трите наречнички: 

– Да биде среќен, радосен но... – не дорече првата. 

– Среќен и добродушен да е, добрини да го следат – 

рече втората наречничка. 

– Море, век да векува, крошна голема да развие,  

и темел, основа, куќа, патишта, нови дела да гради. 

Следбеници да чекорат кон нови успеси  

и нови предизвици како бистри води,  

реки што течат... 

Со ореол в сон да втоне – рече третата наречничка  

– совеста среќа да му е – дорече. 

И ете!  

Една по една капат годините под старите стреи. 

Со полн амбар лебно жито и сит, стојам на брегот. 

Отаде минатото,  

поглед на видикот,  

ѕвезда дени!   

Тече,  

ќе тече извориштето  

под семејната јаворина. 
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Силвана Нешковска 

УДК 821.163.3-1 

 

БРКОТНИЦА 

 

Прсна во смеа 

Забуботи 

Од нигде-никаде 

Никна кладенец 

Ако недоносен 

Бликна да жубори 

Мисијата му е два остри камења  

Да измазни 

Да нема триење 

Да нема фрикција 

Сѐ глатко да е 

Ко во сон  

Фикција 

Шшш да не го разбудиш 

Порокот 

Во ракавот што се крие  

Оти ќе аздисува 

Пепел сѐ ќе стори 

Остави вид виделина  

Нека фати 

Само кладенецот  

Да тече 

Мирна река  

Велат  

Брег рони. 

 

 

НЕБО 

 

Се мешаат боите  

сива, сина 

бела, црна. 

Сака да истури бури 

тлее и чмае  

спорадично сека  

стрпливо чека.   

Се отвораaт чадорите 

затвораaт прозорите 

пред поројот и бојот 

пред татнежот  

на облаците  бакнежот.  

Пак сѐ се смири  
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паднa прашината 

стаса тишината  

страста запре  

сѐ замре. 

Тишина. 

И пак  

во синило   

потонa небото 

се разлеа насекаде 

ко длабок океан 

ко спокојна душа. 

 

 

ПO ПАТОТ НА СВЕТОТ 

 

Кога ќе тргнеш по патот на светот... 

не се изненадувај што 

копја ќе се зариваат подло 

во сите можни епицентри. 

Не чуди се многу 

кога ќе забрефтаат планините 

под тешкото им бреме. 

Не плаши се ни малку 

што смртно сериозни, 

ќе се завијат во бел вел. 

И моли се долго со нив 

кога онака молитвено рацете 

кон небото за спас ќе ги подадат. 

 

Кога ќе тргнеш по патот на светот... 

не заборавај никако 

да се поклониш на 

безимениот ветер 

што без најава дождови носи. 

Не ги слушај ни на кратко 

гласовите јаки и диви 

што без милост ќе ти го параат слухот. 

На им одолевај воопшто на 

поплавите што вртоглаво 

ќе те тркалаат по падини стрмни. 

Не застанувај тука ни за миг 

и кога земјата упорно ќе те турка 

бавно и неповратно 

кон водопадите 

на безвремениот универзум. 
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Марија Младеновска Димитровска 

УДК 821.163.3-1 

 

OДБЛЕСОК ОД ИСКОН 

 
Со исконска страст ги цедам 

последните сокови на младоста, 
пијам од магискиот пехар на љубовта, 

соголена во голотијата на осамата, 
обгрлена со тенките нитни на небесните височини, 

во мигот што се пресликува во твоите очи, 
во одвеаните денови си најнежна мисла, 

во неизодените ноќи изгонет копнеж, 
бодеж во душата, 

недоречена судба, 
одблесок од искон... 
 

Ме воскреснуваш во слатката бессоница, 
ко привидение во заводлива маглина, 

страсната душа догорува во пепел, 
одблесок си од вечноста, 

белина среде црнилата, 

пламен засаден во моите гради, 
меч зариен во горчлив пелин, 

изблик светлина во проѕирна душа, 
опачина на недопреното, 

одблесок си од искон.... 
 
 

КАМБАНИТЕ НА ДУШАТА 

 

Камбаните на душата одѕвонуваат, 
среде виорот на ветрот немо одекнуваат, 

низ маглината на привидот, се преплетуваат, 
исткаените нитни на разбојот на болот, 

призракот на полноќната сага, 
нестварна рефлексија на прикована тага, 

откината воздишка на премолчена лага, 
раскикотена заточеничка на непримерна шега... 
 

Со кроток пркос на аздисаноста на времето, 

ги премолчувам, неизживеаните мигови, 
се опирам на недопирната бездна, 

на незауздани страсти нагризени од јадоста, 
созвучја на безличноста, 

силуети на сновидение, 
изблик на раскошот на бедотијата. 

камбаните на душата тивко одѕвонуваат... 
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ВЕЧНА СМРТ 

 

Заринкан кораб во мртво море,    

разгорен факел во бескрајна шир, 

гола месечина под небесните галаксии 

живот спастрен во четири ѕида, 

копнеж заробен во кралството на заборавот, 

заталкан воздив во ехото на еоните, 

необљубен, недопрен занес, 

нераскажана приказна, 

горчлива сладост, 

маглива јасност во блиската далечина, 

вдахновение на тишината, 

елегија на вечноста, 

зафрлена метафора во вечноста на времето, 

скриена реторика на напатено срце, 

ќе живееш вечно во бесмртната смрт... 

 

 

КРИКОТ НА ДУШАТА 

 

Болот се прикова во празната утроба, 

јачи крикот на душата 

со пискот на изгорените огнови, 

во кошмар се превртуваат 

неизболуваните јадови. 

 

Распната на крст на полноќните призори, 

ја повикува молитвата на небеските храмови,      

и немото извивање на заробените жалови, 

на замрзната болка и морничава празнотија, 

привидение на сенките на мртвите одблесоци. 

 

Бодеж во утробата на душата, 

зариен нож во голата вистина, 

изабен крик на премолчуван сомнеж, 

нем крик на душата, 

само крвав отпечаток на хартијата. 

 

 

МАСКИРАНА ГОЛОТИЈА 

 

Маскирана голотија 

на голите љубовници 

што се капат во блудната крв 

на предавството свое, 

во плимата и осеката 
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на празните умови 

и уште попразните души, 

очајнички лебдат 

над празната голотија 

заслепени од празната глувост, 

на овие испревртени времиња, 

робови на трудната минливост 

и незауздана нискост, 

бедно умираат 

во крвописот на празнотијата, 

во маскираната голотија, 

во пеплиштата на бездушноста, 

на буништето на историјата, 

носејќи го жигот на срамот 

презрени и од смртта... 

 

 

ПАТНИК 

 

По калдрмата одекнуваат 

глуви звуци на коњски тропот 

и ја разбиваат немоста во нив. 

Солзите на ноќта 

тивко паѓаат 

и ми ја ладат душата. 

Месечевите одблесоци 

ја распаруваат монотонијата, 

под сенката на облаците, 

ја соблекувам својата голотија, 

ме заплискуваат брановите 

на одвеаните денови, 

ветровите на судбината 

ме исфрлаат од колосекот на времето, 

по неизодените ноќи 

по патеки туѓи, 

несвети љубови, 

во овенати векови, 

на изгубени младости 

и непроживеани радости... 

Патувам прикрадувајќи се 

по призракот на времето, 

во вечно исчекување 

на конечноста... 
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Ице Беличев  

УДК 821.163.3-1 

 

ИНТЕРПУНКЦИЈА НА ТИШИНАТА 

 

Заспива градот пред очи, 

празни балкони дремат пред  

голата тишина, 

мракот ги јадосува крајпатните светулки, 

замира и последниот птичји црцор, 

спијат трагите од  

неуморните детски стапала, 

згасна песјачкото лаење. 

Прашалнича беседа ја украде дремката 

на истоштениот патник 

и ги разбуди сите точки 

што одамна спиеја во животта му, 

дали од умора или од болка? 

Ко ветер ги однесе од еден на друг крај, 

едни се соединија во тројство, 

други се изгубија во беседата, 

оставајќи празно место на запирката, 

оти сепак точка не се пишува во средина 

 

 

ЌЕ ТЕ НАРЕЧАМ ПЕСНА 

 

Како омилен стих 

од најубава песна, 

го повторувам твоето име. 

 

Како најпознат рефрен 

што го потпевнувам катадневно, 

го шепотам твоето име. 

 

Како оние на Анте, 

на Гане или на Блажета, 

го возвишувам твоето име. 

 

Како стих од библијата 

со кој се молам саноќ, 

го изговарам твоето име. 

 

Како љубовна серенада 

која ја довикува саканата, 

го потпевнувам твоето име. 
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Како што азбукосоздателот 

демнеше со перо над хартијата, 

го испишувам твоето име. 

 

Како безвременската 

што Петре ја нарече Дениција, 

така јас ќе те наречам песна. 

 

 

МОЗАИК ОД СОНИШТА 

 

И ноќва пак ми дојдовте, 

онака, неповикани, 

ко неканет гост 

се вгнездивте во постелата 

и душмански ме зграпчивте. 

Ми ја соблековте душата, 

продревте во длабочината, 

ме распарчивте. 

Ме теравте да плачам, 

да се смеам, 

да бегам низ тесните сокаци. 

Гласот на мојата омилена  

ѕвонеше во ушите, 

растреперувајќи ги  

одамна заспаните  

пеперутки во стомакот. 

Повторно се сретнавме 

на истото место, 

но јазикот занеме. 

Грмна тишината, 

и прободе зракот 

рушејќи го 

соѕиданиот мозаик, 

но не успеа да ми ги украде 

ситните, расфрлани камчиња. 

 

 

РАЗГОЛЕНА НОЌ 

 

Споулавен ветрот 

се нафрли врз разголената ноќ 

која потајно ги наслушуваше 

беседите на уморните минувачи. 

Ја разниша црната вештерка 

небаре новороденче 

во лулка пред заспивање. 

Окапаните гранки 
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ѝ ја милуваа голотијата, 

а таа бесрамно го вдишуваше здивот 

од заморното дишење 

на истоштените минувачи. 

Фрлајќи го здивот, 

ги замаглуваше ѕвездите 

кои им го осветлуваа патот 

на кротките души. 

Ни ветрот не можеше да ја достаса, 

ко разуздана кобила 

со штотуку потковани копита 

јурна низ калдрмата 

за да го проголта утрото 

по кое кроце патуваа  

малаксаните стапала. 

 

 

ЗАШИЕНО ГРЛО 

 

Затаени сокаци го чекаат патникот 

тишината да им ја погреба, 

стапала да му милуваат, 

да му соблечат здив, 

белката од црнката да ја раздвојат, 

збор од јазик да проголтаат, 

саде тајна в грло да му остават. 

Зашиено грло корне од болка, 

пресушена солза стега во око, 

силата умира, снагата го предава 

саноќна штама го погребува 

на распродажба време не се купува, 

Созрева денот, сенката ја краде, 

силна порив глад сити, 

срцето абер чека да прати 

изгниени конци грло да рашијат, 

пресушени солзи да бликнат. 

Та би сокаци воскреснале 

и би грев откупиле, 

од притиснат камен 

прашина за ветрот би зачнале. 
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Владимир Костов 

УДК 821.163.3-32 

 

КРИН 

 

Балзак е гениј, јас маргиналец. Да пишувам како тој што пишувал, не мо-

жам. Неговите дела се маестрално напишани. Но и да можам така да пишувам, 

не би пишувал. Неговата литература е опишувачка, записничарска. Писателот не 

е – како што за себе велел Балзак – секретар на општеството, туку е креатор. Не-

говата тема е навистина општествената стварност, но стварноста уметникот треба 

да ја изрази не како човек што ја гледа со своите две очи, туку како уметник, 

прекршена преку неговата уметничка призма.  

Меѓу два чина на љубовната игра разговараа за Балзаковиот роман 

„Кринот во долината“ во кој момчакот Феликс, распнат меѓу платонската љубов 

спрема бароницата Анриета д’Морсоф и телесната љубов што ја доживува со 

Англичанката леди Арабела Додли, ги доживува Исусовите маки на крстот, маки на 

човек во телото, а бог во духот. 

– Мене како жена како ме гледаш? 

– Како што единствено може маж да гледа жена в кревет, без оглед дали 

е уметник или не. 

– Значи, како? 

– Како киклоп.  

Тој негов одговор колку што нејзе ја навредуваше, толку и ѝ годеше. 

Всушност, по правило или, поточно, по природа во тој чин мажот е 

уметник, креатор. Креаторот, кога креира, мижи на едното око. Сликарот на 

пример, тоа го прави не само кога слика акт на жена, туку кога, како иконо-

писец, ја слика и Богородица. Со едно око може да се види она што не може со 

две. Уште појасно, ако е темница. 

Тој се просегна и ја изгасна светлината на креветната ламба. Во мракот 

што настана се случи она што на Велипеток се случило во оној час кога Спаси-

телот издивнал, – земјата се стресила, завесата на олтарските двери се расце-

пила, мртвите во гробовите воскреснале – нешто што по сличен повод, само што 

преку душевно доживување, и Балзак го наведува во својот роман, без да го 

навести воскресението. 

 

Потоа, одново осветлувајќи ја просторијата, го продолжија разговорот за 

„Кринот во долината“.  

– И кога Балзак го става момчакот Феликс во улога на Киклоп во однос 

на Арабела, ние не го гледаме него на дело како таков. Место тоа, наидуваме на 

студии за тој вид љубов. Зборови наместо дела. А и да не зборуваме за платон-

ската љубов на Анриета во однос на Феликс која е преку секоја мера вербализи-

рана. Впрочем, тоа важи и за другите дела на Балзак кој и самиот тој не ги опре-

делува како романи, туку како студии. Што се однесува до соперништвото меѓу 

двете жени во „Кринот во долината“, тој се определува за Кринот, за Францу-

зинката. И тоа е разбирливо кога се знае дека и самиот лично му се жртвувал на 

таков идол. Клацкајќи се по нерамни патишта во дилижанси, трпејќи пеколни 

горештини или пробивајќи се низ снежни бури, тој од Париз патувал во Полска 
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за само една прегратка, за само еден нежен поглед и една насмевка на саканата 

жена, и таа грофица. Како се викаше тој демон со ангелска лика, Ханска? Имало 

од нејзина страна се разбира и многу ласкави зборови за неговиот писателски 

гениј. А на дело ништо. 

– А ти? Ти која страна ја држиш во соперништвото околу Феликс меѓу 

Французинката и Англичанката? 

– Јас сум за балканската жена во која се содржат двете. Крајниот за-

клучок на Балзак, пак, во романот е ни една од двете, ни ангелот ни демонот, 

туку човекот. Но од таков човек, ни ладен ни топол, на апокалиптикот Јован 

Богослов му се повраќа.  

– И јас сметам така: Да се сака со душа и тело. 

– Тоа треба да се покаже, а не да се каже. Како тоа изгледа на дело! 

– Еве како! 

И таа го баци в уста со замижани очи. 

– Со замижани очи – му потврди. – И немо, без зборови. Кај Балзак на-

вистина има многу зборови, а малку или воопшто не дела. Ликовите кај него 

многу зборуваат, а малку или воопшто не делуваат. 

Таа беше професорка по литература, а тој нејзин поранешен ученик. Го 

врза за себе со својот страстен еротизам, но и духовно, поттикнувајќи кај него 

страст за пишување. Нивната врска беше долготрајна и длабока, но, со оглед на 

значителната разлика во годините меѓу нив, се чинеше и бесперспективна. Се-

која нејзина надеж во тој поглед, тој грубо ја пресекуваше в корен. 

И сега, на нејзиниот копнеж, тој грубо реагираше. 

– Отвори си ги очите! – ја предупреди. – Не занесувај се. Двете четири! 

Со затворени очи бацуваат тинејџерите.  

Балзак во романот, што нѐ поттикна да зборуваме за љубовта, го цитира 

Луј XVIII кој рекол дека вистинската страст може да се почувствува само во по-

одминати години кога згаснува и кога човекот се чувствува како коцкар кој игра 

на својата последна карта. 

Тој сѐ така беше груб: 

– Твојата последна карта е блеф на нашата игра со карти.    

 

* 

 

 Но таа неочекувано ја доби играта – забремени. Таа околност го измени 

неговиот однос спрема неа. Стапија во брак. Девојчето што го добија го имену-

ваа Лилјана, име што произлегува од зборот лилија кој семантички е рамно-

значен на крин. И така Балзак, кој во романот „Кринот во долината“ е сиот во 

зборот, во случајот со битолските пандани на неговите јунаци, се потврди на 

дело, потврдувајќи ја истовремено и веродостојноста на библискиот исказ дека 

на почетокот беше зборот од кој произлегоа сите Господови дела, меѓу кои и чо-

векот како круна на неговата креација, а крин во неговата долина. 
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Петре Димовски 

УДК 821.163.3-32 

 

ВЕРИЖЕН ПОТРЕС 

 

„Ми падна бингото!“  

Манда на скалите ја чу баба си кога викна од долната одаја. „Ми падна бин-

гото“, викна пак бабата, сега силно викна, со една зарипната возбуда во гласот, и 

Манда затрча нагоре и се втурна низ вратата во горната одаја, каде другите го 

следеа извлекувањето на големата лотарија. Задишана, растреперена во возбу-

дата, стигна да каже: „На баба ѝ падна…!“ Потоа се одвали на креветот да се со-

земе и да се врати во себе од големата возбуда што навлезе низ неа и ја разнесе 

низ просторот. Срцето гушаво ѝ биеше а бледилото на лицето толку силно ѝ на-

вали што изгледаше дека секој миг ќе се онесвести. Беше надојдена среќа што не 

може да се контролира. А водителката на играта „Бинго“ сè уште, создавајќи адре-

налинска атмосфера, воодушевено известуваше за извлекувањето на среќниот 

добитник на најголемата премија на бинго од неговото постоење кој наскоро ќе 

ѝ биде познат на јавноста.  

На веста и на реакцијата на Манда наскокаа сите во одајата. Настана еуфо-

рично извикување. Се прегрнуваа, си честитаа. Пулсот растеше и растеше. Воз-

будата ја раздвижуваше крвта, ги разгоруваше мислите, ја отвораше иднината, 

одеднаш различна и одеднаш исполнета со планови и со надојдено задоволство.  

Јагови, таткото, ја чувствуваше среќата како удира низ дамарите. Тоа беше 

еден голем допинг за него. Срцето му раскокнуваше, му доаѓаше сила да полета. 

Секој миг чинеше ќе се одрони на подот од тисокот на крвта што удираше низ 

главата како бучна надојдена река, и стравуваше дека нема да го издржи тој 

навал на веста, ќе се откине на подот, чинеше ќе се онесвести а ништо не може 

да го попречи и сопре таквиот исход. Крвта му навалуваше во мозокот, му тре-

переше светлината пред очите и некаков вител го подземаше, го носеше. Стану-

ваше лесен, стануваше пердув и леташе, во вонтежинска состојба лебдеше над 

разгорените огнови што го потфаќаа, а не го опекуваа но го растопуваа, и бојата 

се измешуваше со неговиот видик. 

„Јас сум најсреќниот човек“, викаше Јагови, ги преграбуваше децата, ги 

бакнуваше, ги милуваше, ја гушкаше и ја извишуваше Манда до таванот, ја де-

леше среќата со сите, а остануваше толкава за него што чувствуваше дека тешко 

ја понесува, таа можела немерно да тежи и да натиска. Низ светлината на очите 

ја гледаше отворената иднина во која влегува со исполнети желби и со бурен тек 

на животот. Срцето продолжуваше да му бие налудничаво и застрашувачки, што 

веднаш мораше да седне за да се смири, да се соземе. Само пред миг, само пред 

ситен дел од времето се чувствуваше најнесреќниот човек на светот. Тоа го ис-

троши со тежината на голема загуба која требаше секој миг да му ја соопшти на 

семејството, и шокот со неа дека неговата фирма, неговата перспективна, фалена 

и призната фирма штотуку банкротирала. А самошто му соопштиле од книго-

водственото биро. Самошто ја дознал веста, и се бореше да се соземе, се бореше, 

се бореше да има сила да го издржи тој ненадеен удар на судбината кој како 

ураган мина низ неговата душа, го понесе и го остави во пустината на разурна-

тиот свој свет. За сето време отсутно седеше пред телевизорот, повремено, со 
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некоја незапалена надеж погледнуваше во ливчето на лотаријата, зашто на екранот 

се одвиваше извлекувањето на добитникот на среќата и молеше Бога, беше по-

следен миг кога можеше состојбата во неговиот живот пак да се врати на нор-

мала, молеше Бога судбината да се смилува на него, водителката да му ја со-

општи среќната вест дека неговото ливче е добитно, дека од банкротот излегува 

жив. Но извлекувањето заврши, ливчето стана безвредно хартивче, а тој во овој 

миг се принудуваше да им ја соопшти на семејството најтешката вест, најстраш-

ната вест што ќе ги шокира: „Фирмата банкротира! Сите комплет пропаднавме и 

спас ни нема!“ Шок што го заморува срцето, му ја вади силата и го остава 

празно и шупливо па секој миг може да се истиши и да папса. Каква трагедија! 

Каков тектонски пад што ги поместува котите на планините и ги урива врвовите, 

оставајќи ги прекршени висините! 

Каква среќа!  

Среќата се закани да стане поопасна од загубата, што може исто така во миг 

да го земе животот, како секавица, како удар на натприродна сила. Чувствувајќи 

ја пресилната навала на среќата, Јагови седна, седна да се смири по ударот на 

двата спротивставени бранови. Срцето го издржа налетот на среќата. Тоа посте-

пено се смируваше во градите, му се враќаше хармонијата, ритамот, продолжи 

животворно да чука. Сега веќе беше расчистен нападот на мислата, хаосот во 

мислата, големиот притисок, и Јагови можеше рационално да размислува. А пр-

вата, најголемата, единствената мисла му беше што побргу да ги подигне па-

рите, Лотаријата да му ги префрли на сметката и да ја пополни дупката во плат-

ниот буџет на фирмата, да ја затвори, да ја анулира и фирмата да си го продолжи 

својот пробив кон успехот. Чекаше само да се смири, да се соземе сосема од не-

надејните удари, прво на падот потоа на среќата, па да го извести книговодстве-

ното биро веднаш да работи во тој правец и никаде да не се провлече информа-

цијата за банкротот, зашто ќе нема банкрот, ќе нема пропаѓање, ќе нема таква 

тешка смрт. 

Манда веќе беше во облаците. Оттаму ја гледаше црвената светлина што се 

разлева во просторот, а во светлината на свеста јуреше новото пежо, директно 

извлечено од фабрика, сè уште прашинка не паднала на него а таа е внатре, мо-

торот не е ни изгаснат зашто штотуку пристигнало, и јурнува кон среќата на жи-

вотот, кон отворената иднина во која ги препознава сите свои копнежи, желби и 

барања одеднаш остварливи. Тука е и вилата крај езерото, во оној репрезента-

тивен дел за каде одамна сонувала, само бавното напредување на фирмата до 

сега не даваше можност да се оствари сонот. 

Мимичко, синот, го сонува Париз. Стигнува со новото БМВ директно на 

Сорбона, во средината на европската елита, во срцето на универзалната ум-

ствена моќ, во друштвото на синовите од најмоќните. Патот е отворен и секоја 

кота е достижна. Одовде се полетува во универзумот. 

Ќерката Манда е во судир на избор на патишта. Во дилема е каде да про-

должи, зашто сега оној надуенко Ветерот, кој изгледаше голем со корсата е 

обична нула и треба веднаш да го шутне, потоа да си ги избрише рацете од пра-

шината. Сето тоа што ѝ го ветувал дека ќе ѝ го пружи за неа станува невредна 

ситница за која не треба ни да се размислува. Планот е направен. Најпрво ќе от-

вори еден луксузен салон за разубавување каде нејзината убавина ќе биде пример 

за совршенството и недостижна желба на секоја модерна жена. Дали некогаш 

можеше да ја сонува таа висина?!  
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Реалноста стана поубава од сонот. 

„Моето пежо ме очекува“, соопштува Манда, подигнувајќи ги сите на нога. 

„Веднаш ќе одам да го порачам“. „Не е лошо ни БМВ-то за Сорбона“, се нафрла 

Мимичко. „Кој се сомневаше дека не умеам да избирам?! Пежо е пежо, а луксуз-

ниот салон за разубавување ќе ви го одземе умот“, раздразнето се нафрла Манда. 

„Ќе видете што е невидено!“ Но Јагови се побунува. „Чекајте, стрпете се, деца“, 

викна да ги надвикне. „Сè по ред! Пред среќата беше пропаста! Среќа пред сре-

ќата што не стигнав да ви го соопштам тоа, ни среќата не ќе ги покриеше сите 

лузни. Тогаш ми јавија дека сме банкротирале.“ 

„Штоооо?“ 

„Тоа беше пред да ѝ падне бингото на баба ви! Сега се покрива сето и бан-

кротот не е банкрот! Но мора да се стрпите со своите желби. Најпрво да ја затво-

риме дупката во фирмата!“ 

„Што имаме ние со дупката во фирмата?! Покривај си ја ако си ја создал! 

Остави нè нас со среќата! Немој да ни ја разнишуваш!“ се побунтува синот Ми-

мичко. 

„Заборавивме на баба! На нејзината среќа! Одам кај баба“, викна Манда и 

затрча по скалите. Веќе излезени пред неа, кога ја разминаа во ходникот, дру-

гите втрчуваа во долната одаја. 

„А, дојдовте“, рече немоќно бабата. „Ми падна бингото под масата и не 

можев да го дофатам! Но, не е сега важно! Што ќе ми е безвредно ливче?!“ 
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Лилјана Пандева 
УДК 821.163.3-32 

 

ИМПРЕСУМ 
 

Седна уморна во едно кафуле покрај кеј. Но и задоволна. В рака го имаше 
последниот примерок на до скоро нејзиниот омилен автор. Го порача кафето, ги 
стави очилата и ја отвори книгата. Иако за тоа немаше потреба. Напамет го знаеше 
секој ред, секој збор, секој интерпункциски знак. Како издавач професионална де-
формација ѝ е фрлањето поглед на првата лева испишана страница. Поточно им-
пресумот. Според импресумот знаеше дали некоја книга не го заслужува нејзи-
ното време и внимание. Импресумот беше показател дали в раце држи убаво тех-
нички дотерана книга, дали рецензентите си ја завршиле работата, дали лекторот 
и/или коректорот ја описмениле или не. Таа навистина немаше потреба да ги про-
учува имињата на импресумот во оваа книга. Нејзиното име беше потпишано и 
како издавач и како редактор и како лектор. Три во едно. Но таква е работата на 
нашето издаваштво. За да се сврзе крај со крај најдобро е да се биде one man show. 
Ќе се рече, таа е уморна. Навистина, загледувањето во нејзиниот лик го дава токму 
тој опис. Но таа е ѝ задишана. Ѝ треба време да го врати дишењето во нормала. 
Што значи дека е уморна и во телото. Загледувањето во нејзините кондури го по-
тврдува тоа. Правливи се, и како малку да ја стегаат во нозете. Како и не би. Три 
месеци е во потрага на сите книги од нејзиниот до скоро омилен автор. За миси-
јата да биде потешка, тој е автор не на една туку на рамно десет книги. Колку што 
броени во години трае нивното пријателство. Секоја година по една книга. Таа е 
издавачот. Таа е финансиерот. Таа е дистрибутерот. Таа е продавачот. Најтешко 
од сите овие дејства ѝ е продавањето на неговите книги. Првата книга за малку ќе 
доживееше фијаско во тој поглед. Освен примероците што можеа да се најдат во 
библиотеките, не се продаде ниту една друга книга. Се договорија да ја намалат 
цената со што тој ќе се откаже од хонорарот, а таа на друг начин ќе ги покрие тро-
шоците на печатењето. Тогаш тргна работата. За само една недела се продадоа ре-
чиси сите примероци. Тоа го охрабри авторот книгата што му е веќе подготвена да 
ја отпечатат, секако ако таа се согласува. Како по таква добра продажба на првата 
книга, таа да рече не?! Меѓу другото, некое списание што водеше статистика про-
цени дека неговата книга е најпродавана книга на неделата, потоа на месецот и на 
крај и на годината. Го надмина дури и со години најчитаниот преведуван автор на 
бестселери. Нејзиниот автор пишуваше стручни книги од една многу специфична 
област. Но статистиката си го кажа своето. За изминатата година, тој е најчитан 
автор. Потоа сите негови книги ја доживуваа истата судбина. На почетокот ништо, 
а потоа како лавина за час ги снемуваше книгите од полиците по книжарниците. 
Авторот многу сакаше да ги потпишува своите книги. Веднаш на првата десна 
страница по импресумот. Но освен примероците што лично ги подаруваше, не 
потпиша ниту една книга со посвета на непознат читател. Тоа е така, му велеше 
таа, затоа што денес сите купуваат онлајн и се нема директен контакт со читате-
лите, односно со купувачите. Тоа го поттикна за четвртата книга да направи про-
моција. Нејзе ѝ отвори дополнителни грижи. Како најчитан автор бараше голема 
сала, промотори од државниот врв и ексклузивен коктел. И тоа го направи за него. 
Му обезбеди голема сала, промотори од третиот ешалон од државниот врв, затоа 
што првиот беше на прославата на најголемиот државен празник, и за жал, едвај 
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дваесетина луѓе во публиката, претежно роднини и пријатели на промоторите. 
Грешката беше во денот на промоцијата, му се правдаше таа, се поклопил со 
денот на прославата на државниот врв. Но тоа не значи дека му го потценуваат 
трудот. И навистина уште истата седмица тиражот беше распродаден. Не е сѐ во 
промоцијата, му објаснува таа. Твоите читатели се онлајн и тие не одат на про-
моции.  Потоа одлучија веќе да не трошат време и пари на промоции, туку да се 
концентрираат на неговиот труд. Така правеа сѐ до десетта по ред книга. Тука им 
пукна тиквата. Се случи нешто што само тие двајцата го знаеја. Таа одлучи да не 
го објавува повеќе, а тој ја нападна јавно по медиумите како издавач што не се 
грижи за своите автори, особено не за автори од негов ранг од чиишто дела не 
може да се купи ниту еден примерок. Затоа што сите се распродадени. Неговиот 
напад имаше голем одзив во јавноста. Наеднаш сите почнаа да ги бараат неговите 
наслови. Тие навистина не можеа никаде да се најдат. Сите тиражи  навистина беа 
распродадени. Најчудно од сѐ беше што неговите книги не можеа ни да се позајмат. 
Едноставно никој не се пријавуваше дека ја има книгата под кој и да е наслов. Коле-
гите од неговата стручна област почнаа да ги препорачуваат неговите книги како 
дополнителна литература за испити. Потрагата по нив наеднаш доби зачудувачки 
размери. И таа одлучи да ги бара неговите книги. Точно знаеше каде ги има. 
Впрочем го имаше списокот на сите библиотеки во кои ги подаруваше, затоа што 
никој не сакаше да плати такви наслови. Веќе три месеци оди од град во град и си 
ги бара подарените книги назад. Некаде ѝ се чудеа, некаде со најголемо задо-
волство ѝ ги враќаа, и онака никој досега не ги побарал, а во библиотеките во гра-
довите каде што имаше факултети на кои книгите станаа изборна или задолжи-
телна литература, откако книгата ќе беше вратена ѝ се јавуваа да дојде и да си го 
земе примерокот. На сите директори во библиотеките им велеше дека по зголеме-
ниот интерес неговите книги ќе завршат во архивите, односно во депоата на најви-
соката научна институција во земјата. Притоа немаше проблем во враќањето на 
примероците. И така денес го доби последниот примерок за којшто знаеше дека сѐ 
уште го има во библиотеката на една наша амбасада. Само што го подигна од брза 
пошта. Успеа дури и неговите лични примероци да ги добие назад. Секако со мали 
измами до тие на кои авторот лично им ги подарил и со уште помали криминални 
дејства што ги видела на филм, а за коишто верува дека Господ нема да ја казни. 
Некогаш слушнала дека украденото цвеќе и украдената книга не се грев.  

Го испи кафето со најголемо задоволство. Оставаше впечаток како да е чи-
тателка на Монмарт која со убава книга и со вкусно кафе си го разубавува денот. 
Всушност сакаше да верува дека си го разубавува животот.  Ги имаше сите негови 
книги на број. Буквално сите негови книги. Таа како „неодговорен“ издавач, всушност 
ги купуваше сите примероци од сите негови книги. Без тој да знае. Без никој да 
знае. Така тој стануваше најпродаван автор. А откако ја нападна и буквално и ме-
тафорично, стана и најинтрингантен автор. Не сакајќи, таа повторно работеше за 
него. Но не повеќе. И овој примерок што сега го има в раце ќе заврши во подрумот 
од куќата на баба ѝ. Среќа што го раскина пријателството со него. Ќе мораше да 
го узурпира и таванот од куќата на баба ѝ. И најверојатно да банкротира. Со ме-
сеци веќе ниту еден автор не ѝ влегуваше во издавачката куќа. Но затоа вчера од 
една фирма ја прашаа дали има неупотреблива хартија за рециклирање. Се на-
плаќа по килограм. Не многу но сосема доволно да ги покрие десетгодишните 
трошоци за сите книги и идеи на до скоро нејзиниот омилен автор. И тој да ис-
чезне, да не биде дури ни мртва буква на хартија.  
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Гордана Стојаноска 

УДК 821.163.3-32 

 

РУСИТЕ КОСИ ВО СНЕГОТ 
 

Иглата се заби во кревката, бела рака како заб од змија отровница. Неж-

носиникавата вена искокна и со треперење го вцица отровот од студената, ме-

тална уста. Дрогата јурна по крвотокот како брз воз. Без сопирачки. Стуткана во 

аголот од стреата на непознатата куќа, со притаен здив очекуваше заборавот 

сличен на смрт да го грабне телото. И да го понесе низ сплетканите лавиринти. 

До точката која ги забранува сите мисли. До чудната празнина во која нема ни 

искачување, ни тонење. Само лебдење. Вечно лебдење без идентитет, без допир 

со овој свет, сурово реален, студен и сув. Лебдење кое го запира времето во еден, 

единствен и скаменет миг и го брише минатото, сегашноста, иднината... Висина, 

која кратко изгледа волшебно и прекрасно, како шарен меур од сапуница. За 

потоа да се распрсне и од своите лажливи пазуви да го исфрли ѕверот чија разја-

пена челуст остава болни и незалечиви рани. Доказ дека изнудената среќа е не-

постојана... и опасна. 

Ветерот виуличаво се зазеде да го потсети девојчето чие е царството на 

декемвриската приквечерина. Кикотејќи се бесно, го засипа со цел облак пра-

шинест снег и ѝ се провна под капутот. Но, слабото телце не одговори на него-

виот предизвик. Остана и натаму стуткано, како отфрлен предмет, заборавен од 

сите. Само трагите од малите стапала во снегот, сведочеа дека тука поминало 

човечко суштество. По патот на својата судбина... 

Ноќта љубоморно ги склопи темните крилја над страшната тајна. Сит-

ните дланки паднаа во снегот, неосетливи на касањето на студот. Русата коса из-

бега од свилената прегратка на марамата и како зрело класје се растури по ра-

мото. А очите бескрајно бавно се затворија. Во себе, за миг, го фатија одразот на 

далечната улична светилка. Потоа и таа светлина згасна. Шприцот остана ју-

начки исправен, забоден со иглата во снегот. По којзнае кој пат, неговите со-

весно и прецизно обележани цртички решаваа за млад живот. Но, овој пат, зака-

нувајќи се да го уништат...   

– Ма...мо! – крикот беше висок и морничав. Како да доаѓаше од некои не-

земски нивоа во кои стравот е темен, безличен и сиров. И господар на сé. Страш-

ниот грч ѝ го грабна телото без опомена и клобурци пена ѝ плиснаа на усните. 

Како сите демони од пеколот да се извреа од неговата ужасна утроба, за да го 

мачат девојчето. Да ја рушат нејзината слаба конструкција. Јасно сините очи 

нагло се отворија, со ужас оцртан во зениците и со див поглед. Небаре ѕирнале 

во најдлабоките јами на смртта. Рацете кои бараа утеха, заграбија грутки студен, 

шушлив снег. Тогаш бранот кој ја гушеше помина и ја остави на отровен брег 

кој залулкува во претсмртен сон. Тишината натисна како гранитна карпа. 

Одеднаш вратата на тремот се отвори. На неа се оцрта темна силуета. За 

миг застана, затечена од блескавата белина на снегот. Потоа панично се разврти, 

за да види од каде дојде застрашувачкиот звук. Звук на живот фатен во стапица. 

Темното купче во снегот го привлече неговиот поглед како магнет. Се приближи 

со колеблив чекор на човек кој се плаши од непознатото. Клекна. Погледна. И 

стравот кој дотогаш му ги мрзнеше жилите, го замени нов. Страв кој го запали и 
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го растопи. Го изгоре. Го спепели. Страв кој ја тераше крвта во неговиот крвоток 

бесно да ги напнува ѕидовите на жилите. Да ги тегне и раскинува. Да ги тера да 

избројат стотици удари во минута. Страв од кој срцето се шири, и се шири, болно 

ги полни градите. Му станува претесно. Сака да излета. Страв на ургентните 

пулсирачки светла и завивачките сирени. Страв од секундите кои работат за 

смртта... 

Господе Боже, дете... 

Ветерот налудничаво се нафрли врз него, завивајќи како ранет ѕвер. Тој 

се обидуваше да го отчичка живото клопче кое со рацете ги беше прегрнало ко-

лената и трепереше. Грчот беше посилен дури и од машките раце. Му се при-

чини дека се бори со челична пружина. Со челичен титан кој не може да го со-

влада. Капки роса му извреа на челото. Залудно. Пак ја погледна. Лицето ѝ беше 

покриено со кожа налик на излитена, тенка хартија. Се чинеше, веќе следниот 

миг, натегнатата вилица ќе ја распука кожата околу брадата и таа ќе се соблече. 

Како старо и износено алиште. И тогаш го грабна трет страв. Овој не беше ни налик 

на претходните два. Остар и реален, како и мразот околу него, тој за секунда про-

горе пат до сржта на неговото суштество и го натера да се придвижи. Да тргне. 

Да стори нешто, за да го одрече веќе стореното. Да го отправи направеното. 

Едноставно ја крена на раце и ја внесе во собата. Кога ја погледна на 

чистата и безмилосно јасна електрична светлина, порој од чувства незадржливо 

ја преплави неговата душа. Секое силно како удар што зашумоглавува и против-

речно до лудило. Мраморно бело лице. Избезумувачки празен поглед. Раскрва-

вена надлактица. Помодрена уста на која непрекинато навира бела пена. Изгле-

даше како веќе да не му припаѓа на овој свет. Стравот го тераше да отстапи, а 

сомилоста и родителскиот инстинкт да го прегрни ова кутро суштество. И да го 

сокрие од неизбежното. Но, каде? Сеништето на смртта демнечки лебдеше над 

нејзината глава и чекаше да ја собери својата морничава жетва. Се почувствува 

бессилен да ја пронајде во тие студени простори и да ја врати назад во радоста 

на животот. 

Автоматски го дофати телефонот, не осмелувајќи се да го симне по-

гледот од неа. Се плашеше дека и тој краток миг ќе биде доволен за да ја грабне 

немилосрдната гостинка чие присуство непогрешиво го чувствуваше во малата 

соба. Додека во ноќта тажно завиваа болничките сирени, мислите му избегаа кај 

сопственото дете. Кај сопствената ќерка. Ја чекаше да се врати дома. И со ужас 

сфати дека ништо не знае. Што се случува со неа? Каде е? Можеби... Студени 

морници му ја наежија снагата. Помисли на родителите кои чекаат да ја видат 

русата коса. Помисли, колку е ефтин животот... 

Не, тоа не е моето дете. Но можеше да биде. Можеше да биде ва-

шето. Можеше да биде сечие дете. Само спасете го. Направете пак да се смее. 

Направете да го снема овој бесмислен апсурд во кој цената на животот се 

спуштила на случајна понуда... 

– Докторе, итен случај! – одекна низ празните ходници. Младиот човек, 

наднесен над еден стар микроскоп, се сепна, го опипа стетоскопот обесен околу 

вратот и истрча од лабораторијата. Влета во амбулантата понесен од непрегор-

ната желба да помогне. Го водеше огнен ентузијазам. Штотуку се беше извлекол 

од бескрајните предавања во студентските клупи и беше спремен да се соочи со 

предизвиците на реалниот живот. Она што не го знаеше, беше дека тој живот 

може да сервира порции кои тешко се проголтуваат... На болничкиот кревет го 
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дочека девојче во накиснати алишта, мокри чевли и влажна, руса коса. Ракавот 

на левата рака ѝ беше засукан. Небаре баш сега ја завршила најтешката работа. 

Неколку долги секунди остана стаписан. Како да добил неочекуван удар. Веќе 

знаеше. По нејзините прсти, по нејзиното чело и по нејзините усни лакомо ла-

зеше земјена боја. Го освојуваше небранетиот терен. Го голташе. Таа претход-

ница на крајот. Потоа се чу сам себе како шепоти. 

Господе Боже, дете... 

– Нема повеќе од шеснаесет години... – рече сестрата, додека вешто ја 

распетлуваше. Рацете ѝ беа сигурни, смирени и брзи. Но, гласот и очите не се 

сложуваа со рацете. Тие трепереа. Поигруваа. Како вода која пребликнала. Се 

разнишала. Како вода која сака да јурне, да поплави, да се расплаче... Кошулата 

се отвори и ја откри белата кожа и трогателно нежните, штотуку подрастени гради. 

Докторот се наведна да наслушне. Ни трепет! Младото срце молчеше во гра-

дите. Во неговите очи прелета сенка и тој ги напна ушите до прснување. Наде-

вајќи се на чудо. Со прстите ја допре вратната жила. Како да сака да ѝ капне 

малку топлина со својата рака. Да ја натера да зачука. Да се разигра. Да го ожи-

вее смрзнатиот крвоток. Чудото изостана... Беше студена како снежна грутка. 

Уште неколку долги секунди го гледаше телото. Иако знаеше дека оваа 

глетка нема никогаш да ја заборави. Иако болката која ја чувствуваше од тој 

поглед, беше раздирачка, свежа и силна, како штотуку отворена рана. И натаму 

си ја нанесуваше. Со поглед кој боли. И упорно го држеше стетоскопот по-

дигнат. Како да бара од него да го заштити. Како да е верен граничар кој го при-

бира оружјето до себе, за да го одбрани интегритетот на татковината. И тој се 

трудеше да го зачува интегритетот на сопственото срце. Да го закрпи по рабо-

вите, каде што се распаѓа како гнило платно. Гледаше… Изгаснат поглед и вко-

чанети зеници насочени кон нешто што жив човек не може ни да го насети. Не-

природно смирено лице и бран восочно бледило на него. Дланки стиснати во ту-

паници, како да се борела со неизбежното. Како да искажала некој последен 

протест со тоа. Гледаше… Како станува сè помала и побеспомошна, додека веч-

носта ја приграбува. 

Потоа резигнирано ги спушти рацете и ја наведна главата. Мртва е, рече 

со безбоен глас. Сестрата ги затвори очите кои упорно и празно беа загледани во 

него. Како немо да го прашуваат дали е можно сé да завршило. Тргна да излезе 

од амбулантата. На вратата уште еднаш се заврти и виде. Како светлината паѓа 

на нејзиното лице, како да сака да ја бакне… 

Еден час подоцна, седеше во својата канцеларија и потпирајќи ја главата 

со рацете, бесцелно гледаше во сувопарниот доктроски извештај. Име и презиме 

– непознати. Возраст – непозната. Адреса на живеење – непознато. Причина 

за смрт – преголема доза дрога… Нешто предавнички чкрипеше во тој извештај. 

Нешто во него, смрдеше до небото. Нешто беше неодговорено. Извештајот не-

маше одговор зошто се случи она што се случи. 

Нема повеќе од шеснаесет години, му прелета низ главата. Наместо 

изутрина да ја земе училишната торба и да истрча надвор израдувана од пр-

виот снег, нејзиното тело ќе чека во мртовечницата некој гонет од најцрн страв 

да ја побара тука. Не, не, извештајот ништо не кажува за тоа дека нејзините 

очи требаше да се загледуваат во момчињата. Дека нејзиното срце требаше да 

ја испитува прекрасната песна на љубовта. Професионалниот речник на извеш-

тајот ги нема тие зборови со кои би објаснил дека стапалата во мокри чевли не 
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ги изодиле сите животни патеки. Тој не знае да опише дека тоа студено тело, 

со првите белези на жена на себе, не било доволно галено од сонцето и од ра-

ката на љубениот. Извештајот ги премолчил изгубените надежи и заспаната 

смеа. Премолчил и дека таа секната смеа ќе ги одземе сите насмевки во некој 

дом. Дека ќе донесе силен и разорувачки бол и црнина во него. Извештајот е не-

способен да зборува за нејзиното никогаш оформено семејство, за нејзините 

никогаш родени деца. Боже, тој извештај ништо не знае! Зошто, зошто таа 

умре далеку од било кој свој. Сама… Смееше ли да умре? Кој е виновен? 

Надвор, снегот мирно врнеше, блескајќи под уличните светилки. Група 

млади луѓе, во паркот од болницата, се гаѓаа со снежни топки и нивниот весел 

глас болно одудираше од неговите мрачни мисли. Не можеше да се извлече од 

нивниот лавиринт. Прашањата се роеја во неговата глава. Уште колку ли ги 

има? Во овој момент го држат шприцот и треперат како накиснати птички. 

Го бараат краткиот заборав, отровната инспирација која еден ден ќе ги убие. 

Уште колку ли ги има? Ќе поминат покрај животот, бесцелно, како низ еднона-

сочна улица и ќе согорат и изгаснат, бесмислено, како восочна свеќа. Уште кол-

ку ли ги има? Им го наметнале на најблиските беспомошното и болно очеку-

вање на крајот кој ќе им ги одземе… И, што да прави тој? Тој, самиот, кој се 

спремаше да ја изигрува судбината со своето знаење. Да го моли ли Бога, за-

маглениот ум на овие деца да не ја погреши дозата?? 

Уште долго стоеше на отворениот прозорец, не чувствувајќи го студот 

кој напаѓаше како бесно куче. Ги стегаше забите толку силно, што долго потоа 

не можеше да ја отвори устата без болка. Се чувствуваше како војник кој јури-

шајќи убеден во победата, добил куршум среде градите.  

Дете, дете…, прошепоти, ќе успееш ли некогаш да му простиш на овој 

свет кој не најде место за тебе? Кој толку сурово те изгони од своето лице? И 

пак помисли на нејзините родители кои со трепет очекуваат да ја видат русата 

коса. Ги наслушуваат лесните чекори кои ќе им ги стоплат срцата. Лесните че-

кори… кои никогаш веќе нема да стасаат до родителскиот дом.  
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Фросина Пармаковска 

УДК 821.163.3-31(082.2) 

 

ОДБРОЈУВАЊЕ 

 

Морав неколкупати вистински да се осигурам дека мојот маж спие, па со 

сандалите в рака, на прсти, додека целото тело силно ми трепереше, го одвртив клучот 

од бравата, тивко, најтивко што можев ја отворив вратата и исто толку тивко ја 

затворив, и тоа што го почувствував, што ме преплави веднаш штом се најдов од 

другата страна, беше: слобода. А за момент, и возбудата од убавото далечно детство.  

Последен пат кога отклучив вака, тоа беше една стара и тешка врата што 

гласно чкрипеше и при најнежен допир, имав шеснаесет години и тогаш првпат 

добив идеја да ја измамам мајка ми затоа што не ме пушташе да останам до са-

бајле на еден фестивал на отворено, кај што одев со Ема и со уште неколку пријатели. 

Во секој друг случај мајка ми немаше да ми забрани, ама два-три дена претходно 

ми имаше најдено кибритче со трева во фиоката. Иако ми поверува дека тревата не 

е моја (и навистина не беше), сепак не можеше да биде стонастотно убедена во ве-

родостојноста на моето тврдење дека тревата е на пријател, ниту во искреноста на 

мојата желба да останам до сабајле со Ема и со пријатели што не фигурираа во на-

шиот дом со имиња и презимиња. Овие работи придонесоа мама да се обиде да 

воведе строгост, што и за двете нас беше нова и непозната стратегија. Ја измамив 

така што се вратив околу полноќ, се пикнав во креветот и наслушував кога ќе 

заспие, па некаде околу еден, кога мама веќе грчеше, излегов исто толку тивко низ 

вратата. Кога се вратив утрото околу пет, надвор веќе се разденуваше, мајка ми се-

деше во фотелјата во белата долга ноќница, пушеше цигара и кога виде какви ма-

неври изведувам за да влезам незабележано, сфати дека воведувањето строгост и 

воведувањето ограничен излез не е ни најдобриот ни најпродуктивниот начин да 

ме заштити од опасностите што беа дел од секое растење и, наспроти сите мои 

очекувања, ме гушна, и во таа прегратка ја почувствував целата топлина на мајка 

што си го чекала детето да ѝ се врати дома, ме испрати до креветот за да се од-

морам, а откако убаво ќе се наспијам, ќе разговараме како возрасни... кога само за 

момент би можело да поверувам, или само да си замислам дека и сега, кога ќе се 

вратам, ќе ме чека мама како некаков привид во нејзината бела ноќница, ќе ме ис-

прати до најсигурното место на светот и ќе ме остави да спијам без да се плашам, 

без да се вознемирувам. 

Се симнав по скалите, вториот ризичен дел, уште тивко-тивко и уште боса, 

клекнав под висината на прозорецот од долниот кат, каде што свекрва ми Даница 

најверојатно го гледаше нејзиното реално шоу со ококорени очи и намален звук 

затоа што би пукнал срам пред соседите ако чујат тазе вдовица како во ниедно 

време и во време на жалост го рокнала телевизорот со забавни содржини и сето 

тоа беше таман убаво, и јас и свекрва ми моравме да бидеме тивки така што ниту 

меѓусебно нема да се слушнеме, ниту другите ќе нè слушнат, а сепак нема да жи-

вееме според нивните очекувања. Уште еднаш морав многу внимателно да ја от-

ворам малата порта од дворот и толку беше – конечно излегов од куќата во која 

живеев и срцето ми се врати во некој помалку вознемирувачки ритам. 

Улицата, долга околу двесте метри, од двете страни со куќи што си личеа 

една на друга, со луѓе во нив кои едни за други, лично или од други, сè си дозна-
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ваа, беше тивка, не сосем заспана, ја немаше ни Мара да се врти лево-десно со 

храна за сите мачки што веројатно во неа гледаа подвижна кујна, завршени беа 

комшиските седенки низ дворчињата, прибрани беа масите сосе чиниите и ши-

шињата, луѓето беа во своите домови и исто како светлото во нивните соби, по-

лека се изгаснуваа. Имав облечено обични летни панталони и блуза, така што ако 

налетав на можноста да се разминам со некој познат, ќе изгледав како и секој 

човек што излегол ноќе до трафика до булевар затоа што снемал цигари, на 

пример. 

Кога доволно се оддалечив од куќата во која живеев, викнав такси и ми 

помина мал и не сосем непријатен ужас од помислата дека тоа е тоа, има само 

неколку минути до таму каде што патувам, онаму каде што ќе се случи нешто од 

кое нема враќање назад, но тоа не е лошо и покрај целата негова конечност и не-

двосмисленост. Ако целиот тој период во главата си создавав различни визуели-

зации со уште толку различни варијанти од нив што се менуваа зависно од рас-

положенијата на мојата фантазија, сега како сите тие одеднаш да ми поминаа во 

неколку минути, како воз толку многу брз што ниту ако човек сконцентрирано се 

загледа, нема да може да му ја одреди бојата, но линијата во која патува е строго 

одредена како и линијата во која јас патував. Возбудата, треперењето што почнува 

од стомакот и брзо се искачува нагоре, сега е во вратот, ме гуши иако има сладок 

вкус, ми го стежнува дишењето и сето тоа е нормално затоа што одам да се 

видам со еден маж откако мојот го оставив цврсто да сонува.  

Мојот маж сега спие, ќе спие и наредните неколку саати, можеби уште 

цели осум саати ќе спие, а јас немав друг избор откако видов мала светлина во 

натрупаните урнатини што поклопиле сè што свети и сè што се движи и што со-

нува, како кај преживеаните луѓе, луѓето што ѝ се доближиле премногу на смртта, 

па кога ќе ја видат светлината на животот, немаат друг избор освен себично да се 

закачат за неа, за тоа просто не може да им се забележи затоа што природно се 

случува. И ако до нив имаат заспан човек што никако не може да се разбуди, а 

тие мора да тргнат кон светлината или засекогаш ќе останат мртви луѓе, исто 

така, не би можело сосем лесно да им се забележи ако го остават и ако тргнат. 

Така и јас тргнав, повторувајќи си во себе дека ова е, сепак, само една убава 

средба, средба за среќа што конечно ја презаслужувам, не можам ни да се сетам 

кога последен пат сум почувствувала среќа, таква, еуфорична, што произведува 

лудачка насмевка, насмевка што не може да се прибере без оглед на местото и 

околностите што постојат кога надоаѓа таквиот бран. 

Моето детство одамна се изгуби, многу пред нечујно да ја отворам и да ја 

затворам вратата во куќата каде што живеев, моето детство траеше само додека ме 

чекаше мама, заврши кога таа веќе не можеше да ме чека вложувајќи неприродна 

или можеби натприродна сила да ме чека насмеана, моето детство заврши одамна. 

Сега еден човек спие, друг ме чека, а јас сум жена што веќе некаде тргнала. 

Кога излегов од таксито, Иван веќе ме чекаше. Очекувано, барем за мене, 

бев збунета и не знаев како точно да се однесувам, но јасно беше и дека знам 

каде доаѓам и зошто доаѓам и тоа беше убаво, убава беше и леснотијата што го 

засладуваше малкуто воздух меѓу нас во кој никако не се појавуваше прашањето: 

какви луѓе сме ние (штом правиме вака), не се појавуваа и никакви други пра-

шања што би создавале непријатности кај ниту еден од двајцата. 

 
(од романот „Одбројување“) 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 72 

 

Никола Илијовски 

УДК 821.163.3-32 

 

ВРЕМЕТО И ГОСПОДИНОТ Г. 

 

ткако пресмета дека просечното работно време по осум часа дневно, пет 

дена во седмицата, изнесува точно девет илјади и шестотини минути во 

еден месец, нервозно се почеша за главата како да истерува вошки и го 

врати дигитронот назад во фиоката. Ако еден месец, под услов да трае триесет 

дена имаше капацитет од четириесет и три илјади и двесте минути, од кои нај-

малку тринаесет илјади минути отпаѓаа на спиење тогаш сѐ кога ќе се одбиеше 

остануваа дваесет илјади и шестотини минути слободно време што беше по-

малку од половината од вкупното месечно време и тој новооткриен факт го на-

тера подзамислениот виш референт од Фондот за пензиско осигурување со ини-

цијали Г.П. тоа попладне предвреме и скришум да ја напушти канцеларијата.  

Незабележително, со тивок чекор се спушти по скалите и веќе кога беше 

на приземјето можеше да ги чуе негодувањата на странките со кои се размину-

ваше, дека канцеларијата на господинот виш референт Г. денес е заклучена. Гос-

подинот Г. се чудеше како толку брзо се разбрало за неговото заминување кога и 

самиот сѐ уште не беше сигурен дека е заминат, кога и самиот со неверување 

гледаше на своето бегство. Но, барем му правеше задоволство тоа што правилно 

беше кажано неговото звање. Откако ја напушти старата зграда непрописно ја 

премина улицата за првпат после десет години и притаено седна во кафеаната 

покрај реката во едно зафрлено катче каде што немаше луѓе. На себе гледаше 

како нешто да му е украдено, како долго време да грешел и сега го јадеше со-

веста во сопственото незнаење.     

Нарача црно вино и бокал студена вода, а келнерот, возрасен маж со бели 

мустаќи кога ја примаше нарачката фрли еден мачорешки поглед назад кон дру-

гите маси за да се увери дека никој нема да го слушне и му рече на вишиот ре-

ферент Г: „За вас Господине Г.“, ги стокми палецот, показалецот и средниот 

прст во тројство и ги доближи до мустаќите, „имам вранец од 87-ма“, тивко про-

шепоти, ги собра веѓите и ги бакна здружените прсти расцветувајќи ги во прос-

торот помеѓу него и гостинот. А пак овој му стави една црвена со петка и две 

нули во предниот џеб од кошулата и неколку минути потоа пиеше стар вранец, 

произведен во годините на неговата младост. Стариот мустаклија отспротива му 

се смешкаше и мрмореше: „Вие на државно гајле си немате мамичето ваше ма-

мино“.  

Вишиот референт со иницијали Г.П. набрзина голтна три полни чаши и 

усните и забите му станаа помодри. Пиејќи, сфати дека навистина долго време 

грешел и дека му е украдено времето и еден внатрешен глас почнуваше да го 

прогонува и да му пушта бумбари. 

    

Виното се пиеше самото од себе, беше тенко и изладено и силно уди-

раше во главата, ги преобликуваше мислите, му даваше ново значење на неш-

тата и правеше светот да изгледа некако поубав, а времето да тече побавно и по 

потреба да застанува. Дури кога ја цедеше последната капка од стариот вранец, 

почнуваше навистина да се лути, да брои и пребројува и навистина, пронајде 
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многу изгубени минути во канцеларијата што ја отклучуваше и заклучуваше 

дваесет години. Најпосле сфати дека е веќе пијан и побара да му се донеси црно 

кафе без шеќер.   

Додека шмркаше од кафето размислуваше дали е можно целото човештво 

да живее во колективна илузија, оти толку време да се троши на работа навис-

тина е лудост. Зар е можно да полудуваше или луд беше светот што имаше пои-

наков пристап кон времето, се мислеше како рибар кој не можи да му влези во 

расположението на рибата. „Требаше да си бидам шофер“, почна сам да си збо-

рува и случајно пресмета дека секоја работна минута му е платена само 1,5 де-

нари и тогаш силно тресна на масата и шишето и чашата потскокнаа, но се задр-

жаа на своето место. 

 

Во ноќта тешко спиеше и повторно го јадеше совеста во сопственото не-

знаење. Му се кинеше делче по делче од мозокот, го фаќаше паника како да се 

наоѓа во лавиринт со илјада ходници. Од секој ходник слушаше различен глас. 

Барем денот да траеше 36 часа, си мислеше, се тешеше. Гледаше во полната ме-

сечина и посакуваше да си ги заменат местата, посакуваше да кружи околу един-

ствениот познат свет и оддалеку да се чуди на колективното лудило што паѓаше 

во времето.  

Следниот ден господин Г. утврди дека просечното работно време соз-

дава просечни луѓе и дека некогаш подобро е да се биде под просекот (ако не се 

може над просекот), отколку да се биде изедначен со мноштвото. Размислуваше 

за своите пријатели и откри дека и тие не се разликуваат еден од друг, всушност 

секогаш кога ќе сретнеше некој од нив тие го завршуваа разговорот со „Има 

време, само здравје“. Но зошто беше поважно здравјето кога времето беше 

бунар без дно и само тоа не се враќаше назад. Како може да се толку глупави, 

си велеше. Јас барем открив, јас знам и можам да им се смеам на сите в лице и 

тие да не знаат зошто.  

Оттогаш почна да се смее на сѐ и сешто: и на смешното и на тажното. 

Му се смееше на странките кога ќе му влезеа в канцеларија и ќе му речеа „Добар 

ден“, им се смееше на колегите и претпоставените, им се смееше на пријателите 

и на сите роднини: блиски и далечни, му се смееше на секое наредно утро и го 

пцуеше сонцето. Толку многу се смееше што и лицето му доби смешен облик и 

требаше само да го погледнеш и да ти дојде за смеење.   

На третиот ден од последниот летен месец вишиот референт Господин Г. 

даде отказ и повеќе не беше виден од никого.  

На листот пишуваше: Времето може да се победи само со смеење. 
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Мирјана Стојановска 
УДК 821.163.3-31(082.2) 

 

УТРО ВО ФРАНКФУРТ 
 

На малото сепаре во хотел „Алфа“, Франкфурт се будеше во необично топло 
есенско утро. Метроата се вкрстуваа на сите страни, а торбите ги влечеа стотици 
бледи патници со проблеми во багажот на нивните глави. 
Времето трчаше пред нив и го градеше денешниот Франкфурт на кули и прес-
тижни трговски центри, на Кулата на јаболковото вино, на високата катедрала и 
царската палата.  
Балканци, Кинези, Сиријци и други бегалци, а најмалку Германци го составуваа  
јадрото на денешниот Франкфурт. 
Кој ќе ги спасува Франкфурт, Берлин и Мајнц од овој конгломерат на нации, 
вери и сиви облакодери?! 
Крст и прашалник сега се интерпункциските знаци над германскиот свод додека 
јас си играм со шалот во бојата на ова октомвриско утро во сепарето на хотел 
„Алфа“ во сивиот Франкфурт. 
 
 

БОСАНСКО КАФЕ 
 

Босанско кафе беше мојот избор тоа утро во малиот локал наспроти хотел 
„Алфа“. Имав огрaничено време колку за едно кафе, секако босанско затоа што 
тоа беше мал босански локал каде постојано влегуваа и излегуваа луѓе со сен-
двичи во раце или кратко седнуваа на пиво. Сите говореа нелитературен српски 
јазик, со босански сленг. Во нивниот дијалог преовладуваа прашања поврзани за 
пари, за висина на дневница, за привремениот престој во Франкфурт.  
Пред локалот пристигнуваа големи патнички автобуси од каде излегуваа пат-
ници, заминуваа и повторно пред малите масички на локалот пристигнуваа нови 
автобуси со нови патници. Имав чувство дека сум во Сараево. 
Босанското кафе ги оцртуваше рабовите на балканскиот филџан кој го пиев попо-
лека и со сласт, како она мое традиционално кафе на македонскиот Широк Сокак.  

 
 

СПОМЕНИТЕ ЗА ГЕТЕ 
 

Споменикот на Гете, таа грандиозна челична фигура во центарот на Франкфурт по-
веќе го претставува Гете како некој освојувач од војните во минатото, отколку оној 
нежен префинет уметнички лик кој во 19 век ги запиша маркантните „Фауст“ и ,,Вер-
тер“. Како татко на современа Германија, децата на Гете малку се распрашуваат за не-
го. Гете повеќе наликува на туристичка атракција пред чиј споменик се сликав и јас. 
Современата градежна машинерија не го поштедила ниту домот на овој великан, 
па побрза да стави темели и градби на самиот раб на куќата на оваа куќа-музеј. 
Да знае Гете, што би гледал денес од прозорецот на својата творечка соба, ни-
когаш не би напишал ниту едно дело. 
 
 

МАЈНА 
 

Мајна ги дели двата брега на овај град, а железниот мост ги собира љубовните 
писма на младите парови ветени на верност и страст.  
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Долго стоев на овој мост. Имаше некаква магија, некаква посебна енергија што 
ме задржуваше на мостот. Од овој агол најмногу ја почувствував слободната 
мисла на Франкфурт. Можеше да се седи со денови. Оттука се гледаше истори-
јата на врвни достигнувања, но и падови на овој град.  
Мајна течеше мирно и го носеше сиот товар на историјата на Франкфурт. Го но-
сеше и мојот товар што сум го понела со себе и на ова патување. 
 
 

ЕВРЕЈСКАТА САГА 
 

Еврејската сага е неминовната приказна на Франкфурт. Ана Франк има скромна 
спомен плоча, но колективниот дух на трагедијата од Втората војна, како да виси во 
воздухот токму во оној кварт во строгиот центар каде некогаш било еврејското маало.  
Сега истите тие духови ја држат најпрестижната масонска кула од каде можеби се 
креира капата на денешниот свет.  
Не сакав да ја слушам таа приказна на елоквентниот говорник оти некако ме 
потсетуваше на пропаст на целиот свет.  
Зошто? 

 
 

ЗАД АГОЛОТ 
 

Зад аголот стоев јас. Го чекав Гете. Не. Го чекав човекот кој ми раскажуваше за 
Гете, како да му бил негов современик. Постојано мислев на него. Можеби, дури 
и го посакував да се појави од зад аголот. Чуствував, како да ме допира... 
 
 

ЦАРСКАТА ПАЛАТА 
 

Ја ставив на позадината на мојот фејсбук профил. Врската со царевите, нивното 
крунисување во минатото, како да ги поврзуваше вековите со моето време токму 
пред Царската палата во центарот на Франкфурт. 
Но, имаше нешто многу повеќе. Таквото бришење на времето го правев еднаш 
кога не сакав да признам дека мојот сакан не припаѓа на моето, ниту јас при-
паѓам на неговото време. Сега царевите како да припаѓаа токму на мигот кога јас 
стоев пред Царската палата на Франкфурт. Во ниеден момент не посакав да 
бидам царица, но посакав да ги поврзам старото и новото време.  
 
 

АРХИТЕКТУРАТА НА ПЛОШТАДОТ 
 

Автентичната архитектура што го оивичуваше плоштадот на Франкфурт меѓу 
Катедралата и Царската палата изградена по макетите на оргиналните градби 
пред бомбардирањето на Франкфурт во средината на дваесеттиот век, јас ја до-
живував како архитектура на зборови кои остануваат во ист ред, со иста форма. 
Само некакви црни закосени линии кои се вкрстуваа на долниот и горниот агол 
на градбите во функција на автентичен декор, мене ми личеше на семантика која 
говори за оние логорашки плетени жици после што зборовите немаат значење.  
Тоа беше необична архитектура од која се трудев да проникнам позитивна енергија. 
Пред мене се вкрстуваа уште многу туристи, Кинези, Англичани, Балканци и по 
некој стар германски пар, на што се радуваше старата архитектура на Франкфурт.  
 

(од книгата кратки раскази „Утро во Франкфурт“) 
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Никола Кочовски 
УДК 821.163.3-31(082.2) 

 
ВИСТИНИ КОИ ЗНААТ ДА БИДАТ ДВЕ 

 
 Дојде наскоро, по некоја недела, трговецот Тит во Рим, ништо не знаејќи. До-
ма најде вонбрачно дете на ќеркa си Лукреција, зашто ѝ се беше случило да про-
пушти да се ослободи од раѓањето, и така живееше посрамотена во јавноста, но 
ништо не кажуваше никому. Тит дозна за смртта на жена си Јула, најдена едно утро 
во постелата во крвје, а истото било сторено и со сосетката Викторија, небаре во не-
каква војна. Тие биле без деца, па неа ја нашле возрасни, дури кога почнала да се 
шири лоша миризба на распаѓање. За нешто заедничко како да биле убиени, на 
сличен начин и веројатно во блиско време. Лукреција, која сѐ му раскажа на татко си 
за своето тешко премрежје со братучедот, некогашниот Луциј, сегашниот цар Нерон, 
и за своето преголемо сомневање дека тој ја убил тајно мајка ѝ, дека бил способен да 
го стори тоа, предизвикан од некои нејзини нездржани, претешки зборови. Полна со 
прикривана горчина, несреќнава девојка немаше на што друго да се сомнева, не беше 
ништо ограбено од куќата, и се сеќаваше многу добро за мајчината пеколска злоба и 
проколнувања кон злодеецот тогаш на крајот, многу доцна кога дозна за доживува-
њето на најстарата ќерка.  

Ништо не рече татко ѝ Тит на чуената вистина, од која ни збор не требаше да 
дознаат другите две ќерки. Не се двоумепше повеќе од миг. А ја жалеше, исто така, и 
својата жена, длабоко и болно.   

Па иако тоа значеше изигрување наивник и плиткоумник, дури за свој потсмев, 
но цврст во решеноста и повеван со спокојност од своето богато животно искуство, 
во кое поголем број крупни постапки биле всушност игра во која требало да се успее, 
– ја започна и оваа, но предобро сериозна игра која  можеби и не мораше толку да 
изгледа на успех, но веруваше дека сепак ќе биде тоа, најпрвин како широко познат и 
успешен Римјанин, пристојно и достоинствено, но и удостојувачки замолувајќи за 
мал прием кај новиот цар, новата светла надеж на Римската држава, така што весело 
прифатено тоа, со збунлива, дури загадочна расположеност, заврши со многу топли 
честитки за почнатото царување што ќе донесе сестран процут и среќа, како во сето 
царство, така и во личниот живот и слава на новоискачената династија на тронот. 

Притоа со посебен пиетет беа предадени неколку мошне живо искитени ќесиња 
што дотогаш ги красеа рацете на придружниците на гостинот, полни со одбрани 
мошне вкусни, сушени источни плодови, што само во некои земји ги имало. Носел 
Тит и други пати такви реткости од далечните земји. Сега го искажа задоволството 
што може на ваков, макар скромен начин да ја почести царската славна личност... 

Меѓутоа, го забележа Нерон тоа, дека сѐ зборува за него патувачов по далечи-
ните како за непознато лице од порано.        

– Јас порачував едно време вакви нешта по вас. И тоа за да ви платам? – Му 
рече тој на човекот за кого другите му зборуваа дека му бил стрико. Но тој сега кул-
турно молчеше за тоа.  

– Величество, ова е за поздрав. – Тој посочи благо со раката.   
– Сигурно добивте некоја од пораките на сопруга ви... туку, несреќна, сирота, 

дознав жални подробности за неа?  
– Се извинувам, величество, што не можам да не се воздржам, во овој навис-

тина светол случај, кога сум принуден да премолчам за една личност, на која... вис-
тина лошо ѝ е отплатено... ама кружат извесни сознанија... не знам на какви таму 
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авантури предадена... нaвистина многу збуричкано и нечесно! – Тој издржа еден 
таков стемнет изрaз на своето лице, што и самиот како да веруваше во тоа што го 
зборува. – Па срам ми е, и навистина многу незгодно... Разгазување по сето, што во 
текот на мојот живот сум го изградил во своето работење... А сега? Ми остана во 
мене, само како нешто на кое, колку што ќе можам ќе се погрудам да заборавам дека 
некогаш, за жал, по моја лична успаност ли, заземало видно место во мојот живот. Но 
животот поне-когаш и тоа на човек ќе му го  приреди, па ние ќе се трудиме да не ни 
биде и вторпат подметната фалена понуда со расипана вредност.  

– Така е тоа и така бидува, да, – одговори согласувајќи се задоволниот цар до-
маќин, кој најпрвин и прилично се прашуваше да не се крие можеби некоја итрина 
кај човеков станат вдовец, но сега најде жив пример, во кој се искрена пред него една 
значителна возбуда, па се расправаше во себе дека како него би требало и сите други 
да го почитуваат и уважуваат, зашто за нивно добро е станат цар!   

Меѓутоа ете, помина сѐ во ред, и како што беше замислено, не потраја долго. А 
почестениот и подаруваниот цар си остана со впечатокот плус: „Види ти, неговата Јула, 
значи, во себе таела и криминални нешта. Зошто да не? Кога тој се скитал по светот!“ 

Имаше сепак и една непомислена ситница кај човекот Тит – мигот кога, вра-
ќајќи се од раскошниот царев двор посегна да ја отвори вратата од сопствениот дом: 
едно жалечко, самопрекорно потстреснување од страна на својата совест, што си доз-
воли, што се најде принуден да ја оцрни неа, својата сакана, верна Јула, која имаше 
прекрасна душа, не за себе, но секогаш за трите ќерки и за него... Но претрупаниот со 
нов товар татко и трговец, по изведениот мал вовед, за кој знаеше само дека мораше 
да му успее и по кој беше останат уште покатегоричен дека на едниот од двата свои 
знајни товари – татковскиот, трговскиот – ќе мора отсега и двојно, и тројно повеќе да 
му се посвети. Па продолжи да дејствува. Ја продаде куќата на првиот што сакаше да 
ја купи, потоа со учество на дел од посадата, а по предлози и на ќерките, ги смести во 
коработ попотребните предмети од покуќнината и отпловија право за Александрија, 
каде можеше да се најде куќа во продажба.  

Тука го продолжил таткото Тит животот со ќерките, го продал и коработ, па 
тргувачката дејност ја вршел со посебен нејзин вид. А за злосторствата над Лукре-
ција и мајката, сестри ѝ дознале дури во постарите свои години, кога татко им по-
чинал. Затоа, постарата сестра тие секогаш ја имале во извесна посебно внимателна 
поткрепа, без објаснение, зачудувајќи ги и своите мажи и децата, зборувајќи при-
просто дека така, Лукреција отсекогаш била посебно повредлива... 

Беа поминати, незабележано, дали веќе две недели, дали можеби и повеќе време 
од посетата на тој познат трговец Тит со која го почести новиот цар. Времето знае 
толку да ги избледува работите, и ако уште малку не се случеше тоа што ни останува 
како една од завршните обврски на раскажувањево, тогаш веројатно и ќе се забора-
вело на исказите и напомените на смелиот патувач по морињата, но овде се мисли на 
вистинското значење на тие напомени – значење кое можеби и не ќе си го добиеја. 

Меѓутоа, еве, уште ден-два, па се случува музичката приредба, а тој, царот, е 
обземен од повеќе моменти на нервоза: пред сѐ, дека е крајно време за сериозно зафа-
ќање со конкретни поединости што спаѓаат во подготовка. Се разбира, повеќе праша-
ња тука требаше убаво да се истретираат, но за тоа некако не сакаше самиот да си ја 
чука главата, зашто е многу заморно. Не стасува за тоа само една глава да работи. 
Сигурно најдобро би било обмислени решенија од должните, со донесени образло-
женија што ќе ги оправдаат тие решенија. И тоа кратко... Да беше инаку, тој и досега 
ќе се посветеше на ова прашање. Па така... да биде педантно, помпезно, забележан и 
прифатен од публиката, а не е излишно и некое одушевено искликнување од среди-
ната, од нив, ситните... И зарем тој ќе се поведе по вкусот на публиката, зарем не ќе 
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треба таа да тргне по него? Тука важно нешто може да биде облеката, што ќе ја видат 
облечеа на него, а секако и дотерувањето... Убедливост во самиот тој изглед... Ами 
придружната свита? Дали смее да не се мисли на изгледот на таа свита, и особено 
спремноста за обезбедливост во самиот тој изглед.  Стегнатоста, цврстината на редот, 
слеаност на сите единки во едно цело, за каков и да е неочекуван случај!... Прашања, 
прашања... Имаат ли крај прашањата? „Е, не е лесно да се биде водач на држава! 
Треба да ја водиш... Така да оди сѐ во неа, како што... како што ќе наредиш ти!“ Па 
дури и воопшто да не го брои неопходното тормозење со веќе честото исклучување 
на сопствената сопруга од придружбата и судирањето на нивните чести, взаемно не-
трпеливи погледи...  

Меѓутоа, без оглед на сето, утринава задржан во едно подолго излежување в 
постела, а згора на тоа, и појадокот за овојпат по посебна порачка изготвуван, та го 
завладеа младиот Нерон телесна состојба при која, иако беше убеден дека треба да 
му се одликуваат со режим и строга утврденост царските денови, сепак не порача да 
му се јави одговорниот Флавиј во царската просторија, (веќе прикажувана по него-
виот мал, но сепак не и толку мал, изработен мермерен кип, сместен близу тронот) – 
туку самиот, порашетувајќи се по ходниците на палатата, без запирање но не без 
желба, – лично се беше вдал сѐ до толку многу снаодливиот Флавиј. Таму... дури 
пред него-вата соба, кон крајот на палатата, позапре за миг, па ја отвори вратата и 
влезе – небаре топла сончева светлост пречекан од секогаш ведроликиот Флавиј. 

Навистина Флавиј си ја сакаше својата служба, и доста значителната улога со 
таа служба. Вистина дотогаш седеше овој одговорен човек, но царот Нерон и не 
стигна да сфати кога тоа овој човек, од својата седната положба, се создаде со својот 
уважувачки лик на принесувач на посебно набавената и специјално чувана столица, 
помагајќи му да седне на понуденото. Ама зборливоста на Флавиј не беше само пол-
нење на воздухот со шум. Беше нешто многу позитивно, не пребрзано, и барем по 
малку побудуваше на благодарност... 

Но додека уште првите нафрлени зборови не беа убаво ни изречени пред дока-
жано чудотворниот слуга со ветувачки изглед, на вратата некој потропна.  

– Еден пријател, величестгво… Се извинувам… не знаејќи… договорени бевме 
да помине нешто до кај мене… 

– Па отвори му, де?  
Одговорот иако не беше загрижлив, ама сепак, во итачкото дообјаснување 

зошто дојдениот пријател ја барал средбата, а Флавиј, услужливиот Флавиј, и не 
дознавајќи за кое барање му ветил дека ќе му помогне, така што сега веќе обајцата 
зад вратата однадвор, заборавено нестишени, бидуваа нешто повеќе чуени од Нерон 
внатре за нивната недоразјаснетост. Придојдениот, зад вратата, дознавајќи дека: 
„Тука, зад вратава е царот“, мошне се возбудува, а особено зашто тоа му е изненаду-
вање, па не со многу контрола извикнува дека токму за тоа и го барал, за да му овоз-
можи познатиот Флавиј малку полесен, поедноставен прием кај царот, во врска со из-
весно продирање на Судот во кој што тој е главен судија,  до податоци што ќе му 
олеснат пат во вистинската правда. 

– Нека влезе! – извикна Нерон како трет соговорник однатре.  
– Рековте да влезе, величество? – препраша Флавиј, и сам возбуден со неочеку-

ваниот, позитивен обрт за пријателот.  
– Го примам. Чекам да влезе, и каже што е по занимање. 
– Величество, тој е претседател на Главниот Римски суд. 
– Слушнав. Вие божем тивко зборувавте, сѐ ве слушнав, Кажа. – И, што ти 

треба да дознаеш? – го праша и лично дојдениот, кога беше внимателно пропуштен 
од Флавиј внатре.  
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– Величество, убиство на две жени, со ножеви. Во нивните постели. За едната 
сметаме дека, поради извесни постоечки роднински врски, доволно нови сознанија 
би можеле да се добијат од вашата возвишена...   

–  А-ах! – изревна небаре поткосен царот.  
– Царска палата... – дорече инертно судијата. – Во вашата возвишена палата. 

Во вашата возвишена палата, тоа секако во голема мера би можело. Секако, убаво да 
се лоцира. 

– Што да се лоцира, бре! Доаѓате тука и ми фрлате фантастични сомнежи!  
Всушност многу брзо, и судијата и неговиот пријател Флавиј сфатија дека е во 

прашање голем отпор на владетелот. 
– Не сфаќам, честит царе… 
– Каков честит, бре! Која чест ми ја давате мене со вашиот сомнеж, бре! Ста-

орци сте вие, или луѓе, бре!  
Кутриот судија! Само што беше погледнат со искосени очи од царот! Го чу 

прашањето на сумалиот решавач на судбини, за што беше веќе потслушнал по нешто: 
– А што те натерало кутар судијо, да заглавиш во овие предели? – изрече, па 

продолжи, како да се обраќа сега на себе: – Ете ти, што се вика малер на висок служ-
беник: Мислеше ќе биде пофален како ажурен, неуморен работник на правдата и 
еден од главните столбови на државата. Ее-е! да знаеш само колку треба и се бара за 
државата! – Тој не го удостои судијата да го изрече тоа со доволно чујлив глас, поми-
нувајќи си само со мрмор. 

И си подмавтуваше со лабаво отпуштен прст пред себе, небаре да си спроведу-
ваше некоја своја предвидена програма... 

Ама прекина протестно и со тоа, па се оддалечи назад кон себеси. Се разбира, 
беше станат од почесната столица а и навистина многу активиран, но и променлив. 
Флавиј, како да се стреми кон своја смаленост, во многу добро видлива своја послуш-
ност го следеше, а Нерон само го изгледа, изгледа, сега со двете раце потстегнат во 
половината, поттресувајќи се, сиот во намуртеност. И го заврши тоа со уште едно из-
должено погледнување и некакво мускулесто подвижување на устата.   

– Добро, што си мислел, бре судијо? Кај твојот цар, во палатата, рушители на 
царството сега да бараме? Дали си ја изучил ти школата за судии? 

– Ама ваше благородно величество... 
– Море какво благородно! Не остави ти, па да бидам благородно! 
– Да  ме сослушавте...  Знаете вие што е нај... Што е царска почит, кога сме са-

кале преубаво да испадне нештото... – се замолче малодушно.  
– Царска почит е, кога дојде сопругот на едната убиена, и на моето спомну-

вање за таквиот личен случај, значи жален, избрза да ме убедува дека не се виновни 
овие простории за крвопролевање та да има во нив расправање за такви нешта, спомна, 
призна дека и самата жена негова, со своите постапки предизвикала да ѝ го сторат 
тоа… Ќе ти кажам и како се викаше. Тит. Тит трговецот со својот кораб по римските 
пристаништа. Се извини што жали дека неговиот благороден, многу позитивен 
чекор, го осуетила ете таа! Незаслужната!  Оди побарај го, ако сакаш да провериш. 

– Го знам, величество. И многу ве молам за прошка, многу ве молам... многу 
ве молам за прошка. Јас навистина се збркав… Дозволете ми да си одам...       

– Оди си. 
– Величество!... Вашето утрешно гостување на концертот? – потсети Флавиј. 

Незаменливиот Флавиј. 
 

(од романот „Чекори накај боговите“) 
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Златко Жоглев-Олгин 
УДК 821.163.3-32 

 

БИЛЕТ ЗА РАЈОТ 
Со чудата живееме, а чудата ги бараме. Нема поголемо чудо од животот.  

За да се учи од животот, честопати е доволно само да се набљудува и  
да се размислува, па да се извлече поука од туѓите искуства.  

 
Луѓето се космички определени да учат, ако не во овој живот, тогаш во 

некој друг (според учењето за реинкарнација). Некои учат полесно, некои по-
тешко. Првите плаќаат многу мала цена, а вторите поголема цена. За жал најго-
лемиот дел од луѓето мислат и учат само кога страдаат, кога имаат маки. Оние 
кои размислуваат и учат и кога им е релативно добро – благословени се.   

Велат: прашај паталец, а не гаталец. И прашувај и учи од повозрасни, по-
искусни. Лично верувам дека од повозрасните човек може многу работи да научи. 
Затоа во овој текст е опишана една од неколкуте случки кои ми ги раскажа мојот 
повозрасен пријател Цветко, по потекло од струшките села. Всушност, станува збор 
за вистински животни случки, кои тој лично ги доживеал, или кои тој ги слушнал од 
негови роднини и пријатели. Првата случка зборува за улогата на парите во чо-
вечките животи, алчноста и скржавоста на богатите, како и за снаодливоста на не-
кои од вредните и чесни луѓе.   

Еден ден, раскажува Цветко, дедо ми ме пушти кај дедо Стојан, кој во нашето 
село беше познат како човек кој живееше од правење и продавање ракија. Мојот 
дедо Ламбе беше човек кој никогаш не должеше пари за подолго време и ако се задол-
жеше веднаш го враќаше долгот. Кај него беше дојден неговиот пријател Драган, 
одличен мајстор, кој - како што велат нашите луѓе – „го биваше за сѐ“. Тој дојде кај 
дедо ми „на сериозен муабет“, како што му рече.  Дедо ми како еснаф човек, многу 
добро знаеше дека за такви сериозни муабети треба претходно да се подготви терен, 
па затоа ме испрати кај дедо Стојан, да одам да донесам ракија. Ми рече да му кажам 
дека сум од Ламбета, да ми даде два литри ракија и да запиши, а дедо ми ќе му ги 
плати најскоро што може – како што впрочем и правел секогаш дотогаш.  

Со трчање стигнав до местото на кое бев испратен. Дедо Стојан откога ме 
ислуша, промрмори нешто, без ќеиф, отиде до подрумот и ми даде две шишиња со 
ракија. Јас ги зедов шишињата и отидов право дома. Таму дедо Ламбе и Драган раз-
говараа. Му ги подадов шишињата со ракија на дедо ми. Тој се напи, за проба, и на-
еднаш изреагира непријатно и со пцовка, после која следеше коментар дека ракијата 
не е добра. Ми рече: „Оди кај дедо ти Стојан и речи му да ти даде ракија од онаа 
што пие тој, ако не нека не ти дава, оти за ракија како оваа пари не давам“.  

Неволно отидов назад. Кога се вратив кај дедо Стојан тој работеше нешто 
околу ракијата. Ме забележа и не се израдува многу туку праша: „Што е пак сега?“. 
Му пренесов што ми рече дедо Ламбе и му ги подадов шишињата. Тој ги зеде со 
уште посилно мрморење отколку првиот пат и отиде во подрумот. Се врати 
после кусо време со две шишиња ракија и ми ги подаде велејќи: „Дај му ги на 
дедо ти и кажи му дека оваа е добра за пиење – и за плаќање“, додаде. Кога се 
вратив назад дедо ми и дедо Драган ја пробаа новата ракија и скоро истовремено 
слично искоментираа – „И оваа не е добра, но некако се пие, за разлика од пр-
вата“. Дедо Ламбе ми се заблагодари, ме погали и ми рече дека можам да си одам.  

После извесно време, од својот татко Цветко го слушнал продолжениево на 
прикаската, што му го раскажал дедо Ламбе, а на кој, пак, му раскажал дедо Драган.  
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Тогаш кога дедо Драган беше кај нас и кога дедо ми Ламбе ме пушташе 
дури двапати по ракија, тој всушност побарал пари назаем од дедо ми. Беше не-
каде околу Св. Пантелејмон (почетокот на месец август). Му рекол да не бери гајле, 
дека парите ќе му ги врати до Божиќ, а најкасно до напролет, до Велигден. Ќе ра-
боти есента и се надева дека брзо ќе му ги врати парите, а ако не до напролет ќе ги 
продаде телињата, па така ќе му го врати долгот. Така мајстор Драган работел кај по-
веќе големци во селото, од попот, кметот, разни чорбаџии..., и им вршел разни мај-
сторски работи. Но, никој од нив не сакал да му плати со пари, туку еден ќе му дадел 
изварка, друг жито, трет нешто друго, а пари никако не им се давале. Времето си ми-
нувало, а мајсторот Драган се мислел како да спечали пари од големците, па без да ги 
продаде своите телиња, да го врати долгот до пролетта, па ако е можно и пред тоа.  

Мислел, мислел и се досетил. Еден ден како добар мајстор, направил еден 
сандук – ќиур – од добро дрво и го ставил на својот балкон, малку подзаскриен, но и 
да не може да помине некој, а да не го види. Така поминал попот и го видел ќиурот па 
го прашал: „А бре Драгане, прости, но што ќе ти е оној ќиурот“. А Драган му вели: 
„Слушај дедо попе. Неколку вечери со ред го сонувам дедо Боже. Ми се јавува на сон 
и ми вели дека треба да си направам ќиур од добро дрво, ако сакам да одам во Рајот. 
Така ми вели и секој кој сака да дојде таму мора да биде во ќиур од добро дрво. Ако 
не ништо од одењето во Рајот“. Попот си помолчил и заминал. По некое време при-
квечер се вратил и му кажал: „Драгане, ќе можеш ли и за мене да ми направиш еден 
таков ќиур и да го донесеш кај мене навечер, скришно за да не те гледаат, па јас ќе го 
ставам некаде на таван?“ „Дедо попе,“ – му рекол мајстор Драган – „јас можам да на-
правам, но за да купам добро дрво ќе ми требаат пари, за да платам“. „За пари ич не пра-
шувај“ – му одговорил попот – „ти само направи го и донеси го кај мене, а јас одма ќе 
ти платам во готово“. Речено – сторено. Така мајстор Драган го направил ќиурот и го 
однел скришно кај дедо попот, навечер. Ќиурот бил платен во готово и тоа по доста 
пристојна цена. Но, секако Драган за тоа не требало да кажува на другите. По некое 
време иста нарачка имал и кметот од селото. Мајстор Драган и нему му направил, му 
го однел скришно и си добил добри пари во готово. Потоа се заредиле чорбаџиите, 
еден па друг и скоро сите побогати во селото побарале да им направи мајстор Драган 
ќиур од добро дрво. Плаќале во готово и за цена не прашувале. Така, мајстор Драган, 
уште пред Божик, собрал поголема сума пари, со која можел да го врати долгот на 
дедо ми Ламбе, а му останале и бааги парички за трошење. Секако дека телињата си 
ги зачувал – не морал да ги продава по каква било цена за да го врати долгот.  

Еден ден пред Божик дојде кај дедо ми Ламбе, му ги врати парите, а дедо ми 
како прав еснаф пак ме испрати кај дедо Стојан по ракија. Ми даде пари во готово 
за да купам ракија и ми нагласи да му речам на дедо Стојан да ми даде од убавата. 
Дедо Стојан кога ме виде со шишињата, прво се намурти, но кога виде дека му 
давам пари за ракијата однапред, наеднаш се развесели. Отиде бргу-бргу во визбата 
и ми донесе две шишиња ракија нагласувајќи: „Да му кажеш на дедо ти Ламбе дека 
оваа е многу добра ракија. Мелем, мелем за душата.“ Кога се вратив со ракијата 
мајстор Драган и дедо ми Ламбе веќе имаа жив разговор. Ја пробаа ракијата и двај-
цата беа многу задоволни. Рекоа: „Е оваа е навистина за пиење, за душа да ти се 
фати“. Дедо ми Ламбе ми даде паричка за да си купам лижавче и ми се заблагодари.  

Додека трчав кон сретселото за да си купам лижавче, размислував и сфатив 
дека арна стока на вересија не може да се добие. Исто така научив дека за да одат во 
Рајот (односно за да добијат една трајна привилегија), богатите се спрем-ни да дадат 
дел од своите пари за завршена работа, што инаку не би ги дале. А мајстор Драган 
со чесна работа, но и со ум, си ги добил заслужените пари. Така се потврди по кој-
знае кој пат народната поговорка: „Ум царува, ум робува, ум гуски пасе“. 
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Ана Витанова Рингачева 

УДК 821.163.3-32 

 

ЦРНИЦА 

 

Во широкиот двор на баба Наца се влегуваше низ еден мал премин на-

правен во камениот ѕид, отвор кој селаните го нарекуваа „прелез“. Не го раз-

бирав значењето на зборот, но го сакав тоа место бидејќи преку него се доаѓаше 

до дворот во кој сè изгледаше мало и трошно. Како во приказните. Малата „дол-

малија“ куќарка имаше плитарни ѕидови за кои мислев дека во секој момент ќе 

се срушат. Ми наликуваа на старци со набраздени лица, поднаведнати и уморни. 

До неа, мал, во распаѓање полски тоалет со дрвена врата која никогаш целосно 

не се затвораше. А до него напуштена штала од која сè уште се ширеше мирис 

на арско ѓубре, иако стоката одамна беше продадена. Низ големиот и простран 

двор спокојно и бавно се движеше баба Наца. Ситна, трошна женичка, ниска со 

голема грпка на задниот дел од грбот. Кога и да погледнеш, таа беше таму. 

Одeше бавно, поднаведната, небаре со секој чекор ја бакнува земјата по која оди. 

Со десната рака се потпираше на својот стар свиткан дрвен бастун со пукнатини 

по него. Каква беше таа глетка! Дланката на старицата чиниш станала едно со лакот 

на бастунот, кој пак упорно како да сакаше да ѝ ја наруши рамнотежата. Си 

поигруваше со неа, како да знаеше дека без него таа не би го поминала прагот на 

куќата. Кривулест и стар, бастунот беше единствената подадена рака кон надво-

решниот свет. Постојаното надмудрување меѓу старицата и нејзината поткрепа 

беше надополнето и со по некоја насмевка со крајчето на устата, кога свртувајќи 

се на десната страна, покажуваше надмоќ над нејзиниот единствен соговорник 

во староста. Знаеше и да го укори, бидејќи не ја крепи доволно, на моменти чув-

ствуваше како и тој да ја напушта, а нов немаше кој да ѝ купи. Секојдневни беа 

тие „разговори“ меѓу старицата и бастунот, само кој да ги слуша. Којзнае што сè 

си кажале и пак одеа рака под рака, верно потпирајќи се еден со друг.   

Во дворот сè беше мало и трошно, освен една огромна сенка. Беше тоа 

сенката од огромната зелена крошна на старата црница. Никој не знае кој и кога 

ја засадил. Вдомена на едниот крај на дворот, со своите дебели корени ја беше 

поткопала земјата кои, како таа старееше, стануваа сè подебели и повидливи. Се 

извишуваше над сите соседни куќи, надмено убава и раскошна, беше преполна 

со живот, а толку стара. Нејзините гранки натежнуваа од грстовите црвено-вио-

летови плодови. Тие набабрени црвени облачиња немаше кој да ги собира, па 

паѓаа правејќи ја земјата крвава и блага. Засадена во некое друго време, црни-

цата имаше издлабено, небаре повредено, рането стебло. По него растечената 

смола си беше направила корито, а еден мравјалник се беше вдомил во испука-

ната кора. Дрвото беше толку големо, што помислував дека, ако некогаш падне, 

ќе ги земе со себе и куќарката и старицата.  

Скоро секој ден старицата седеше под сенката на црницата. Седната на 

малото дрвено столче со парче ткаенина на него, со бастунот в рака како да цр-

таше нешто на земјата. Со предниот дел на бастунот, кој наликуваше на шило, ја 

длабеше земјата и си мрмореше нешто неразбирливо. Ќе погледнеше нагоре и на 

нејзиното лице се појавуваше насмевка кога од гранките на дрвото токму пред 

нејзините нозе ќе паднеа неколку црници. Ги собираше тие волшебно убави пло-
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дови, а нејзините раце крвареа од толку силната боја што ја пуштаа црниците. И 

така секој ден, таа, бастунот и црницата беа единствените жители во простра-

ната ширина. 

Едно утро селаните ги разбуди силен тресок кој доаѓаше од дворот на 

баба Наца. Трчајќи да видам што го наруши уморното мртвило во селото, одда-

леку забележав како се кршат огромните гранки на црницата. Кога стигнав таму, 

соседите веќе се беа насобрале. Неколку работници со огромни метални алати ги 

рушеа ѕидовите на куќарката кои немоќно паѓаа и стануваа грст прашина. А 

еден од нив со пила, упорно се обидуваше да го пресече стеблото на црницата. 

Смолата незапирливо течеше, се лепеше на моќното парче метал, чиниш сакаше 

да се одбрни од наездата на огромните метални заби. Работникот со спотнато 

чело не ни забележа дека нозете му беа облеани во крв. Газеше врз зрелите цр-

ници кои како солзи паѓаа од гранките на убавото дрво. На крај, силното и ста-

мено тело на црницата попушти, се скрши на половина и падна врз купот пра-

шина и ѓубре на местото каде некогаш беше домот на старицата. Синовите на 

баба Наца го продале имотот, раскажуваа селаните, а неа ја однеле да живее в 

град. Но по кратко време починала. Денот кога ја откорнале од земјата на која 

единствено животареа таа и црницата, рацете ѝ биле крвави. Ги собрала од земја 

двете најзрели црници кои се срониле кога таа заминала, ги стиснала во длан-

ките и со себе го понела животот кој полека гаснеше. Црвената боја навлегла во 

пукнатините на слабата старечка дланка со напукана кожа, останала да црвенее 

и кога нејзиното мртво тело го положиле на одарот. 

Кога си заминаа работниците, на местото на старата црница остана го-

лема црвена дамка. Кога земјата се исуши, на местото на кое катадневно седеше 

старицата, забележав нешто налик на цртеж. Во земјата насликала скршен бастун 

и до него крст. 
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Елизабета Јончиќ 

УДК 821.163.3-31(082.2) 

  

НИЕ СМЕ САМО ЛУЃЕ 

 

 Колку повеќе се обидуваш да ги разделиш доброто и лошото во тебе, 

толку повеќе стануваш целина. Предавајќи се на ситниците кои ги сочинуваат 

тие две работи, нашиот ум ги синтетизира деловите во едно. А целото е сушти-

ната во видокругот кој што многумина го избегнуваат плашејќи се од вистината. 

Ние сме само луѓе... 

Како полуврела вода врз голо тело се спушти мракот врз нејзините очи. 

Сакаше да се избори со таа напаст од темничиште, и да избега некаде далеку не 

плашејќи се од непознатото макар да би било и полошо од ова што се случува 

сега. Не останаа солзи за да заплаче, некако само ги чувствуваше како одамна се 

беа одлиле во коритото на тешкиот живот, и останале таму заживеани, за од-

време-навреме да ја потсетат која е, и што треба да направи. Ова не беше прв пат 

да се најде во ваквата недоумица од разбушавени планови и да се вкочани од 

немоќ пред да почне било што. Прелетуваше со мислите од деновите кога беше 

дете до сега кога веќе порасна. Ја измеруваше цената измеѓу тешкотиите што ги 

помина во детството и денешните од кои сѐ уште не беше стапнала ни на „п“ од 

поминувањето. Прашувајќи се сама себе која е грешната жица што судбината ѝ 

ја заврза, и повторно останувајќи без одговор, поминa со прстите низ косата и 

премалена заспа. 

Утрото го донесе новиот ден. Распливнатите сончеви зраци си играа со 

безгрижна занесеност на едно убаво лице галејќи го толку нежно, толку мило, 

што и мајката би се засрамила кога би видела дека има понежен допир од нејзи-

ниот. „Разбуди се, разбуди се...“, шепотеа тие... Во кој правец ќе се упатиш денес, 

потрагата по драгоценото те истошти, но ќе дојде денот кога сѐ ќе се расчисти, 

ќе се заборават маглините што цело време се преметнуваат низ твојот пат, тој ќе 

се одмори од тебе, ти од него, и тогаш доаѓа светлината, синилото на твоето 

небо... Ќе чекориш боса низ меко кадифе и додека стапалата ти пропаѓаат надолу 

ќе чувствуваш чудесна леснотија во движењето, од горе до долу, од внатре до 

надвор, заслужено исполнување во душата. 

 И градот се беше разбудил, од улицата се слушаа гласови час потивки, 

час посилни, луѓето се беа раздвижиле секој брзајќи за некаде, секој со своите 

мисли, со своите планови кои знаат да натежнат или да олеснат. Убава беше таа 

улица, некаде близу центарот на градот, со архитектура што потсетуваше на ин-

вазијата од модернизмот, старата основа за стил на градбата, со широки ком-

форни простории, високи тесни прозорци и надвиснати чардаци преобликувани 

својствено секоја за себе, од различноста во фасадите до шареноликоста на огра-

дите од ковано железо, личело не личело да се направи да се биде во тек. Дуќан-

џиите ги креваа тешките кепенци од дуќаните, некои ги миеја излозите, а други 

пак уживаа во задоволството што им го овозможуваше црното кафе со мирисот и 

вкусот. Вкусот на кафето, убавината која некои луѓе ја чувствуваат како посебна 

кога црните голтки ќе се слизнат низ грлото... 

 „Марија... Марија дали сѐ уште спиеш?“, се слушна милозвучен глас. 

„Мислам дека треба да се подготвиме, подобро е малку порано да отидеме за да 
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не се заглавиме во колоните возила. А и те слушам речиси цела ноќ како нешто 

мрмориш, зарем сѐ уште не се помири дека нештата што се случуваат без наша 

контрола се или најстимулирачки или најдеструктивни, животот е како топка, 

како што ќе се стркала така ќе ја дочекаш, битно е само да си спремен, или сѐ да 

префрлиш на рефлексите со верба дека Бог го создал човекот за тој да може со сѐ 

да излезе на крај, и да не цимолкаш туку да ѝ бидеш верен слуга на волјата која 

ќе ти го покаже патот. Ме слушаш ли?“, одѕвонуваше гласот, „Ајде побрзај!“ 

 И тука се рашири мирисот на црното кафе, ѕвечкаа шољите на масата во 

кујната, се чувствуваше сигурната рака на бабата која што со живост сѐ премес-

туваше, да спреми, да нареди, сѐ на свое место, зашто вечерта беше многу бурна, 

тешка, мачна... Дури и некој како неа, не успеа да стави ред на случувањата. 

 Сѐ уште беше уплашена од ужасната вистина која што се откри сама по 

себе, вистината која што ја врати години наназад, после толку настојување да ја 

заборави, вистината за која мислеше дека засекогаш ќе биде избришана од нејзи-

ните сеќавања и сеќавањата на блиските. Се излажа. Во нејзината потсвест се-

когаш знаеше дека кога-тогаш нешто ќе извирее, и колку му се стари и исушени 

корените толку многу солзи ќе треба да го напојат, а дали ќе се освежи од напо-

јувањето беше прашање на една тешка одлука.  

 Со годините знаеше како треба да се носи во одредени ситуации и се-

когаш од нив го извлекуваше најрационалниот правец на дејствување. Таа зна-

еше, човекот кој со очите длабоко допира во нејзиниот штит од проѕирен поглед, 

има енергија слична на нејзината, знаеше и дека тие молскавични спојувања на 

очите се начин да се изрази моќта на цврстината на карактерот. Грубите мимики 

на лицето не секогаш беа вистинска слика за личноста, сѐ се сведуваше на по-

гледот. На молскавичноста што беше створена од искрите на човечката душа. И 

зборовите... Зборовите... „Не ме убивај со очите, јас ти ја љубам душата рас-

послана врз нив, а ако веќе не е за мене, дозволи ми да се измијам во тие корита 

на добродушноста, така ќе знам дека убиството е добронамерно бидејќи никогаш 

тие очи не ќе сакаат така како што сакам јас... Тие молњи не ќе блескаат за мене, 

друга сила нив ги води нанапред.“ „Е-ххх“,  длабока воздишка ѝ ги расече гра-

дите. „Да, за жал, друга сила нив ги води нанапред“. 

 
(од романoт во ракопис „Ние сме само луѓе“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 86 

 

Биљана Т. Димко 

УДК 821.163.3-32 

 

СИМОН РАГИН 

 

Кај нас велат, Бог да те чува од богат и глупав човек. Таквите не си ја 

знаат длабочината на џебот и празнотијaта на умот, па цел живот удираат како 

мотика на троскот. Затоа, да ги одминеш таквите е најдобро, а мирот ќе ти 

остане во душата. Ама, ако наидеш на богат и паметен, купувај од него сè што 

можеш да купиш, оти не знаеш што во кое време ќе ти затреба. 

После долго мачење на постела, стариот Симон Рагин го издиша послед-

ниот здив. Имаше околу седумдесет и шест-седум години, можеби и не беше 

толку стар, но човекот беше изнаработен многу. Во животот стекна големо бо-

гатство, ама дури да го стокми проплука многу крв. Почна како чирак кај еден 

градски чевлар, па така го изучи занаетот и продолжи вредно да работи, соби-

раше зрно по зрно, како мравките. Не се уморуваше од работа, полека, си го ра-

ботеше своето, без многу врева, а и беше благословен, умен и разбран човек 

беше. Полека, полека, со труд успеа многу, беше најпознатиот чевлар во градот. 

Успеа да отвори повеќе дуќани за чевли низ градот, вработи луѓе, исто, што си ја 

работеа вредно работата.  

Симон Рагин порасна во сиропиталиште, а ако потеклото ти е од таму, 

тогаш животот те фрлил веднаш по раѓањето на првата борбена линија или по 

наше на буниште. Тој немаше луксузен избор, можеше или да се бори како лав 

или да загине при првата борба со хиените, но тој не попушти. Се соочи најпрво 

со себе дека тој не е виновен за тоа што е, но ќе биде, ако остане таков и во ид-

нина, затоа главата ја исправи гордо, умот почна да го челичи и ги засука рака-

вите. Немаше избор, мораше самиот да научи како да стане човек. И постана 

тоа. Израсна во убав младич, и остаре како мудрец. 

Тука приказната би запрела. Делата зборуваат за човекот. Луѓето кои го 

познаваа Рагин и ден денес се потсетуваат на него со посебна почит.   

Неговата смрт не беше тешко прифатена само од градот, тука беше него-

вото семејство, старата госпоѓа, Магда Рагин, неговиот син Виктор и ќерка му 

Весна. Градските гласила и гласини на големо расправаа како остатокот од се-

мејството ќе пропадне славно. Тоа посебно важеше за неговите деца. Кутрите 

тие, беа целосно спротивна слика на татко им. Рагиновите деца беа единстве-

ниот и најголем неуспех од неговата работа. Ниту едниот од  нив не успеа да го 

,,изделка“ во вистински човек, а рака на срце се обидуваше, но тука беше и мајка 

им, Магда. Убава жена, но многу лоша и неразбрана. Тврдоглава ко маска, ако 

наумеше некоја работа да ја заврши и така ќе биде, не знаеше ни за добро ни за 

лошо. Само своето си го тераше. Ама како велат, кој со ѓаволот тикви сади, од 

глава му се удираат.  Смртта на Симон надалеку се слушна, како и пропаѓањето 

на младите Рагиновци. 

– ,,Сега ќе се види кој носел пари во таа куќа, а кој продавал памет...“ – 

говореше еден од вработените на Рагин. Друг па додаде: – ,,Лесно е да се збо-

рува напамет, дури сега ќе се изедат меѓу себе и од алчност и од будалштини, не 

им е дадено да работаат, туку, само да зборуваат.“ 

Јулскиот жежок воздух беше натежнал толку многу што одвај се дишеше.  
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Горештината ги замајуваше луѓето, градскиот асфалт гореше, а и канализаци-

ските мрежи издаваа. А како капак на сè, градската водоводна мрежа пукна, и 

веќе стануваше неиздржливо. Сѐ повеќе и повеќе градот оддаваше мирис на 

урина. Во вакво време, дождот требаше да се смета за благослов, ама ништо од 

тоа.  

На градските гробишта, гробарите, малку замаени од горештината, 

малку од ладното пиво одвај го ископаа гробот. Работеа двајца по двајца. Кога 

едните работеа, другите седеа под ладовината од големата дабова сенка, така се 

менуваа дури не го ископаа убаво гробното место. Меѓу нив имаше и еден 

младич, студент, кој мораше да работи нешто за да си го обезбеди школувањето. 

Низ работата тој му се обрати на другиот: – ,,Конечно, на оваа парцела луѓето не 

можат да си завидуваат меѓусебно, тука добиваат сите еднакво, два метра удолу, 

два метра угоре и бескраен мир.“ Повозрасниот го погледна, иако се намачи да 

остане сериозен, сепак, се насмевна кисело. – ,,Овде сè е натокмено.“  

Погребот беше закажан за во тринаесет часот. Под сенка некако се пре-

живуваше одвај, ама пак на отворено, горештината убиваше. Од некоја страна се 

наездија инсекти што штипеа по кожата и оставаа црвени дамки. Жените посто-

јано се жалеа на горештината, а мажите полека, полека се замајуваа од студената 

ракија и воопшто не им забележуваа на поплаките. 

Од големиот човек Симон Рагин остана само споменот. Земјата и нему 

ќе му ги изеде коските. Гробарите полека го спуштија дрвениот ковчег во дуп-

ката, а луѓето беа нетрпеливи да си заминат, сонцето им ги гореше главите, а ин-

сектите со апетит ги штипеа. Река луѓе се упати кон црковната сала каде што 

требаше да се послужи ручекот за покој на душата на мртовецот.  

Рагиновци одеа последни во врвицата, се држеа еден до друг, тоа беше 

неверојатна ко бајаги блискост. Нивната жалост повеќе беше накитена, отколку 

вистинска. Конечно се ослободија од човекот кој животот им го правеше под-

нослив, сега можеа слободно да се испоколат меѓу себе. Повеќе никому не му 

беше грижа што ќе биде со нив, односно било кој да е, би се радувал на нивната 

пропаст. Во главите им се создаваше фурија од решенија како да се ослободат 

еден од друг, а што помалку да изгледаат виновни. Нивната лудост и безумие би 

можел да ја разбере само мудар човек. Имаа доволно голема причина за да се 

изедат меѓу себе и потоа да се исплукаат. Тоа беа мајка, син, ќерка, создадени  

од ист генетски материјал, што, за жал не може ништо добро да му донесе на 

светот, освен поука што не е љубовта.  

 Симон живееше и работеше за своето семејство, ама колку и да бил чо-

векот берокуќен, среќата за топол и исполнет дом не му беше наклонета. Жена 

му беше со лоша нарав, со ништо и од никого не беше задоволна, постојано 

нешто му забележуваше, па така овој последните години од својот живот научи 

како воопшто да не ја слуша и гледа, а да остане во мир со неа. Ќерка му беше 

жртва на неговата жена, уште кога се роди Весна беше болежлива и не толку 

умна, па госпоѓата мајка наместо да бара некое чаре како секоја вообичаено по-

жртвувана мајка за своето дете, таа постојано ја обвинуваше својата ќерка како ѝ 

го уништила животот. Виктор имаше репутација на богат и убав младич кој е на-

клонет кон чашката и кон жените за една ноќ, а неговото расипништво започна 

откако Магда Рагин му се замеша во љубовната врска со Лејла, девојка од друга 

националност, со подруги верски размислувања. Лејла си замина засекогаш од 

животот на Виктор, а овој остана под ист покрив со Магда Рагин, па така почна 
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да пие за да може да ја поднесува, иако Симон неколкупати му велеше да си за-

мине и да почне некоја работа сам, а тој одбиваше убеден дека Лејла гледајќи ја 

неговата мајка увидела дека и тој е лош човек.  

 „Секој си има свој животен пат.“ – велеше Симон, кога блиските луѓе ќе 

му зборуваа, односно кога ќе го укоруваа за семејството. – „Мене никој не ме на-

учи како да го разликувам  доброто од лошото, морав сè сам.“ – воздивнуваше 

тешко и болно, очигледно и него веќе му се збоктисало.  

 Црковната сала беше полна со луѓе кои јадеа и пиеја за покој на душата 

на Симон Рагин, тука беа неговите блиски и далечни роднини, неговото се-

мејство. Кога влегоа во салата донесоа траурна атмосфера, а како што измину-

ваше времето се разлеа џагор и почна заборавот на човекот и неговите дела, пи-

јалокот што се точеше во меѓувреме беше доволно ладен и силен да го стори 

тоа.  

 Денот полека почна да заспива. Луѓето си отидоа по своите домови, си 

отидоа и Рагиновци, животот  и понатаму продолжи да си тече по својот тек. 

Само едно остана после тоа зајдисонце, луѓето умираат, но некои со своето за-

минување ослободуваат простор, а некои оставаат празен простор. Градскиот ча-

совник означи точно полноќ. 
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Зоран Пејковски 
УДК 821.163.3-2 

 

МАЛИ ДЕТСКИ РАЗГОВОРИ  
 

СЦЕНА 3 

 

(Пладне. Децата излезени на улица. И момчињата и девојчињата се заедно. Се 

договараат кој што ќе игра. Весели се летото доаѓа, па тие бараат начин како 

да си го минат летниот распуст безгрижно и сите на купче. Тука се и задол-

жителните први симпатии и детски љубови.) 

 

Веселко (Кон сите.): Јас мислам да направиме игралиште и да играме мал 

фудбал, па тогаш ќе го привлечиме вниманието на сите и на нашите родители 

кои нѐ заборавија и нѐ оставија, оти постојано се на работа. Тие немаат време за 

нас, а кога ќе се вратат пак немаат време за нас, оти се уморни и сакаат да 

спијат, да одморат. И затоа јас на сите родители сакам да им порачам во овој час 

дека децата не треба да се забораваат и да се оставаат. (Продолжува да говори во 

стих.) 

 

... „Многу ли, 

малку ли, 

децата бараат. 

 

Многу ли, 

малку ли, 

децата се караат“.... 

 

(Веднаш по Веселко се вклучува Лимонка.) 

 

Лимонка (Тажна. Кон сите.): Јас мислам дека нашите родители доволно не нѐ 

сакаат, оти поинаку можеби ќе беше сѐ. (Продолжува да говори во стих.) 
 

...„Многу ли, 

малку ли, 

децата будни сонуваат. 

 

Многу ли, 

малку ли, 

децата тајни чуваат. 

 

Многу ли, 

малку ли, 

им веруваат на возрасните...“ 

 

Развигорчо (Кон Лимонка.): Јас мислам Лимонка дека не си во право. Нашите 

родители нѐ сакаат најмногу на целиот свет. И не постои за родителот, не, како 

за пчеличката што не постои цвет. (Кон сите. Продолжува да говори во стих.) 
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...„Ете тоа ќе го дознаете 

и сами ќе го препознаете, 

кога  вистински ќе порасните“... 

 

Лимонка (Кон сите.): Ама.... (Мала пауза.) Јас не мислев така.... (Мала пауза.) 

Оти... (Продолжува да говори во стих.) 

 

„Детскиот поглед е светоглед, 

надежно гледа во недоглед, 

и кога сами себе не си веруваме, 

и кога сами себе се изневеруваме“... 

 

Карфиолка (Кон сите.): Ние сме деца кои безгрижно треба да растеме и во жи-

вотот да научиме што е добро, а што е лошо. Нашите родители за нас го прават 

најдоброто, кој колку може и кој колку умее. Затоа.... (Продолжува да говори во 

стих.): 

 

...„На платното што засенува во ноќта,  

детето црта ангел на среќата и моќта, 

на темното дно на страшното паѓање 

детето го насликува новото раѓање“..... 

 

(На прозорецот од домот се појавува главчето на Лустерко. Тој ги гледа и се 

срами зашто претходно не им ја отвори вратата до домот и не им се при-

дружи на децата во желбата играта да ја вратат на веселата улица, оти не 

верувал дека тоа може така да се случи. Сега Лустерко се срами да ги праша 

дали ќе го примат и ќе го вклучат во детските игри.) 

 

Каранфилко (Кон сите.): Ајде другарчиња, момчиња и девојчиња да направиме 

игралиште мало па да заиграме фудбал, (Го здогледува главчето на Лустерко.) и 

она главче што свети таму да го донесеме тука. (Покажува со рака кон прозо-

рецот на Лустерко. Кон Лустерко.) Ајде Лустерко доста светиш, дојди тука да 

заиграш со нас, оти и самиот знаеш (Продолжува да говори во стих.):... 

 

...„Таму каде што и небото тагува, 

само дете може надежно да се радува, 

кога сите бродови и лаѓи потонуваат, 

децата го живеат тоа што го сонуваат“.... 

 

(Лустерко го затвора прозорецот и веднаш се создава пред децата. Сите го 

прегрнуваат во знак на добредојде.) 

 

Лустерко (Кон децата. Кон сите.): Простете ми што не верував дека ќе успеете 

во ова. И јас сакам со вас да бидам, и овој таблет (Го покажува пред децата.) 

повеќе не сакам да го видам (Го фрла.) тој ни го украде детството, нѐ сокрива 

еден од друг, нѐ прави несреќни, а среќни можеме сите да бидеме, јас сакам сите 

да видиме (Продолжува да говори во стих.):... 
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... „Планини и гори 

руменило в зори, 

жубор на води, 

незгоди и згоди, 

птици разлетани, 

полиња расцветани, 

животинки раздвижени, 

весели и загрижени“..... 

 

Пешкирчо (Кон Лустерко. Кон сите.): Така е и да видиме природата што 

прави, да научиме многу работи сами и зошто (Продолжува да говори во стих): 

 

...„Треба храна да има, 

за целата зима“..... 

Да научиме:..... 

...„Како животните се хранат? 

Како едни од други се бранат? 

Како лиска пилиња краде? 

Како волкот јагниња јаде? 

Како змија голта жаба? 

Како ѕверот страшен див 

го проголтал зајко сив? 

 

Кога во зима студот ѕемне 

и опасност насекаде демне, 

животни и птици 

некаде се кријат, 

децата спокојно во топло 

си спијат, 

на вкусна храна тие си се радуваат, 

мама и тато грижливо ги чуваат“..... 

 

Сите (Во еден глас. Кон сите. Говорат во стих.): 

 

Пролет зеленее и цвета, 

сончко над планини шета, 

летото плодовите ги зрее, 

во поле жетва се жнее, 

есента остава само суви гранки, 

зимата е време за снешковци и санки. 

 

Детето во сите случувања во природата, 

ги сонува само убавината и слободата. 

Во тоа е најголемата тајна ете, 

сепак најубаво е да си дете.  

 

(Се слуша детска весела музика. Децата се разбркуваат. Полека излегуваат од 

сцената.) 
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Борче Панов 
УДК 821.163.3-2 

 

ПОДЕЛЕН ОД СОПСТВЕНИОТ НОС  

 

ТРЕТА СЛИКА 

На сцената се три лика – три огромни копчиња. На средината доми-

нира едно затемнето огледало. 

 

ПОЈАВА ПРВА 

ПРВО КОПЧЕ, ВТОРО КОПЧЕ И ТРЕТО КОПЧЕ 

ПРВОТО КОПЧЕ (Кон огледалото.): Зошто, зошто не нѐ закопчуваш повеќе… 

ВТОРОТО КОПЧЕ: Зошто не нè закопчуваш повеќе во илиците твои… 

ТРЕТОТО КОПЧЕ: О... Огледалце, огледалце… 

СИТЕ ЗАЕДНО: О, зошто… зошто…зошто… огледалце… огледалце… 

ПРВОТО КОПЧЕ: О, не можам, не можам... 

ВТОРОТО КОПЧЕ: Не можам, не можам... 

ТРЕТОТО КОПЧЕ: Ни јас ни јас… 

ПРВОТО КОПЧЕ: Денот на грб… (Се врти со грб и седнува со копчето на 

грбот кон публиката.) 

ВТОРОТО КОПЧЕ: На грб… на грб (Исто така се врти со грб кон публиката 

со копчето на грбот, јавнувајќи го Првото копче.) 

ТРЕТОТО КОПЧЕ: Да ти го носиме (Ззастанува со копчето на градите кон публи-

ката и со табла во вид на круг на која со големи црни букви пишува Јас.) 
 

(Се слуша страшен демонски кикот. Во тој миг, одеднаш, најпрвин се 

врти Второто копче, тоа бега низ сцената. По него станува и Првото копче 

коешто исто така бега низ сцената. Во еден миг тие сфаќаат дека кикотот 

доаѓа од големата лична заменка Јас. Внимателно доаѓаат до него.) 
 

ПРВОТО КОПЧЕ: О ни ноќе, ни ноќе... 

ВТОРОТО КОПЧЕ: Ни ноќе не можеме, не можеме да здивнеме од тебе… 

ПРВОТО КОПЧЕ: Од тебе, месечару, што сѐ подоцна… 

ВТОРОТО КОПЧЕ: Сѐ подоцна се враќаш со сонце во очите… 

ПРВОТО КОПЧЕ: Месечару, месечару… 

ВТОРОТО КОПЧЕ: На сонце! 

ЗАЕДНО: И затоа, затоа… Сѐ помалку, сѐ помалку… Ни значи… Кој нѐ закоп-

чува… Кој нѐ откопчува… 
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ЧЕТВРТА СЛИКА 

На сцената има поставена една клупа. На клупата спие клошарот 

Лорка. Кон него приоѓа Дудукот со голема улична метла.  

 

ПОЈАВА ПРВА 

ДУДУКОТ И ЛОРКА 

ДУДУКОТ (Го трга клошарот Лорка.): Стани бе! Стани! Ај Стани! (Лорка се 

проѕева.)… А бе не спие секој нилски коњ што се проѕева! Стани, бе! 

ЛОРКА (Полека се буди.): Што бе... што? Ги измете лошите соништа на ноќта... 

и сега... сакаш и мене, а!? 

ДУДУКОТ: Ајде!.Ајде! Тоа што ноќта го крие, го открива денот, а... такви 

кошмари како тебе не се за на сонце! 

(Одеднаш Дудукот се закашлува и тој почнува силно да кашла, губејќи 

го здивот. Седнува на клупата до Лорка) 

ЛОРКА: Астма? 

ДУДУКОТ: Па нема кој не ми го крати здивот... (Кашла.)... а бе... понекогаш го 

губам камчето од под јазикот и занемувам среде ѕверови облечени во човечки 

кожи... (Кашла.)? 

ЛОРКА: И?... 

ДУДУКОТ: Што... И? 

ЛОРКА: Па... те фати астма! 

ДУДУКОТ: И тебе ќе те фати за гуша, ако не станеш... Знаеш ли што сеир ќе 

има овде... 

ЛОРКА: Што, бе? 

ДУДУКОТ: Ќе се збираат... ете што? 

ЛОРКА: Кој, бе?! 

ДУДУКОТ: Како кој? Сите! Сите, бе, сите! Пак ќе бидат, ќе се соберат заедно... 

Ете – на конгресот во хотел „Промаја-соба ведро небо“. Доаѓаат од сите страни, 

оти ги вика газдата. 

ЛОРКА: А газдата... е изгледа остарел веќе ко оној стар лав. 

ДУДУКОТ: Каков стар лав, бе, будала! 

ЛОРКА: Оној бе... штрбиот... не може веќе сам и му требаме! 

ДУДУКОТ: Рече „му требаме“... Ти, бе... Случајно да не мислеше и на себе си? 

ЛОРКА: Јас... ами како... Откако му потонаа сите лаѓи... мислам и бродови и кај-

чиња и гондоли и лотки... па и лаги – како лаги со опашки, сѐ повеќе му требав и јас... 

ДУДУКОТ: За медитација... или за пиење... пијандуро една?! 

ЛОРКА: А бе што се пропи... тој или јас... Се пропивме, ама и тоа помина… 

Сега настапува големото трезнење. А бе… ко две риби во иста тава сме и не се 

знае кого повеќе го печи… А бе се случуваше да сме нацицани како земја и… од 

земјата да не можеме да станеме, ама сега…сега… 
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ДУДУКОТ: Сега дојде време и оловото да ви заплива, а не и сламата да ви 

тоне... тоа сакаше да го речеш… 

ЛОРКА: Токму така… сега… сега… 

(Во тој миг на сцената влегуваат десно-оув и Устата. Устата е уште 

повеќе нагиздена од првиот пат. Дудукот излегува од сцената.) 

 

ПОЈАВА ВТОРА 

ЛОРКА, ДЕСНОУВ И УСТАТА 

ДЕСНОУВ: Е сега да немавте нос и трева ќе пасевте… А бе, клошар, зар не 

гледаш дека од хотел на клупа со нашето големо јас, паднавте,... од ведро небо 

ни ко гром ни во коприви, туку в кал со Носот удривте… 

ЛОРКА: А од кај знаеш ти? Кој ти шепна или поточно каде слушна или дочу 

или… 

ДЕСНОУВ (Го повикува со показалецот.): Дојди да ти шепнам… (Му шепоти.) 

ЛОРКА (Изненаден.): А бе ај! Не бе…Тоа не е можно... Јас-јас!.... Не, бе, не е 

можно! А бе јас навистина сонувам, ама отсекогаш мојот сон бил мојот џелат и 

ме повредувал мене самиот! 

(Во тој миг на сцената влегуваат Дудукот, Левоок и Десноок.) 

 

ПОЈАВА ТРЕТА 

ДУДУКОТ, ЛОРКА, ДЕСНОУВ И УСТАТА 

ДЕСНОУВ: А колку пати си се запрашал дали овие две очи некогаш ќе се сетат 

дека истовремено живееш во нив поделен од сопствениот нос?! 

ЛОРКА: А бе за нив не знам, ама за мене знам дека никогаш не сум бил цела 

капа човек…и никој за мене не рекол… 

ЛЕВООК: Дека човеков (Покажува кон Лорка.)… дека човеков има карактер и 

дека карактерот му е како челична конструкција што ја држи неговата прекрасна 

личност во која има место за цел станбен блок… 

ДЕСНООК: А камоли за нас – две сироти очи сал… 

ДЕСНОУВ: И едно уво! 

(Одеднаш на сцената дотрчува и Левоув.) 

ЛЕВОУВ (Кон Десноув.): Како, бе, само едно, зар со едно се бидува човек?! 

УСТАТА (Влегува бесно на сцeната.): А без уста, бе, немтури, зар немата ти-

шина сакате да бидете, суртуци?! 

(Носот исто така како од магнет е привлечен. Сите заедно на сцената 

стануваат еден круг од елементи на лице кое што полека почнува да се стес-

нува и во мигот кога ќе се собере на сцената екнува смееење.) 

НОСОТ: Е без мене… без мене… ете слободно можете трева колку што сакате 

да пасете… 
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Сузана Мицева 

УДК 821.163.3-93.09 

 

ПЕЈЗАЖНАТА ЛИРИКА ВО ПРОЗАТА НА ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 
                                                                  Не постои ништо тешко во пишувањето. 

                                                                Сѐ што треба е да седнеш и да крвариш. 
 

                                                                                        Е. Хемингвеј      
 

Не можам да се оттргнам од сликата на човек облеан со крв секогаш кога 

ќе помислам на авторите кои создале повеќе од десет книги. Тело разнесено во 

писмо.  

Велат дека фотографиите се чувари на спомените. А втиснатите слики во 

човековата меморија се најчесто складирани емоции од неговите животни случ-

ки и настани. Сликарот може тие внатрешни слики да ги визуелизира, а писате-

лот таквите слики честопати ги оживува во своите дела, им дава еден субјекти-

вен облик и така ги покажува на другите. Ако пак, од делата на авторот сакаме 

да извлечеме некаква слика за неговата личност, првата асоцијација за Видое 

Подгорец би била зелена ливада и жубор на вода. 

Младата македонска литература за деца не ќе можела да го даде својот 

прв чекор, да го оформи својот ôд на патеката на светското книжевно наслед-

ство, ако овде не е творештвото на Подгорец како столб – потпора во тие години 

на оформување, осамостојување. Тој се јавува токму кога е најмногу потребен, 

веднаш по првата генерација писатели за деца, да го надополни, да го издигне од 

темелите тоа големо празно градилиште на македонскиот дух, култура и литера-

тура.  

За него и неговото творештво кажале многумина пред нас, професори, 

критичари, истражувачи. Но тоа не треба да не задоволи и успокои. Сѐ уште 

постои простор во кој ние можеме да копаме, да анализираме, да споредуваме. 

Оставнината на писателот, обемниот пишан материјал, е всушност ненапишани-

от аманет за нас, дека треба да читаме и да бараме нови значења на веќе прочи-

таните дела. 

Подгорец е автор кој ја синтетизирал природата во своето перо. Како низ 

мастилото да капеле капки вода и мирисите на полското цвеќе, звукот на птичја-

та песна, сѐ е толку дофатливо низ неговите пишани редови што дури и дете кое 

никогаш не било дел од тој амбиент, може да ја сети атмосферата, да ја долови 

љубовта, приврзаноста и предаденоста на писателот и поет кон природата, а осо-

бено руралото. Таков пример се расказите од книгата Прости ми канаринке. По-

веќето раскази се сместени во селско опкружување, со видливи автобиографски 

нишки во приказните и една лесна, речиси маглива лиричност што ги проткају-

ва, која претставува и неуловлив копнеж кон минатото. „На воденицата“ е топол 

расказ за сеќавањата на едно детство, раскажано низ мемоарите на дедото. Него-

виот завет, внучето да не ја заборави воденицата, е истовремено симбол за мин-

ливоста и менливоста на животот.  

„Над нас тежеа гранките на врбите, чиниш расплетени коси на шум-    

ски самовили. Пред нас течеше потокот на белутраците, пееше неговиот бистар 

гргор, а во сините вирови играа пастрмки.“ Се присетува дедото во овој рас-   

каз. 
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Спомените кои се разлистуваат пред читателот како прашливи листови 

од омилената книга, се носталгични, но со нив тешко може да се идентификува 

денешното дете. Не само што нема воденици, не по својата примарна намена, ту-

ку и како градби не се сочувани. А селските реки се или пресушени или толку 

загадени, што во нив е променет целиот биодиверзитет и нема никакви риби, а 

камоли пастрмки. Во исто време, ова четиво е толку потребно за детето што 

расне и станува човек на овие простори, каде селото од раниот дваесетти век со-

сем го изгубило својот лик и функција. Да се запознае, да го спознае тлото што 

го оформува, за полесно да ја разбере сегашноста и своето опкружување. Во таа 

смисла, прозата на Подгорец не само што е поетична и податлива, туку и на-

сушна. 

Подгорец во една прилика и самиот ќе рече: „Селското дете не може да 

биде друго освен постојана дружба со пролетта и есента, една неразделна свр-

заност со несреќна срна или со првото јагне. 

...Планината и нејзиниот свет лежат во основата на повеќе мои книги. 

Романот ,Белото Циганче‘  е оддолжување спрема светот на моето детство...“ 

Овој негов исказ ни ја открива суштината не само на неговото тво-

рештво, туку и на човекот Видое. Видое кој е нераскинлив дел од Подгоријата, 

од Колешино, од Беласица. Токму затоа, неговиот псевдоним Подгорец не умеам 

да го согледам на ниту еден друг начин освен како мапа до неговата срж. Барај 

ја подгоријата за да ме пронајдеш мене. Повеќето псевдоними имаат за цел да го 

сокријат авторот, да го направат нејасен за читателите, но нашиот Подгорец се 

чини немал таква намера. Напротив. Тој како да ни порачува: Јас Видое, Подго-

рецот! Така, неговото име добива уште подлабоко значење. Неговиот псевдоним 

е неговиот идентитет, но низ неговите книги тој станува глас на секој подгорски 

човек.  

На прашањето зошто природата, отворениот простор е местото каде се 

одвиваат голем дел од дејствијата на неговите книги тој вели:  

„Беласица е убава, бујна, богата и густо пошумена планина. Таа е на че-

кор од селото. Ја сакав – малку е да се рече – туку со неа се соживеав уште во 

првите денови од својот живот, од најраното детство.“ 

Токму во тие интимни искази на авторот се крие вистината. Тој немирен 

дух пуштен да се протега по горските предели, засекогаш е обележан од слобо-

дата на своето детство, и во повозрасните години, кога е оставен да функциони-

ра во урбаниот и стерилен простор, тој го бира бегството кон природата во кни-

гите, во фантазијата и во потсвеста. Подгорец раскажува дека планината ја знае 

многу добро, нејзината природа и нејзиниот карактер. Таа несакајќи го облику-

вала во текот на растењето, му дала нешто питомо – погледот на светот, и нешто 

диво – поривот да се бара слободата и се чини и нешто неодгатливо и недо-

фатливо – стремежот да се тежнее кон корените.  

„Вообичаено е, за детството да се искажуваме со најраскошни епитети – 

дека тоа е најубавиот свет, златно сончево доба, безгрижен рај. Меѓутоа, не е 

баш така. Многу ситници што го сочинуваат тоа детство едноставно исчезнале 

од нашето сеќавање, се заборавиле и веќе не постојат. Затоа мислам дека со него 

често се манипулира во литературата, во уметноста, па и воопшто во животот.“ 

Така ќе го опише детството и идеализацијата на тој најкревок период од животот 

на човекот во едно интервју пред 25 години, во радио емисијата „Траги во вре-

мето“, емитувана на 3 февруари 1994 година на Радио Скопје.  
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Искреноста кон сѐ околу него, почнувајќи од себе, па завршувајќи со чи-

тателите и ликовите во неговите книги, го прави Подгорец раритет во литерату-

рата. Отвореноста со која настапува најверојатно е тој магнетизам што го влече 

читателот кон неговите книги. Тој не нѐ поштедува од суровоста на животот, ни-

ту ја разубавува. Но го наоѓа најбезболниот пристап за да ни ја предочи, да нѐ 

запознае со неа.  

Детството не е секогаш бајка ниту во неговите раскази. Така, збирката 

„Неспокојно детство“ го претставува животот на македонското дете во војната, 

неговото скршено детство и нужноста да се напушти безгрижната игра и да се 

подели реалноста и тежината со возрасните членови во семејството. Сцените во 

кои ги става своите јунаци, речиси нереалните описи на природата, ги прават 

нивните судбини и целата содржина не само поднослива, туку и надежна. Тој се-

когаш остава простор човек да се утеши во убавината и семоќноста на божестве-

ната креација, таа да му биде закрила на детето, во миговите кога се прекршува 

судбината. Таквиот пристап е одлика на умешен но и крајно совесен автор, кој 

има разбирање и познавање на сензитивноста на читателот. 

Подгорец  се согласува дека детството, родното опкружување извршиле 

големо влијание врз обликувањето на неговиот живот, па и на неговото тво-

рештво.  

„Само што го искачивме благиот насип, на десниот брег на реката нѐ 

пречекаа свежо разбранувани, сочни ливади, опколени со стражи од врбови и то-

полови стебла.“ Овој извадок од Белото Циганче ни го открива лирскиот исказ 

на неговите редови, и истовремено нѐ потсеќа на една бескрајна песна, ода за 

убавината на зеленилото, во која се слави возвишеноста на природата.  

Дури и кога природата не е субјект во неговите дела, таа е секогaш при-

сутна како поширока слика во која се одвиваат судбините на неговите ликови, 

понекогаш како објаснување на околностите под кои се случува дејствието, 

другпат како причина за некои активности да се случат или да не се случат.  

Се чини дека таа постојано е во позадина и авторот само ја поместува и ѝ 

го зголемува или намалува аголот на гледање.  

Зошто го истакнувам ова? Се чини дека нема посоодветен момент да се 

проговори на оваа тема. Во време кога не само земјава, туку регионот и светот 

се исправени пред заканата од безброј еколошки катастрофи, немилосрдно 

уништување на животната средина, загадување на вода и почва, оттуѓување на 

човекот а особено на детето од природниот амбинет. Ние не само што треба да 

копаме по книгите кои ја слават, величат природата, туку и да ги пригрлиме тие 

четива и споени со нив да истапиме кон враќање кон хоризонтите. Ако литерату-

рата за деца е специфична по тоа што не само што треба да има своја уметничка, 

туку и методичка и едукативна вредност, тогаш Подгорец се наоѓа на врвот на 

тоа нужно писмо кое мора да се чита и да се учи. Да се применува.  

Затоа што сѐ во животот е минливо. Сите сме конечни. Само уметноста 

ја има силата, таа моќ, да ја пробие мембраната на времето и да убавее и опсто-

јува во сите епохи.   

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 102 

 

Христо Петрески, Ана Петреска 
УДК 821.163.3-93.09 

 

ТРАЕН КРИТИЧКО-ЕСЕИСТИЧКИ ПРИДОНЕС 

(Критичко-есеистичкото творештво на проф. д-р Стана Смиљковиќ  

посветено за македонските автори и книжевност) 

 

Српската универзитетска професорка испишува критичко-есеистички 

осврти, односно студии во кои посебно место зазема македонската литература. 

Таа со предизвик се нашла пред поетски и прозен творечки опус со исклучител-

но творечко вдахновение, а кој е наменет на најмладиот читател. И, како што таа 

истражувајќи, меѓу другото, ќе заклучи: пишувал Славко Јаневски за деца не са-

мо од општествена потреба, туку и од духовна – пишувал бидејќи согледал дека 

најмладиот читател е запоставен, заборавен. Она што мислел да го соопшти, 

шепне, раскаже, да им го најави на децата, го направил тоа во своите приказни и 

песни. 

„Интуицијата на поетот предупредува дека секое уметничко дело се 

стреми кон височините и пространството. Ѕвоното високо ѕвони. Праисконските 

извори на светлината се шират. Можеби самиот човек е светлина во загадочниот 

универзум!“ – така пишува проф. д-р Стана Смиљковиќ во книгата „Прозното и 

поетското творештво за деца на Славко Јаневски“ (издание на издавачката куќа 

„Македонија презент“ од Скопје во 2012 година).  

Понатаму, авторката Стана Смиљковиќ, осврнувајќи се на книжевното 

творештво за деца и млади, помеѓу другото забележува дека времето на детство 

во литературата за деца добива нови акорди, ликови и нови содржини. Писате-

лите го наслушнуваат ритамот на современиот живот и светот и квалитативно и 

квантитативно со новиот пристап ги откриваат сите оние закопани и заборавени 

огништа од кои пораснале децата и подоцна, од нив станале зрели луѓе. Песните 

и приказните вдахновени од детството се развивале и станале духовни придруж-

ници на тоа мало суштество кое уште од најрани денови ќе ги отвори својата ду-

ша и срце и ќе ги согледа моралните, социјалните и општествените проблеми 

кои се неминовни придружници на човекот. 

Долго време книжевноста за деца како уметност беше демантирана, от-

фрлувана и недоволно вреднувана. Низ литературната историја струеја различни 

мислења за тоа што е литературата за деца и како треба да се пријде на тој вид 

творештво. Голем број студии и дискусии говорат за интересот кон оваа духовна 

творба, кон средствата со кои книжевниците се служат за да ја откријат детската 

психа, детската радост и „градините на детството“. Кога сето ова се има во пред-

вид, се наметнуваат прашањата кои не се нови, но кои секогаш остануваат без 

конечен одговор: што е литературата за деца, дали е книжевноста за деца умет-

ност на зборот, како треба да се сфатат делата наменети за децата, што е совре-

мената книжевност за деца итн. Прашањата кои ги измачуваат теоретичарите, 

литературните историчари и критичарите сигурно во себе ги содржат оние мате-

ријали и проблеми со кои се соочуваат и писателите и читателите како корис-

ници на овој вид духовна творба. Најеминентните стручни лица во своите раз-

мислувања ја откриваат сета комплексност на проблемот кој е пред нас: литера-

турата за деца не е книжевност од втор ред. Напротив, тоа е книжевност која има 
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своја специфичност, свои методи и соодветни изразни средства. Тоа е книжев-

ност од чии извори се точи минатото време, времето кое не е само време на дет-

ство, туку и време воопшто. Слободан Ж. Марковиќ истакнува дека во делата за 

деца со магијата на уметничките зборови „се слеваат две детства, минато и се-

гашно, со кои временската разлика придонесува да се состави побогата и посо-

држинска целина на нова, подинамична младост, која се манифестира во мож-

ностите и желбата за живот“. 

Фактот дека оваа книжевност предизвика поинакви мислења и различни 

претпоставки сведочи за интересот кој литературата за деца го предизвикува од 

своето создавање до денес. И покрај различните противречности може да се при-

фати тезата дека книжевноста за деца е уметност на која треба да се пријде со 

знаење и вистински. Ако тргнеме од таа констатација, мораме да имаме во пред-

вид дека тоа не е само книжевност и според мотивате и според изразните сред-

ства, туку тоа е автономна, самостојна литература која денес го добила својот 

современ облик, современи ликови; литература која не е само во служба на ди-

дактиката, моралистиката. Тоа е литература која буди естетски чувства, ја разви-

ва фантазијата и мислата, го збогатува емотивниот свет. 

Европските и јужнословенските критичари и историчари главно се на-

оѓаат на истата линија за оценување на функциите, вредностите и улогата на 

овој вид литература. Особено внимание обрнуваат на изразот кој треба да ја вос-

хити младата, и не само младата читателска пубика; изразот кој со својата ре-

дуцираност придонесува да се каже она што е предмет на опишување или пеење. 

Функцијата на изразните средства има значајно место во книжевните дела за де-

цата. 

Во тој и таков стил и манир, српската универзитетска професорка, а во 

еден подолг период и декан на Учителскиот факултет во Врање, испишува кри-

тичко-есеистички осврти, односно студии во кои посебно место зазема македон-

ската литература. 

На творештвото на Славко Јаневски почитуваната Стана Смиљковиќ ма-

гистрира (под менторство на проф. д-р Миодраг Друговац), откако претходно и 

ќе дипломира на Филолошкиот факултет во Скопје. Но, Стана Смиљковиќ како 

активен, вреден, агилен и серозен стручњак и научник во изминатиот повеќеде-

цениски период разгледува и оценува бројни македонски автори и дела. Тоа пре-

дадено, со почит и љубов го прави и денес и според својот долгогодишен и сту-

диозен ангажман е еден од ретките и најзначајните наши поклоници и следбени-

ци, љубители, почитувачи, проучувачи и симпатизери. 

Таа пишува за: Григор Прличев, Марко Цепенков, Славко Јаневски, Ви-

дое Подгорец, Христо Петрески и други. 

Затоа, не случајно, во 2012 година авторката ја доби и Меѓународната 

награда „Ана Франк“, токму за ова ретко и значајно дело, кое е актуелно, содр-

жајно и обмислено дело и ја третира литературата за деца и млади, а признание-

то го доделуваат Издавачката куќа „Феникс“ и Фондацијата за културна и на-

учна афирмација и презентација „Македонија презент“ од Скопје.  

По тој повод, на промоцијата на книгата од Стана Смиљковиќ за Славко 

Јаневски и врачувањето на наградата „Ана Франк“, проф. д-р Благица Петковска 

од Педагошкиот факултет во Скопје, во својата поздравна беседа истакна дека 

станува збор за исклучително творечко вдахновение на еден познат и признат, 

автентичен автор од соседството. 
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Книжевното создавање за деца од македонскиот современ раскажувач, 

великанот Славко Јаневски, во македонската културна историја има почесно 

место. Имено – генерации деца раснеа со неговите: „Улица“, „Шеќерна приказ-

на“, „Најголемиот континент“, „Сенката на Карамба-Барамба“, „Марсовци и глув-

ци“, „Бубачки и шумски ѕверки“, „Тоа беше вчера“, „Црни и жолти“. 

Поетското и прозното творештво што Јаневски го наменил за децата дава 

можност тоа да се проучи и да се толкува од повеќе гледишта, притоа да се користи 

различна методологија во откривањето на уметничко-естетските вредности и висти-

ни што оваа литература го нуди. Тоа, воопшто, не е лесна и едноставна задача за 

аналитичарот што се зафатил со опусот на Јаневски. 

Авторката Стана Смиљковиќ со предизвик се нашла пред поетски и про-

зен творечки опус со исклучително творечко вдахновение, а кој е наменет за нај-

младиот читател. И, како што таа истражувајќи ќе заклучи „пишувал Јаневски за 

деца не само од општествена потреба, туку и од духовна – пишувал бидејќи согле-

дал дека најмладиот читател е запоставен, заборавен. Она што мислел да го сооп-

шти, шепне, раскаже, да им го најави на децата, го направил тоа во своите при-

казни и песни“... Со збирката „Најголемиот континент“ (1969), ја затвора својата 

поетска работилница која била наменета за децата. Го завршува пишувањето, но 

неговите дела и денес зрачат со вистинска убавина која се открива со читањето.  

Научниот труд од д-р Стана Смиљковиќ, по воведот: „Литературата за 

деца како уметност на зборот“,  ја има следната содржина: „Улогата и местото 

на Славко Јаневски во конституирањето  на современата македонска литература 

за деца“; „Делата за возрасни и за деца произлезени од перото на Славко Јанев-

ски“; „Влијанието на народната книжевнист врз творештвото за деца на Славко 

Јаневски“; „Животната средина – непресушен извор за создавање – корените на 

врската на писателот со детството во делото ’Улица‘“; „’Шеќерна приказна‘ – 

пример за модерна бајка“; „Проза на поетската фантастика – спој на лирското, 

фантастичното и функционалното: ’Марсовци и глувци‘“; „Сенката на Карамба 

Барамба“; „Пионери и пионерки, бубачки и шумски ѕверки“; „Естетските вред-

ности на прозата за деца од Славко Јаневски“; „Животните во расказите за деца 

– алегорија на современиот живот“; „Раните поетски импулси на Славко Јанев-

ски – песните создадени непосредно по војната“; „Поезија исткаена од реалното 

и имагинарното: ’Црни и жолти‘“; „На најголемиот континент од Славко Јанев-

ски – хуморот и поезијата – егзотичниот свет на поезијата“; „Поезија која доби 

современ тон, јазик и мелодија“; „Зборот на литературната критика за литера-

турните дела за деца од Славко Јаневски“. 

Додатокот, заклучокот, литературата и други прилози ја заокружуваат 

целоста на оваа книга на авторката Стана Смиљковиќ, која е плоден научен ра-

ботник и автор и коавтор на повеќе книги. 

Овој труд по својата научно-содржинска и формална заокруженост е тра-

ен придонес за монографски пристап кон тема што секогаш ќе биде вредна за 

почит и интерес, како што севременски ќе живее и творештвото за деца на Слав-

ко Јаневски. 

Проф. д-р Стана Смиљковиќ заслужува внимание и респект за својот досе-

гашен труд и ангажман, предаденоста и посветеноста и остварените евидентни и 

неизбришливи постигања и резултати на планот на афирмацијата и презентација-

та, односно толкувањето и дисперзијата на македонската книжевност и надвор од 

нашите граници... 
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Александра Стојковска    
УДК 821.163.3-312.6.09 

 

АВТОБИОГРАФИЈА ИЛИ РОМАН? – РОМАНЕСКНИ ЕЛЕМЕНТИ 

ВО АВТОБИОГРАФИЈАТА НА ПРЛИЧЕВ 
 
Животописот на Григор Прличев, којшто самиот го насловил како Автобио-

графија, притоа жанровски етикетирајќи го уште на самиот почеток, е пишуван со 
еден сталожен и смирен тон, плански и без хаотични нафрлања на премногу раз-
лични и меѓусебно неповрзани случувања. На самиот крај на Автобиографијата 
стои „Солун, 16 април 1884-1 мај 1885“, што значи дека текстот е пишуван откако 
Прличев заминал во Солун и се вработил како учител во Солунската машка гимна-
зија, каде што го дочекал крајот на својот живот во 1893 година. Во меѓувреме, како 
што самиот вели, „се насладувал со добро здравје, но и со споменот на своите стра-
дања, надевајќи се дека Бог нема да допушти за скоро да ја остави својата служба“ 
(Прличев 2012: 107). Прличев решил да ги запише сеќавањата за своите премрежја 
и доживелици штом бил веќе побезбедно стациониран во Солун и можел да си доз-
воли со еден постуден и посмирен поглед да го прегледа своето минато и да ги спа-
си од временската наезда сопствените животни епизоди, за кои самиот одлучил дека 
се вредни да се стават на хартија. Претпоставуваме дека кога Прличев „подзаста-
нал“ да се одмори од своите бурни животни собитија и ја прифатил службата во 
Солун, се чувствувал задоволен, барем колку што неговиот специфичен ментален 
склоп можел да биде задоволен. Ја исполнувал животната определба што самиот 
најмногу ја сакал – просветната и воспитувачката функција. Како што самиот кажу-
ва, себеси се перципирал како старец, и покрај тоа што имал околу 53 години. Но 
навистина, тој со една старечка мудрост и смиреност, со разум и трпеливост, се на-
фатил да ги собере парчињата од сопственото искршено минато и да ги спои во 
еден текст што останал како сведоштво за неговото Јас, за неговиот идентитет исцр-
тан меѓу бројни оддалечени координати: Охрид, Тирана, Струга, Битола, Прилеп, 
Белица, Атина, Солун, Цариград, Дебар, Габрово.  

Сложен е и бурен животот на Прличев, полн со пресврти и ненадејни случува-
ња, за жал, повеќе несреќен отколку среќен и значително похаотичен отколку што 
еден обичен човек може да поднесе. Времето во кое тој го отпочнал своето раска-
жување било мирна етапа од неговиот живот, но и таков стадиум на еден психички 
пресврт што може добро да се забележи со читањето на самата Автобиографија, но 
и на еден есеј што Прличев го напишал една година пред да ја отпочне работата над 
својата Автобиографија, а е насловен како Мечта на еден старец. Овој есеј раз-
јаснува повеќе „недоследности“ во одлуките на Прличев. Преку еден исповеден и 
лиризиран тон, Прличев дефинитивно се откажува од поезијата и од поетското тво-
рење, а есејот е всушност објаснување на неговата одлука да ја одбие поканата за 
пишување во софискиот весник Балкан. Почетокот на пишувањето на Автобиогра-
фијата во следната година е доказ дека тој не мислел да се откаже од секаква лите-
ратурна дејност, напротив, отпочнал еден голем книжевен проект каков што е опи-
шување на сопствениот живот, но на еден поинаков начин од документирање на 
фактите во мемоарски записи. Прличев го најавил сопственото повлекување од кни-
жевната сцена, го направил тоа така драматично како што само тој знаел, но Авто-
биографијата се покажала како навистина блескаво финале на неговиот книжевно-
творечки опус составен од повеќе песни, есеи, критички осврти, поезија за деца, ста-
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тии, поемата Скендербег и секако – Сердарот, неговата поема која е крунисана и 
безброј пати афирмирана во книжевните и критичките кругови. 

Зафаќањето на Прличев со своето животописание било за него нов проект, 
еден вистински книжевен експеримент, ако земеме предвид дека ниту Прличев, ни-
ту, пак, некој пред него во македонскиот книжевен 19 век не остварил вистинско ро-
манескно раскажување. Самиот Прличев бил несомнено поетски надарен, но пишу-
вањето на подолг прозен текст бил за него нов предизвик за кој се зафатил без прет-
ходна наобразба и без соодветен македонски урнек на којшто можел да се огледа. 
Според неговото сопствено кажување, работел на Автобиографијата околу една 
година, но денес знаеме дека не ја дочекал нејзината првообјава. Ракописот што го 
оставил бил објавен во бугарскиот Зборник на народни умотворби една година по 
смртта на Прличев, а претходно, во 1892 година биле објавени само кратки одломки 
од страна на Ј. Иванов. Автобиографијата била повеќе пати преобјавена на бугар-
ски јазик, а за првпат е публикувана на македонски јазик, повоено, во 1953 година. 
Преводот е на Тодор Димитровски, а изданието вклучува и речник на туѓите зборо-
ви, архаизмите и турцизмите, како и предговор на Димитар Митрев. За разлика од 
првото бугарско издание на Автобиографијата во кое редакциска интервенција ре-
чиси и да отсуствува (освен на планот на интерпункцијата), првото издание на маке-
донски јазик открива поопширна работа на редакцијата на планот на композицијата, 
па така, текстот е поделен на 44 глави. Во следните публикации повторно се редак-
тира композицијата така што најновото издание го содржи истиот текст разделен во 
24 глави.  

Што се однесува до јазикот на Автобиографијата, во првата своја публикаци-
ја, Т. Димитровски настојува да го зачува народниот говор на Прличев, а го преве-
дува бугарскиот јазик, сепак зачувувајќи ги архаичните падежни форми. На лекси-
чки план Димитровски не прави некоја голема интервенција во однос на архаизми-
те, словенизмите и турцизмите туку нивното објаснување го дава во речникот што 
самиот го изработил. Во следните изданија јазикот на Автобиографијата е постоја-
но осовременуван па така последното издание од 1995 година е полесно читливо и 
за помладата читателска публика. Ракописот што го оставил Прличев, исто како и 
првото бугарско издание, се смета за текст пишуван на бугарски јазик со примеси 
од рускиот, црковнословенскиот и турскиот јазик, но со една интересна внатрешна 
дистинкција: дијалозите во текстот се пишувани на македонски народен јазик! Во 
врска со ова општо мислење за јазикот на Прличевата Автобиографија, Димитар 
Пандев се изјаснува дека треба да сме попрецизни и „Автобиографијата да ја сме-
таме како текст на Македонец кој со извесно оградување го употребува бугарскиот 
и општословенскиот дискурс како подлога за писмен јазик со кој остварува дис-
тинкција од разговорниот јазик“ поради тоа што црковнословенската и руската лек-
сика во тоа време (1885 и 1894 година) не само што не се препорачува туку и се 
санкционира (Пандев 2004: 172).  

Во истиот текст Димитар Пандев зборува за три можни начини на читање на 
Прличевата Автобиографија: како семиотички, рационалистички и уметничко-ли-
тературен текст. Нашиот интерес за Автобиографијата е како за уметничко-лите-
ратурен текст кој секако дека има високи уметнички и естетски вредности. Авто-
биографијата на Прличев, и покрај тоа што е јасно жанровски определена од сами-
от автор, често била предмет на различни исчитувања и на различни критички со-
гледувања, а некои од нив во правец на нејзино определување како прв македонски 
роман. Оваа претпоставка е несомнено по многу нешта проблематична. Венко Ан-
доновски, на пример, во својот текст Македонскиот роман: чудо од жанр е катего-
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ричен околу овие обиди Прличевата Автобиографија да се земе како прв македон-
ски роман. Според него, пред објавата на Село зад седумте јасени и Крпен живот 
не може да се зборува за вистинско романескно остварување, а спротивните тврде-
ња не се во согласност со законите на наратологијата. Романот би требало да биде 
една логичка, наративна, цврста и заокружена структурна целина, а автобиографија-
та е одделен жанр кој колку и да е белетризиран не може да биде прочитан исто ка-
ко што се чита роман. Со романот владеат принципите на мотивација, веројатност, 
предвидување и навестување, а автобиографијата, со самото тоа што го проблемати-
зира животот, е препуштена на принципите на случајноста и контингентноста. Слу-
чајноста во еден роман не е дозволена и според тоа Автобиографијата на Прличев 
не може да се смета за роман колку и да се оправдани патриотските побуди на 
таквите тврдења.  

Книжевното проблематизирање на сопствениот живот е честа појава во 19 век. 
И покрај тоа што за појавата на автобиографскиот дискурс може да се зборува уште 
во раните фази од развојот на човековата култура, автобиографијата како жанр се 
утврдува некаде на преминот од 18 кон 19 век и набрзо станува една од клучните 
книжевни појави на 19 век. Различни се термините со кои се означувале текстовите 
чија цел е тематизација и проблематизација на сопствениот живот, но заедничка 
одлика им е секако – описот на минатото на автобиографот и неговото поставување 
во одреден општествено-културен и историски контекст, објективирајќи го притоа 
субјективното. Автобиографскиот дискурс е карактеристичен и за македонскиот 
книжевен 19 век, којшто е, пак, означен со преродбата како клучна културна и исто-
риска специфика на тој период. Како што споменавме и погоре, ниту Прличев, ниту 
останатите автобиографи од тоа време, немале некаков цврст урнек на кој би се 
угледувале. Затоа, токму разнообразноста и „шаренилото“ од манифестации на ав-
тобиографскиот дискурс е карактеристика на нашиот 19 книжевен век. Освен Авто-
биографијата на Прличев, како своевидни манифестации на автобиографскиот дис-
курс, во својата студија Автобиографијата во македонскиот литературен 19 век, 
Наташа Аврамовска ги наведува и пројавите на Кирил Пејчиновиќ, Јордан Хаџи 
Константинов-Џинот, Марко Цепенков, Зафир Белев, Натанаил Кучевишки и Коне 
Самарџиев, а потоа ја наведува и појавата на повеќе автобиографски сведоштва од 
19 век меѓу кои оние на Ѓурчин Кокале, Димитар Македонски, Васил Диамандиев, 
Кузман Шапкарев, Ефтим Спространов, Методија Кусевич, Никола Македонски и 
Трајко Кехајов (Аврамовска 2004: 8).  

Автобиографиите се блиски со дневничките записи, но и со мемоарите коишто 
се исто така вид себеосведочување во рамките на одреден културен, општествен и 
политички контекст. Токму затоа автобиографиите и мемоарите се особено важни 
книжевни творби од нашиот 19 век – преку нив дознаваме многу за бурните времи-
ња на нивното настанување, за заложбите и активностите на самите автобиографи, 
но и на нивните современици во кои често препознаваме важни актери на тогашна-
та културно-политичка сцена. Оттаму појавата на автобиографијата се врзува со 
актуализацијата на поимот индивидуа, но и со формирањето на граѓанскиот иден-
титет како одлика на 19 век. Така преку автобиографијата како жанр се остварува 
концептот на едно индивидуално паметење, на едно индивидуално засведочување 
на одделни епизоди од историскиот тек коишто некогаш нудат алтернативен поглед 
кон она што се зема за утврдена историска вистина. Оваа релевантност на индиви-
дуалното паметење наспроти колективното паметење коешто е често конструирано, 
политизирано и службено е блиска со идеите на Данило Киш истакнати во неговата 
Енциклопедија на мртвите. Според Киш „ништо не се повторува во историјата на 
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човечките битија, сѐ што изгледа исто е едвај слично. Секој човек е ѕвезда сама за 
себе, сѐ се случува сега и никогаш, сѐ се повторува бескрајно и неповториливо“ 
(Киш 2010: 54). Токму во овој контекст ја објаснуваме важноста на индивидуални-
от, субјективниот и перспективизираниот поглед на еден автобиографски дискурс, 
колку и да е тој во одредена мера типизиран и типичен за македонскиот 19 век.  

Деветнаесеттиот век е период на преродбата и на отворањето на прашањата за 
националниот идентитет и самобитност, за правото на автономна црква и народен 
јазик. Во тој контекст ги читаме засведочените автобиографски егзистирања, меѓу 
кои и она на Прличев. Неговата Автобиографија отвора субјективен и оригинален 
поглед кон случувањата од средината и крајот на 19 век при што светогледот што 
му се отвора на читателот е лоциран меѓу оние координати кои ги ограничиле ми-
грациите на Прличев. Неговата Автобиографија, за разлика од мемоарите кои се вр-
зуваат за историографскиот пол, влече кон литерарниот пол. Земајќи го предвид 
критериумот вистинитост наспроти измислицата, историографијата, а оттаму и ме-
моарите, се приклонуваат кон научниот дискурс и кон позитивистички сфатената 
вистина. Фикцијата, од друга страна, е исто така облик на раскажување, но кога ста-
нува збор за фикција ирелевантен е степенот на вистинитост и веродостојност. Спе-
цифика на уметничката фикција е можноста и веројатноста, а жанрот автобиографи-
ја, според својот литерарен потенцијал се приближува до книжевноста. Автобиогра-
фиите, исто како и мемоарите раскажуваат во прво лице еднина. Сепак, постои една 
клучна разлика во овој начин на Јас-раскажување којашто служи за разграничување 
на автобиографскиот од мемоарскиот дискурс и покрај тоа што помеѓу нив не може 
да се повлече строга граница. Разликата се состои во објективноста на мемоарите 
наспроти субјективноста на автобиографиите. И навистина, Прличевата Автобио-
графија е одличен пример за субјективно, индивидуално авторско стојалиште при 
што читателот постојано го чувствува авторскиот глас кој јасно зазема личен став 
во однос на настаните што ги раскажува. Во ниеден случај не може да стане збор за 
пасивно пренесување на настаните, бидејќи активниот став и постојаните авторски 
вмешувања во раскажувањето се повеќе од очигледни. Интимниот став на Прличев 
и неговото постојано раскажувачко присуство како автор во осмислување на самиот 
себе како субјект на нарацијата е лесно забележливо преку честите авторски комен-
тари. Овие автореференцијални назнаки во Автобиографијата вршат директно 
обраќање до читателот, повикуваат на внимание на одредени места и недвосмисле-
но упатуваат на присуството на автобиографот и како автор и како лик на нарација-
та. Овие авторски вмешувања изгледаат вака: „...ќе ви раскажам една историјка што 
ќе докаже дека оној што љуби го убиваше љубимиот...“ (Прличев 2012: 8), „Да ка-
жеме нешто и за тогашното учебно дело“ (2012: 10), „Подробно ги опишувам овие 
околности за да знаат младите дека прекумерната радост е поубиствена од жалта“ 
(2012: 40), „Отсега краткоста е невозможна: ќе ви раскажувам страдања“ (2012: 55), 
„Да се вратиме пет години назад“ (2012: 67) итн.  

 Имајќи го предвид времето на пишувањето на Прличевата Автобиографија, 
како и фактот што тој сосем кратко се задржува на настаните блиски до нејзиното 
пишување, јасно е дека автобиографскиот дискурс подразбира раскажување од вре-
менска дистанца за минати настани. Автобиографијата е всушност и еклатантен 
пример за онаа специфика на автобиографиите воопшто – преку раскажувањето на 
и размислувањето за минатите епизоди од животот на автобиографот, воедно се 
прави и повторно доживување на настаните кои се повикуваат од сеќавањето на 
автобиографот. Преку поетизираните и полни со емоции раскажувања на Прличев 
за своите страдања, тој како уште еднаш да ги преживува нив преку самото преба-
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рување низ својата меморија и потрагата по највпечатливите епизоди од својот жи-
вот коишто најдлабоко ги одбележале неговите срце и душа. Оттаму и онаа селек-
тивност на Прличев за која говорат повеќе негови критичари. 

Оригиналниот творечки потенцијал на Прличев е очигледен преку јазикот и 
стилот на Автобиографијата, наративната постапка, но и преку самата нејзина 
структура и композиција. И токму затоа Автобиографијата во никој случај не мо-
же да се прочита како гола фактографија, таа е многу повеќе белетризиран автобио-
графски дискурс остварен преку една префинета наративна постапка којашто на мо-
менти навистина се приближува до романескното раскажување. Или како што вели 
Блаже Конески „Автобиографијата е... заправо последен вик – дека не треба така 
да се мине преку еден силен живот... а во својот поетски замав таа е последната по-
беда на Прличев, неговата предвечерна песна. Неговиот искинат живот, тешките 
услови во кои беше поставен, не способствуваа за изградување на стројно целосно 
дело“. Можеби навистина времето на преродбата не беше погодно за појавата на пр-
виот македонски роман, земајќи ги предвид нерешените прашања околу јазикот, др-
жавноста, црквата и идентитетот, како и отсуството на вистинска граѓанска класа 
која е главниот имплицитен читател на романот како жанр. Но Прличев е секако 
„првиот вистински творец кај нас, вдахновен создател на бележити книжевни твор-
би“, како што сјајно го опишува Конески (2002: 301). Нам како читатели ни остану-
ва со длабоко почитување да пристапиме кон Автобиографијата и кон сите нејзи-
ни недостатоци, но и естетски квалитети затоа што таа е знак за зародишот на гра-
ѓанскиот концепт на индивидуалноста, но и сведоштво за постоењето на поопшир-
ни прозни раскажувања во македонскиот книжевен 19 век. Има критичари што мис-
лат дека Прличев ќе останеше засекогаш запаметен и признат поет дури и ако ја на-
пишеше само поемата Сердарот. Автобиографијата, како и да е, е сјаен завршок 
на неговиот творечки живот и само го докажува неговиот неповторлив уметнички 
сенс, креативниот потенцијал и длабоко надарената поетска природа. 
 
Литература: 
1. Аврамовска, Наташа. Автобиографијата во македонскиот литературен 19 век. 

Скопје: Менора, 2004.  
2. Андоновски, Венко. О/Абдукција на теоријата, Том 1: Жива семиотика. Скопје: 

Галикул, 2011.  
3. Андоновски, Венко. О/Абдукција на теоријата, Том 2: Наратологија. Скопје: 

Галикул, 2013. 
4. Пандев, Димитар. „Автобиографијата на Прличев: (охридско читање)“. 

ПРЕДАВАЊА На XXXVI Меѓународен семинар за македонски јазик, 
литература и култура (Охрид, 28 јули-15 август 2003 г.). Скопје: Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“- Скопје, 2004. 

5. Прличев, Григор. Автобиографија. Скопје: Панили, 2012. 
6. Тодоровски, Гане. Книга за Прличев. Скопје: Штрк, 2002. 
7. Тоциновски, Васил. Македонската критика за 19 книжевен век. Книга прва. 

Скопје: Феникс, 2005. 
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Васил Тоциновски  

УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

ОСЛОБОДИ ГО ЗБОРОТ ОД САМИОТ ЗБОР 

Милица Димитријовска Радевска. Лузни на зборот. Битола:  

Битолски книжевен круг. 2016 

 

Освојувањето на нови тематски кругови и на естетски вредности се знак 

на творечка идентификација на Милица Димитријовска Радевска (1967, Вирово, 

Демирхисарско). Веднаш да забележиме дека новата поетска книга Лузни на збо-

рот беспоговорно ја вградуваат во тековите и резултатите на современата маке-

донска литература. Зборот е стожер околу кој кружат мислата и смислата, идеи-

те и идеалите и како возвишено чувство со него се остварува сопственото чове-

чко и творечко пресоздавање. Зборот што ја одбележува автентичноста на поети-

ката на Радевска кој е и суштина од творечката лабораторија на ова бележито 

име во традицијата и континуитетот на битолскиот книжевен круг. Зборот се соз-

дава и пресоздава, се мисли и смислува, се формира и формулира, се покажува и 

докажува. Не е тоа само наше обично редење и прередување, зашто авторката 

зборот како душа го меси и го формира како кога тестото се обликува во леб на-

сушен без кого меѓу другото, животот би згаснал. Во уводната песна по која 

книгата е именувана, осамени под сенката на оревот пладнуваат ранетите зборо-

ви – горчина, јад, прекор, презир, прелест и се катат во немоќта водејќи нѐ до 

поентата што ја поседува секоја песна на Радевска, оти во омарнина пред бура 

тој е почеток и крај на секоја аура. Го следиме оној Блаже Конески принцип на 

мерење и премерување, подредување, на строгост, едноставност, убавина и муд-

рост зашто едноставно зборот е равенство за субјектот. Зборот е човек, и чове-

кот е збор, оттука и единствено во нивното заедништво се вреднуваат и теста-

ментираат како трајни и возвишени етички и естетски достоинства. Не вреди ли 

зборот, нема ли тој сопствена тежина и значење, го нема ни човекот. 

Милица Димитријовска Радевска е поет на мислата со постојани заложби 

да се дофати мудроста на нејзиното заедничко чекорење со срцето. Таа ја знае 

вистината на филозофијата за таквата неможност, па во песната Невозможна си-

туација и се отвора документацијата за противречностите во животот, за бесмис-

лата и апсурдот на егзистенцијата, а сепак животот се потрошил до последен 

здив како жестока битка со себе и со светот околу себе. Затоа и не е можно да се 

направи нешто против своја волја, невозможно е, пее таа да прибираш усекарци 

а да даруваш со грсти, зашто тогаш невозможното станува замена за апсурдот на 

живеење. Невозможна ситуација/ е да ги соочиш зракот и мракот/ зракот 

значи зреење и умеење,/ а мракот мерачи морничаво мреење. Зборот како што се 

пее во песната за Георги сардисан од сите страни, или онаа песна во која што не-

ма мелем за болеста на Дојчин, знае какви сенки го сенат кои бараат да го сме-

нат, да го обезличат, да му ја земат душата, да го притиснат до безизлез и да го 

разболат до гуша. Се накотиле злодоба, невреме, човеково безумие и омраза, 

интрига, та зборот останал без сетило и без светило. Во хаосот на сопственото 

современо опстојување и на нашето расчеречување тешко на зборот што не го 

повеламе и на оној што го отфрламе. Оттука песната Сенка на зборот се престо-

рува крик. Ех, кога би знаел зборот/ што човекот од него прави,/ во какви води 
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го дави,/ во каква сенилност го ваби./ Ех, кога би знаел зборот/ дека од себи се 

срами/ би пукнал како ѓавол пред светлина,/ како мудрост пред сетнина. Поете-

сата со одбрани зборови, со нивно подредување и со немерлива љубов негувани 

и преформирани го насликала големото епско платно на забревтаниот и пореме-

тен Дваесет и први век. Како да се биде похрабар од зборот сенка, зборот свет-

лина, непорочност и исцелителност за да се допрат противречностите и да се 

вкрстат далечностите кога Ками прорекол оти од раѓање човекот е осуден да би-

де сам и несреќен (Присенување). Сиви и морничави сенки без душа и радување, 

превртливи и похотливи, сенки на нашето безумие од амбиција во понор урниса-

ни и во неврат од копнеж далдисани (Сенки 2). Тоа сме ние, тоа е нашето време, 

нашата тотална поразија. 

Во стихозбирката Лузни на зборот постои и како посебна целина се 

одвојуваат песни – слики. Пејзажот одразен низ конкретни предмети и атмосфе-

ра проникнува/влегува во внатрешноста на релевантни егзистенцијални катего-

рии кои динамично престојуваат и се менуваат од макро во микрокосмосот и 

обратно, да ги разоткријат димензиите на зборот, времето и просторот. Тоа се 

пократки поетски записи (Универзалност, Коприва, Повит, Родина, Разбирање, 

Минливост, Траење) во кои парадоксот убавините на сликата ги формулира како 

мисла и смисла на постоењето. Постои Мисла што поразува и копа во душата 

поставувајќи го прашањето дали има смисла немирот за она што е минато. Отту-

ка и ловот на сенки во туѓото око те поразува повеќе од самата вистина. Да се 

биде човек е онаа слободна и Едноставна мисла што ги отвора портите до среќа-

та и спокојството. Небото е блиску до покривот на зградата,/ небото е тука 

поблиску/ луѓето се послободни,/ луѓето се сѐ поосамени,/ тажно е да си оса-

мен/ кога си толку блиску до небесата.  Низ лавиринтите на хармонијата на те-

лото со просторот водителка е мислата со која се обликува песната есеј (Суетен 

збор, Минливост). Во зборовите е вината зашто тие се извртени, измешани, како 

гладна година настрвени и како чопор од волци самотници во суво поле. Следу-

ва воздишката на авторката боже, проклетство е тоа зашто таа вината е послу-

жена на трпеза за многу гладни усти и за многу скрбни души. Така неминовно 

до песната Вина се нашла нејзината последица Грев. Зборот е неделив од чове-

кот. Во говорот на стогодишникот секој збор се мисли за песна (Траење) со која 

меѓу другото се открива и епската димензија на родниот Пелагон. А зборот е ди-

јалог за разбирање, почит и соработка и во секој нов миг неговата бесмртност 

добива нов лик (Прашање). 

Бесмислата во која што сопствена функција остварува зборот (Ништо) ја 

поставува дилемата како да се припитоми ништото. Раздадениот збор како смет-

ка и загатка се уми на која страна да фати. Во една од многуте убави песни Ис-

качување наспрема вознесот од подемот/повисокото се поболното, поосаменото, 

унижувањето, замолчувањето и одрекот. И така како најлесен избор доскокнува 

онаа Лага со која се избегнува казната, се добива на време и се менува страната, 

ама и се учи забраната. Оттука и внимателноста во Ненапишана песна кога се 

говори за општествената функција на поетот, да се забележи оти тоа и не е важ-

но во светот кој измислил толку чуда, до гуша пропаднал во лудило и што пес-

ната воопшто може да направи во ова заитано и превртено време! Вистината е 

релативна. Затоа во Одрекување како систем од предупреди/опомени децидно се 

разгатнати сите недоразбирања и недоумици. И така,/ зборот си има тело/ из-

дишка и повела,/ зборот си има мерка/ сенка и простирка/ и покривка за разго-
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лените зборови,/ тешко за оној што не кажал збор,/ што се срамел од зборот,/ 

што барал/ и не стигнал до зборот. И во завршната песна Четири збора, како 

четирите страни на светот и векот, опстојува човекот и ништо друго не е лек за 

мислата што копнее по мирот. Совети нема потреба да се раздаваат. Останува 

пораката со зборот и мислата да се побараат толку посакуваните, жедувани и не-

опходни форми на истрајување – мир и спокојство. Почитувани читатели, први-

те слободни мигови искристете ги меѓу другото, за едно вистинско насладување 

со прочитување на книгата Лузни на зборот од Милица Димитријовска Радев-

ска. Како четиво од кое што има што да се научи и дознае, а чии тематски и ес-

тетски стојности се вреден и вредносен прилог во современата македонска кни-

жевност. Секоја чест за завршената работа.  
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Димитар Пандев 

УДК 821.163.3-193(049.3) 

 

ОХРИДСКИОТ ПОГЛЕД НА СВЕТ 

ВО „СТРМЕЦ ВО ХАИКУ СКРОТЕН“ НА ПЕРЕ РИСТЕСКИ 

(Пере Ристески, „Стрмец во хаику скротен“, ПНВ публикации, 2018) 

 

Охридскиот поглед на свет најдобро го дефинирал, барем за охриѓани, 

Григор Прличев, се разбира на фонот на свети Климент Охридски, чии идеи би-

ле вечно живи во Македонија, и стигнале до 19 век, токму преку делата на Јоа-

ким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ, а кондензирано нашле свој одглас во Прли-

чевиот стих: 

ОТВРАТИ МЕ ОД ЛАЕЖОТ НА ПУСТО ПРАЗНОСЛОВИЕ. 

Празнословието во основа е неразбирливо, нејасно и гангливо многузбо-

рие, а тоа е токму баластот од кој се умешно и вешто се откраднал, му избегал и 

се сообразил со згуснатото малузборие Пере Ристески. 

Имено, со малку зборови да се искажат големи мисли со длабока содр-

жина изнедрена од пазувите на охридската дивина и/ или облагородена питоми-

на, во зависност од погледот, зашто специфичен е охридскиот поглед прво врз 

самото охридско поднебје, а потоа и пошироко врз светот. Зашто, Охрид е и от-

секогаш бил крстосница на различни ветрови и идеи, од сите страни на светот, а 

меѓу другото на оние што дуваат од една страна и продолжуваат на друга и об-

ратно, повторно се враќаат назад. Зашто, на Охрид дуваат источни ветрови кои 

продолжуваат накај југ и запад, но и западни ветрови кои кружат над охридски-

те вежди. 

Токму еден од охридските ветрови му станува и основна мотивска прео-

купација на охридскиот поет Пере Ристески, а тивката немирност на овој ветрец 

авторот се обидел да ја скроти во некои од оние полнозначни куси форми, што 

се опфаќаат со осовременетите варијанти на поимт „хаику“, кој независно од 

своите праискони знае да се модифицира и до онаа облагородена концизна, мал-

кузборна, форма што сега ни ја разотвора Пере Ристески. 

Пере Ристески е вљубеник во хаикуто. А тоа е лесно, но охридската мал-

кузборност како да е погодна клима за хаикуто, а уште повеќе за нејзните скра-

тени варијанти, како овие што сега отстапно ни се доловуваат преку оваа книга. 

А хаикуто, знаеме, доаѓало од Јапонија, а Македонија и Јапонија се иста 

на иста паралела и тоа е совршен факт, а паралелата е еден од клучните зборови 

во компаративните истражувања, кои колку и да се неблагодарни, отвораат простор 

за суштински размисли врз основните концепти на културата. 

И токму Пере Ристески потврдува дека основните концепти во македон-

ската праисконска култура сосредоточена врз охридското поднебје и врз Охрид-

ското Езеро чија основна специфика отсекогаш бил стрмецот, тој западен ветер, 

со кои ни доаѓа и западниот ренесансен дух во македонската култура се концеп-

тите СОНЦЕ – НЕБО во кои враснуваат концептите ВЕТЕР – НОЌ. 

Сонцето и небото се основните концепти на источната култура, ветрови-

те наоѓаат свое место во римската литература, а и ноќта си има свое место во си-

те литератури. И сето тоа наоѓа свој одраз кај Пере Ристески. 

Овие размисли нѐ водат кон двете суштински определби на оваа поезија. 
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Имено, поезијата во „Стрмец во хаику скротен“ е 

1. ГЕОПОЕТИЧКА                            2. ЕКОЛОШКА 

А основна цел на геопоетиката е да ја посочи екологија како свест на 

човекот како состојба на духот или како динамика на општеството.  

Основен симбол на геопоетиката е албатросот, а опеани птици кај Ристе-

ски се чавките. И една врана. Поетот не го видел галебот. Основен симбол на 

екологијата е Чистотата, од чистотата овде ја има само тишината. 

Поетот беспрекорно ни ги доловил основните концепти сонцето и небо-

то, дури и во онаа древна смисла во која овие два поима се најметафоризирани, 

па дури и се форсирани во источните култури, во тој контекст продолжително и 

во медитеранските и во македонската. Впрочем, во една од своите претходни 

книги авторот толку убедливо ни го долови Шафранот и ни го спои со охридски-

от лилјан.  

А сега ни ги доловува основните признаци на сонцето: светлината, бле-

сокот, зракот и на небото: секавицата, модрината, трепетот, и на ветрот: здиве-

носта и ноќта: кршливоста, намќорестоста, истинатоста, самотноста. Всушност, 

преку триаголникот на сонцето, небото и ноќта ни го доловува ветрот, охридски-

от стрмец во хаику скротен. 

Ветровите се тема на голем број писатели, на Ацо Шопов, на Живко 

Чинго, кои го сфаќаат ветрот чисто референцијално и ја пренесуваат тежеста на 

други, но и на многу други писатели кои во ветрот ја бараат метафората и алего-

ријата. 

Македонија е земја на плодни ветрови. Еден од нив е и стрмецот, а стр-

мецот овде се оплодува во поезија. И се скротува, во хаику. Всушност, се припи-

томува во охридската дивила. Онаа која пека по своја чистота. некои го нареку-

ваат тоа – екологија. 
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Милица Димитријовска-Радевска      
УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

„ВО КОЖУРЕЦОТ НА ВЕКОТ“ ОД ВЕСНА МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА 

ИЛИ ПОЕЗИЈА СО НАМЕК НА ПАТИНА И ГАЛОПИРАЧКА ЕРУДИЦИЈА  
(Весна Мундишевска-Велјановска,  „У чаури века“,  

изд. „Центар за културу – Пожаревац“, Пожаревац, 2019) 
 

Песната сама за себе има свој контекст, или контекстот на песната ѝ дава нова 
смисла на целината на книгата. Многумина поети созревајќи, барајќи ја формулата на 
идејноста, на филозофска нитка, перцепирајќи го светот низ магијата на зборовите гра-
дат стаклена менажерија од страсти, емоции, меланхолични, елегични трансформации. 
Реткост е кога песната независно во каков и да е контекст останува своја, зрела, секогаш 
витална во својот восклик. Тој арс поетички амалгам за некои автори е проблем во креа-
тивниот чин, за други пак поттик во откривање на калеидоскопот на животот. Така и во 
овој поетски перформанс на поетесата Весна Мундишевска-Велјановска, кој иако прет-
ставува своевиден избор, ја потврдува постојаноста на поетските запис-лексеми, од-
носно синтагматските единици – ВО ЗАРОДИШОТ НА ДЕНОТ, ВО ЛАВИРИНТОТ НА СУДБИ-
НАТА, МЕТАМОРФОЗИ НА СЕБСТВОТО – не само што ја одредуваат структурата на кни-
гата, не само што проникнуваат во есенцијалните прашања за тоа кој е човекот, која е 
одговорноста на поетот во откривање на сите аспекти на еволуцијата на светот, во раѓа-
њето на убавината и трагедијата, колку е богат внатрешниот свет на поетесата, туку за 
оние кои ја исчитуваат на друг јазик им даваат можност да го проследат континиумот 
на секогаш постојаниот раст и одржливост на поетското јадро и поетското крешендо. 

Многумина од луѓето се затворени во кожурецот на догматизмот, некои се 
прагматични оратори, други пак се самотници за кои светот е мачнина, не се разбрани, 
секогаш бараат изговори за своите стравови, но поетесата Весна Мундишевска-Велја-
новска укажува токму на повеќето контексти што проникнуваат од лексемата кожурец. 
Всушност, тоа за неа е личен избор, значи песната во таа смисла е силен мотиватор за 
промени во животот, но поетесата не нуди готови решенија, туку ги открива разликите 
на нејзиниот пат и патиштата на другиот, го открива себството како една половинка од 
можните решенија, како половина во раѓањето на пеперугата. Но, не е тоа дидактична 
поезија, напротив оваа поезија е поезија на едно повисоко филозофско рамниште, а 
самата поетеса ја доживуваме како своевиден филозоф на поезијата. Внатрешните, сил-
ни вибрации не случајно започнуваат со песната „Круг“, затоа што кругот како облик 
на манифестација на животот е почетокот и крајот на денот и ноќта, на мракот и светли-
ната, на љубовта и осамата, во својот круг сме моќни, заштитени од пороците и сите не-
гативности на светот околу нас. Во контекст со лексемата свеќа, на песната ѝ дава 
сакрален облик, го одмотува клопчето на архетипот на битисувањето. „Чувствувам 
допир па/  ја гушкам свеќата/ ѕидајќи си ги дланките/ во восок и солзи.“. 

Тоа го потврдуваат и бранувањата во песните „Пат“, „На врвот од вулканот“ 
и „Стихови меѓу две капки дожд“. А потоа преминува во отворен напад – небулозите 
на светот можеби бараат огромно трпение од разумниот човек, но понекогаш времето 
ја определува, ја лимитира нашата одлука. Системот од вредности за доброто и лошо-
то, граничникот на кој се спрепкуваме, за другите е единствено решение, за поетесата 
е продлабочено проникнување во свеста и совеста, во етичноста на човекот. На син-
таксички план песната се доживува во еден здив, многу често не можете да ѝ ја пре-
секнете мислата а притоа да не го изгубите контекстот на клокотењето. Од првиот 
глас, од првата воздишка до крајот песната гори, пламен што ве обзема како чин на 
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реинкарнација на духовноста. „Ја изми/ дождот тревата/ а таа/ дека ја смачкал/ свика./ 
Искри фрлаа/ камењата/ а земјата/ мртва/ в земја се испика./ Свикаа громко/ плани-
њето/ и божем солзи/ потекоа/ во река./ Се налутија и/ корењето/ па на плевелот/ му 
остана/ само да чека.“. („Бура“) Тоа е постојаниот предизвик за поетесата, низ богат-
ството од персонифицирани страсти и намисли да го оѕвезди денот, да ги облагороди 
загубените и страдните за добар збор и љубов, да им укаже на непрокопсаните на нив-
ната злоба, на нивните срца исполнети со горчина и пелин. И тоа за животот е најголе-
миот невидлив ѕид што го гради човештвото. Но таквите духовни вибрации прерасну-
ваат во слики, во пејзажи на изгравирани витражи на ненаситното око: „Невиден пла-
мен/ ѕвездите ги голтна,/ од пискоти никна/ бескраен ѕид.“. („Предизвик“) 

Во вториот циклус „Во лавиринтот на судбината“ поетесата гради отворен дија-
лог, премостува неречени думи, калеми здрави фиданки за бреговите на човечкиот спо-
кој. Иако низ песните искрат суетности, маски, не-то, молк, сомнежи, превиди, очекува-
ња, мачнини, секоја песна е стамена потрага да се растргне пајажината во која е заробен 
човечкиот ум. „Ехото од НЕ-то/ се налепи како пајажина/ и ги бранува ѕидовите/ од кафе-
зот/ на мојот немир.“. („Не-то“) Дијалогот со поезијата е дијалог со животот, песната е 
звучна оптичка опсервација на раскостеното катадневие, на накострешените небитности, 
на обезглавените и разуздани, раскинати усни. Но и во таа и таква животна рамка песната 
е игрива, ритмички богата. Читајќи ја го чувствуваме богатството на билото што ја озна-
чува стабилноста на поетскиот израз од една страна, но и врвот, извишувањето на најбла-
городните чувства кај човекот. Тоа е хуманизмот во поезијата на Мундишевска-Велјанов-
ска, тоа е човекот во матрицата на свеста, тоа е посакуваниот Универзум: „Со напудрени 
јазици/ и срцевина со спици/ живи огради креваме/ да нè одмине бремето.“. („Суетност“)  

Во третиот циклус „Метаморфози на себството“ поезијата на Мундишевска-
Велјановска се доживува низ продлабочени метафори и симболи, почнувајќи од песната 
„Птицата во штицата“, па сè до последната песна „Меѓу два света“. Според тезата што 
поетесата ја развива за човекот како мерка на сѐ, односно како човекот цел за себе си, ги 
поставува двете лексеми дрво и птица како лути опоненти, но и како вредносни пара-
метри на животот. Оставаш трага зад себе си во позитивна конотација или длабиш, раз-
жилуваш хаос, тоа е креацијата на животот. Но факт е дека секоја трансформација, секој 
напор за убавото како апсолутна вистина е лично искуство, лична болка, патешествие 
на себството. Тоа е јадрото на создавање на песната, тоа е никулецот од кој се раѓаат 
илјадници соништа, илјадници светови хармонија: „Дрвото развлече крилја,/ испушти 
крик,/ витрината ја исучи во жица/ и се возгорди – Птица.“. („Птицата во штицата“)  

Низ таа срцевина на песната, низ одболуваниот збор и мечта, песната во еден 
постмодернистички дискурс од раскинатите делови на душата создава мозаик од вред-
ности. Она што е добро за едниот, е лошо за другиот и обратно, но поетесата низ ситото 
на зборот, низ ситото на песната ги растресува заблудените, подзаспаните лицемерни 
душегрижници на ништожните, маргинални страсти и иницира една нова перспектива 
на светот. „Низ мојата срцевина/ минуваат/ недобројни прави,/ именувани и/ безимени,/ 
трутови или/ стамени,/ сетилни дразби/ и емоции/ во несразмерни/ градации,/ ритмични 
текстури/ во силабични/ минијатури.“ („Точката на светот“) Од таа точка, од таа пози-
ција Мундишевска-Велјановска градира во еруптивен вулкан. Но остатоците од светот 
не се полиња на пустош, светот е градина по мерка на човекот. Песната не е каприцио-
зен соговорник, таа е друшка во зол час, со намек на патина, со орнаментика на лексеми 
со ерудиција кои галопираат за да ги донесат во хармонија поетот и поезијата. „Во пајажи-
ната/ на вистината/ ова збунето вселенско дете/ допрва открива/ дека цвет е.“ („Чудо“) 

Тоа е таа еуфонија на промислениот непроѕирен пев, на трансформација-
та на кожурецот во чиста убавина. Тоа е тоа лекокрило вознесување на зборот во 
контексти што раѓаат блажевина на душата за прочит. 
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Вера Стојчевска Антиќ      

УДК 821.163.3-1.09 

 

ДИЈАЛОЗИ ЗА ТИШИНАТА 

 

 Во книжевното творештво, особено во поетското, се пресретнуваме со раз-

новидни зборовни видици, од скромни до збунувачки фасцинантни. Зборотекот е 

зависен од вродената и наследена дарба на писателот (поетот) за потрага по збо-

рот, од индивидуалниот афинитет кон откривање нови замени за зборотекот, од 

интелектуалната состојба на авторот, од променливоста на неговата состојба. Во 

нашата современа реалност расте бројот на автори во потрага и во лов на зборот. 

Се бара распеана мисла, обогатена со метафори, зависна од талентот на зборо-

составувачот. 

 Во случајов, случајно, запирам на зборот „тишина“, толку многу употре-

буван во светската и во нашата книжевна продукција. Ја споредувам употребата 

на овој збор кај двајца македонски поети, чии стихозбирки се појавија во 2017 

година, во издание на „Метаноја“ од Скопје. Насловот на стихозбирката на Ире-

на Јурчева гласи „Таинства“, а на поетот Александар Маџаровски – „Градови без 

ветер“. И Двајцата поети ѝ посветуваат песни на тишината. 

 Во денешната наша современост можеби доминира барањето на зборот 

„вистината“, зашто таа најнужно ни е потребна, како предуслов за опстојот на 

државата. А зборот „тишината“ е посакуван, зашто таа е денес вознемирена, ка-

ко антипод на „вистината“. Песната за тишината Ирена Јурчева ја глорифицира 

во љубов кон неа, зашто таа не мирува, не успива, туку напротив, во поетесата 

буди полн живот, преточен во нејзината мисла. Таа, тишината ѝ создава прекра-

сен sвонлив свет, преполн со звучни гласови, наспроти очекуваната заспивност 

од мирот што го носи тишината: 

 „Колку ја љубам тишината пресвета 

 со сите нејзини шумови и sвона 

 внесува живот во мислата несвета 

 нејзините спевови sвезден прав ронат.“ 

 Возвишувањето на тишината, во моментот кога поетесата ја создава е висо-

ко ценета како „пресвета тишина“, што може да ја разубави сегашнината, дури да 

внесе живот и во „мислата несвета“. Таа, тишината нејзина, е расчленета во спевови 

кои пак создаваат (ронат) sвезден прав. Поетесата е пред реалноста за индивидуал-

ниот вознес и падови: „За некои завеса тешка ледена,/ за други вдах животворен и то-

пол здив/ Некогаш од камена свита следена/ некогаш сотворува сон, и чист и див.“ 

 Восхвалена е природната тишина: „Ништо не зема, а богато дарува/ со 

зрак, вкус на секој тихољубив/ бучно е онаму каде што царува.“ 

 Очевидно тишината на Ирена говори, игра, живот донесува, од неа sвездена 

прашина над светот се распрснала. Крајот е непредвидлив за поетските согледби. 

(„бучно е онаму каде што царува“). Поетесата е гласноговорник за избрани зборови, 

барање на нови и подновени, тишината е „пресвета“, а мислата „несвета“. Тишината 

на Ирена говори, извира, возбудува со рој зборовни творби, дури и „тихољубецот“ е 

исполнет со зрак, вкус, дури и со звук. Нејзината тишина се движи, обзема, од неа 

се создаваат светови полни со водотечини од опсесивни зборовни именувања, кои 

афирмираат и предизвикуваат нови тишини, полни со разновидни состојби и слики 
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од човековите бескрајни хоризонти, но и состојби. 

 Еве каква е сликата што со сопствените низи од зборови ја гради Алек-

сандар Маџаровски. Младиот поет јасно ја восприемил и насликал сликата на 

тишината. Кај него тишината е последица која извира од длабочината на духов-

на болка, во која изчезнале некогашните толку пријатни звуци на старите радија, 

со нагласка на преодноста на разнородните временски периоди: 

 „Ги закопавме старите радија 

 на нашите баби и дедовци, 

 Ги потрупавме со земја 

 заедно со чудните бранови должини 

 и имињата на непознати градови.“ 

 Очевидна е носталгијата по изминатите топли сеќавања на времето од 

нашите баби и дедовци. Тие некаде исчезнале, затоа настапил молкот на тиши-

ната. Но веќе во натамошниот текст на стиховите занемената тишина е резултат 

на нашата тишина, за што „ние“: „На дождот му забранивме да тропа/ на нозете 

навлековме топлинки во облик/ на животни со меки крзна./ Го повикавме снегот 

и белата тишина/ а на стаклата им забранивме/ да се кршат со трескот.“ 

 Очевидно „ние“ ја повикавме тишината, за да прерасне во наш премол-

чен збор, зашто веќе јасно се крева гласот на поетот, веќе своевиден критичар на 

„тишината“: 

 „Еве има неколку дена 

 како без престан вслушуваме и чекаме, 

 ритам на срце, раѓање на бебе 

 некаков знак на живот, што било,  

па макар и болна воздишка што 

 тешко се откинува од градите.“ 

 Во случајов тишината е притеснета, збиена во очевидна таговност, зашто не-

ма ни „ритам на срце“, ниту „плач на бебе“, та дури и воздишката е сопрена од болка. 

 Со овие два примери сакавме недвосмислено и прегледно да посочиме 

две разновидни слики за тишината, наполно длабоко вистинито доживеани. Сле-

дува прашањето, а по него веднаш и одговорот, какви се шареноликите слики на 

„тишината“, како на збор, со навидум еднозначна граматичка дефинираност, а во 

суштина бескрајна виделина на зборови и слики со развојни натамошни оствару-

вања и други идни можности? Ако се разгледаат комплетно песните од двете сти-

хозбирки се откриваат и други сликовити, мозаични мисли, збороплети и изрази 

на поетските изливи од Јурчева и Маџаровски. Во случајов со нивни две истовид-

ни песни го рефлектираме различието на сфаќањата за зборот. 

 Во текот на присутните размисли се појави пред мене и извонредниот текст 

на Оливера Ќорвезироска „Црвенкапа“, во истата 2017 год., која спонтано се надо-

врзува на нашите приоди загатнати понапред. И Оливера се упатува кон тишината, 

со полна кошница зборови, кои овде се наметнуваат како очевидни примери: 

 

ЦРВЕНКАПА 

 „Одам да ја посетам тишината со преполна кошница зборови. Ми тежат, ми 

се врежуваат во десната рака како болни траги од ненапишани реченици. Ќе исчез-

нат кога ќе ја симнам кошницата наземи, или кога ќе стигнам до целта. Патем, нај-

вредните, најубавите, најпалавите зборови први паѓаат од кошницата, тие се најзго-

ра, на врвот на јазикот. Поопитните, посериозни зборови остануваат подолго, зашто 
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се подлабоко. Ним не им се брза надвор. Но, патот е долг, нерамен и траскав, па ис-

паѓаат и тие. Продолжуваат да ми тежат на раката само најтешките зборови од дно-

то на кошницата. Не можам да ги додржам, болните  траги од ненапишаните рече-

ници се раскрвавуваат. Ги фрлам и нив. Стигнувам кај тишината.  

 – Дај ми ги сите зборови што ми ги носиш – ми вели.  

Знам дека кошницата ми е празна, ама сепак се џарам во неа. Пребару-

вам. Здогледувам еден кутар збор што се заплеткал во прачките на дното и затоа 

останал. Срам ми е него да ѝ го дадам на тишината, па велам: 

 – Немам зборови тишино. 

Се погледнавме очи в очи, потоа заедно го отплеткуваме кутриот ништо-

жен збор од дното на кошницата и го пуштаме и него да замине.“ 

 Овој случаен пример се појавува со намера да ни се придружи кон избрана-

та тишина, еден збор кој отвора, замислете, колку нови видувања на зборотекот. 

 Веќе следниот ден за мене ново откритие за тишината, овој пат во книгата на 

Хенри Нувен, познат американски христијански духовен писател – „Со отворени ра-

це“ (Скопје, 2012). Автор пошироко познат по својата вистински поставена животна 

цел – да живее во безграничната прегратка на љубовта, да биде љубен и да ја предава 

истата, која целосно го обзела. По бројните предавања на американски и други свет-

ски универзитети (Јејл, Харвард) доаѓа до тешки психолошки состојби, но со својата 

упорно поставувана цел, успева да ги преброди. Таа своја љубов (која несомнено нè  

потсетува на песната за љубовта на апостол Павле), Нувен ја негува силно, верува во 

неа, ја возвеличува. Сите тие доживувања ги објавува во својата книга „Внатрешниот 

глас на љубовта“. Авторот истакнува: „Го напишав за време на најтешкиот период од 

мојот живот (1987-1988). Тоа беше време на крајно тешка мака, време во кое се пра-

шував дали сакам да продолжам да живем. Сè почна да се урива – моето самопочиту-

вање, мојата животна и работна енергија, моето чувство дека сум сакан, мојата надеж 

за закрепнување, мојата вера во Бог... сè. Ете Каде се најдов – јас познат по текстовите 

за духовниот живот, познат како човек кој го сака Бог и им дава надеж на луѓето – по-

тонат до самото дно и во тотален мрак.“ 

 Нувен, сепак, го изнајде својот сон и живот како член на Здружението на 

ментално заостанато мажи и жени „L,Arche“, каде што ја доживеал посакуваната 

љубов. Со оглед на професионалната дејност на Нувен логично е да се избројат 

поголем број молитви. Но, тоа го направи д-р Коста Милков, во освртот за Ну-

вен, запирајќи токму на молитвата поветена на тишината, која го допира и збога-

тува нашиов есеј: 

 „Сме станале оттуѓени од тишината. Ако одиме на плажа или на излет на 

планина, слушалките ни се често нашиот најважен придружник. Изгледа дека не 

можеме да го поднесеме звукот на тишината. Тишината е полна звуци: свирежот на 

ветерот, шумолењето на лисјата, замавот на крилјата на птиците, плискањето на 

брановите на брегот. Дури ако и овие звуци не се слушаат, сеедно го слушаме наше-

то тивко дишење, движењето на рацете врз нашата кожа, подголтнувањето на грло-

то и мекото тапкање на нашите нозе. Сме станале глуви за звуците на тишината. 

 Често сме исплашени кога сме поканети да се преселиме од нашиот бу-

чен свет во овој свет исполнет со тишина... нашите тела се навикнале на оваа бу-

чава како ќебе што нѐ грее...“ 

 Сигурно е дека ова мое понирање во различието на „зборот“ и на „зборови-

те“ ќе го пролонгира нурнувањето во непрегледниот број на слики, мозаици, со 

разновидни ареални спектри, кои место четкичка и четкички применуваат зборови. 
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Симона Петровска 

УДК 821.163.3-1.09 

 

ПОСВЕТА НА ПОЕЗИЈАТА - МОДЕРНИСТИЧКАТА ПОЕТИКА НА 

КОНТРАСТИТЕ ВО „ПОШТОМУВАЊЕ“ НА БИЉАНА Т. ДИМКО 

 

По една трансверзала на животот, по една неделлива тенка линија меѓу 

доброто и злото, животот и смртта, убавината и грдотијата, навидум едноставна 

поетска мисла ги зашеметува мислите: „Поентата на болката е да се почувству-

ва“ (Ветви соништа). А, поентата на поезијата е да предизвикува бол.   

Така, поезијата на Биљана Т. Димко е поетски ангажирана, интелектуално 

смела, уникатна и единствена и тоа особено доаѓа до израз во оваа збирка поезија 

„Поштомување“ која уште во насловот го искушува и го привлекува читателот. 

Имено, праизворот и праизбликот на сѐ што постои, се наоѓа во моќта на светот да 

се уништува и пресоздава во нови облици. Во тоа архетипско поимање на време-

то, песната „1914 – почеток на крајот“  ги открива можеби најважните особености 

и одлики на оваа поезија – да открива и да биде Вистина преку симболичко и без-

времено прикажување на фундаменталните вредности преку едноставноста на 

речта. Така во своето припојување кон своите стихови поетесата создава „Посве-

та“ за просветлување – во зборот да се упрости вистината! 

А признава при тоа дека ниту еден збор, не може да каже сѐ што сакаме 

и да стане апсолутна вистина посебно кога зборува за љубовта: „Ги изговорив 

чувствата/ зборовите станаа преслаби/ душата се засрами/ од нивната неукост.“ 

(Љубов) 

Во едноставноста и економичноста на поетскиот израз, како најдобрите 

маjстори на поетскиот збор, по вистината Димко ќе трага отаде зборот. Со него 

само да се послужи колку да се прости со поимното, појавното, видливото, и 

колку „да земе залет“ кон недостижните пориви во длабочините на нејзината ин-

тима кои јазично не се дофаќаат, мисловно се недефинирани. Така повторно се 

навраќам на „1914...“ чиј „почеток“ е во „крајот“, а чие симболично значење се 

наоѓа помеѓу тие две временски одредници. Оваа година асоцира на почетокот 

на Првата светска војна. Но, во херменевтички и компаратистички контекст, 

овие стихови дофаќаат архетипски и симболични претстави. Така за поетесата 

таа е година на „поштомување“. Прологомена на уништувачката природа. Врв-

ни, естетско обликувани стихови за извртопереноста на светот, слепилото, грдо-

тијата, чија карневализирана амбивалентност нѐ води во еден Бахтиновски свет. 

Истовремено во еден креативен и уникатен спој во овие стихови се препознава и 

бодлеровата „естетика на грдото“. Поетесата во овие стихови го претставува ви-

доизменет светот од злото кое останува да ја пустоши душата како во стиховите 

коишто можеби насилно грмат, за оние „сколиозни, извртоперени мувли и ќори 

битија/ кои го поштомуваат светото од светот.“    

Преку мудри размисли за животот и смртта, за убавото и грдото, за злото 

и доброто, но и помеѓу овие дихотомни парови, помеѓу црното и белото, поете-

сата во својата поезија го открива сивилото во светот и го сопоставува во однос 

на светото, секогаш без лажни илузии, со реалистичен поглед кон нештата глас-

но зборува за прекупациите на младиот човек. Во таа смисла „Читателот“ во но-

виот свет се наоѓа на „беспаќето“ меѓу контрастите.  
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Оваа поезија има модернистички и уникатен поетски израз. Дантеовски але-

горично, но кристално јасно се препознава размислувањето за можностите во ново-

то (своето) време во кое човекот не знае по кој пат да тргне. При тоа, поетесата по-

ставува мудри и проникливи прашања, навидум обични: Што е љубов? Што е живе-

ачката, а што значи умирачката? Потоа, Каде води овој ден? На тенката линија на 

среќата се препознава тагата, а таа е како што пее Димко: „број без перон“. За да се 

спознае животот, потребен е здивот на смртта која наежува и заплашува: „Гледам 

збунето/ кон излезот на овој свет...“ (Инает) и „Човекот не ти бил ни пет пари/ 

ти бил една канта кал/ ко ќе се исуши, ете ти ги прашаните.“ (Пасторала) 

Во голем дел од поезијата на Димко, читателот се наоѓа во една напрегна-

тост и зачуденост на формулациите и пасажите. Тоа ја прави оваа поезија посебна, 

креативно надградена и бесценета во чистотата. „ Три чекори напред, еден назад/ – 

тоа е моето битие.(...) Само јас умеам да си ја јадам душата“ (Аксиома) Повторно и 

тука, бодлеровски сјасно поетесата истакнува дека симболиката на уништувачката 

природа на битието е во разнебитувањето на убавото во поубавото грдо. „Да созда-

деш кафез за себе/ таму да ја пронајдеш убавината“ (Домашна работа) 

Во овој контекст може да ги читаме и песните: Пејзаж, Пасторала, 1914, 

Јаков не се враќај, а таа грда, а сосем реална убавина, особено доаѓа до израз во 

стиховите:  

„Имам две раце со по пет прсти 

две пустини ми ги коваат очите 

едната жештини ја морат  

драгата студој ја колнат ... 

срцево го влечат  

запетлани думи 

меѓу заби вриштат...“ (Историја на минливото) 

Во колку облици можеме да се појавиме, во колку облици битието сака 

да се измени, трпејќи надворешни влијанија, во колку пак облици светот ни се 

појавува?  

„Ако треба пак да се родам (...)  

нека бидам височина и далечина (...) 

Ако повторно се родиш ти (...)  

биди небо и облак“ (Посвета) 

Прашањата за човековото постоење во миговите на несигурност и дезориен-

тирана егзистенцијалност со различни можности за излез е честа идеја во оваа пое-

зија, во која поетесата посакува, не со пасивност, ами со реакција на нормално чо-

вечко битие да излезе од лавиринтот на неизлезот и да се најде на вистинскиот пат.  

Проникливите мисловни поетски проблесоци на поетесата напати ги раз-

работуваат и тековите на светската модерна литература, односно, нејзиниот фи-

лозофско-когнитивен „распад“ во првите деценции на 20-тиот век. Така, оваа по-

езија носи големи и важни филозофско-херменевтички проблематики и самата 

себе се дели на поезија и не-поезија. Стиховите од песната „Треба ама и не мо-

ра“ некако живеат со еуфоричните апсурдни моменти од човековиот живот. Така 

идејата за осознавањето на битието добива вистинка слика судирајќи се со пра-

шањата кои го окупираат нејзиното поетско јадро за себеоткривањето и открива-

њето на светот: Сега што? Така треба? и конечно неколку брилијатни досетли-

ви стихови со кои се открива отпорот кон сосем нејасното и бизарното: „Живо-

тот ги јаде храбрите,/ Слабите сами пропаѓат.“  
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Во оваа песна се забележува впечатлива особеност на ниво на уникатната 

поетика на поетесата. Имено, во поезијата на Биљана Димко се извајани контрас-

ни пасажи со особено јасно истакнати поетски слики, и напати прецизно хибридно 

внесување на драмски елементи. Особено изразена е и во песната „1 март“ кога се 

пее „елегија на една сцена“, а ритуалната димензија преку поетскиот вознес се 

слика пред читателот како актерска игра, како и во песната „Нема поезија“ во која 

„на голема сцена/ се играат заткулисни игри“, впрочем како и во животот. Во пес-

ната „Нема поезија“ се појавува и уште еднаш се потврдува потребата од херме-

невтичкиот пристап кон оваа поезија. Така и покрај значенското ниво на поетски-

от говор, на јазично-стилско ниво, пак, поетесата го подвргнува читателот на по-

големи искушенија. Кога ги читав овие стихови, се замислив дали поезијата не 

зборува или воопшто ја нема? Поетесата играјќи си со можностите на јазикот, от-

крива впечатлива и прониклива метафорична порака: поезијата ја има само за 

оние кои можат да ја пронајдат и почувствуваат. Така се препознава посебен поет-

ски сензибилитет во овие стихови во кои се мешаат природното и урбаното. 

„Ништо уметничко нема во тривијалноста“ пишува Биљана Димко, а во песната 

„Натемаго“ се чувствува младешкиот бунт против наметнати стеги, „пранги на ус-

тавот и законите“. Помеѓу сложените метафорички решенија оплодени во несо-

владливата имагинација на поетесата се појавуваат наивни, безмалку упростени 

форми на искрен, бунтовнички, но силен одглас. Имено, тоа „полека“, „натемаго-

то“, во поезијата на Биљана Димко е нејзиниот природен, искрен повик да се слу-

ша повеќе отколку гласно да се говори, повеќе да се мисли отколку да се изјавува, 

повеќе тивко, полека и мудро да се размслува за животот, како што ќе напише „да 

ги откриеш одговорите во тишината“ (Домашна работа) 

Искуството од животот не ѝ остава многу надеж, но нејзината надеж рас-

те пак преку нејзините стиховите. Така се накалемуваат и создаваат вистински 

поетски ремек-дела, како она со наслов „Без дете“: 

„Единица мерка за болка,  

има ли? 

Се запрета во неизречените мисли 

за да ги одгатне првите зборови. 

Душата немо растрепери 

Спласна по мигот на небиднината. 

Има ли мерка за болка?“ 

Помеѓу слоевитоста на значењата и едноставноста на изразот, естетски 

обликувани стихови кога молкот насилно грми во тагата, во симболиката на 

цикличноста на космичките процеси јасно откриваме порив и мотив „аран-та-

ран“ да се пронајде детето со „широка насмевка“ кое го чува споменот и го носи 

„бреме(то)“ на сите оние чија душа ја јадат неволји. (Среќно дете со широка 

насмевка/ Нема смисла)   

Со посебен шарм и поетска јасновидост, во оваа поезија, преку детето,  

Димко најиронично му се смее на светот, преку храброста на машкиот лирски 

субјект, најсилно ја истакнува жената-херој во еден ненаметлив феминистички 

контекст, а пред споменот на животите кои поминале, најдлабоко се поклонува 

чувајќи ги и негувајќи ги како ретко кој вистинските човечки вредности, како 

што вели да се почувствува болката е поената на живеењето. А за длабок поклон 

е нејзината храброст да му се спротивстави на светот во неговата неуредност и 

да го разбере животот со сите предизвици кои ги носи.  
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Јованка Денкова 

УДК 821.163.3-93-1.09 

 

ЗДРАВИ СТИХОВИ ЗА РАСТЕЊЕ НА ДЕЦАТА 

 

Младиот македонски автор – Филип Димкоски е автор на четири збирки 

поезија „Најхранливи зборови од детска душа дарови“ (2010) и „Божилак на ис-

конот“ (2014) која во 2016 година доби свое српско и свое бугарско издание. И 

двете изданија посебно беа претставени во Србија и во Бугарија. Третата стихо-

збирка носи наслов „Во градината има само љубов“ (2018), а четвртата, послед-

ната, е стихозбирката поезија за деца „Заедно да растеме“ (2018). Дел од творе-

штвото на Филип досега е преведено/препеано на: српски, бугарски, словенечки, 

босански, хрватски, англиски, грчки и хебрејски јазик. Филип Димкоски е до-

битник на повеќе домашни и меѓународни награди.  

„Заедно да растеме“ е четврта книга на Филип Димкоски, а излезе во из-

дание на „Академски печат“ од Скопје. Во неа има триесет и осум песни и чети-

ринаесет илустрации, специјално рачно насликани за книгата од академската 

сликарка Александра Ацеска. Рецензент е Љиљана Атанасова, а автор на предго-

ворот е писателот Горјан Петревски кој во поговорот кон книгата вели: „Добре 

дојде, добра книго, во светот каде што ти е местото, кај читателите, најмладите. 

За оваа интересно конципирана поетска книга за млади, веќе се имаат искажано 

истакнати имиња, длабоко почитувани од пошироката читателска јавност.  

Од структуролошка и идејна гледна точка, стихозбирката е поделена во 

две целини. 

Првата целина носи наслов „Јас, семејството и другарчињата“, а втората 

целина, е насловена како „Запознај ме, засакај ме и јади ме“. Од насловот е еви-

дентно дека во овој дел има три потцелини. Така е и од идејно-мотивски аспект, 

меѓутоа, тие целини не се разграничени, туку егзистираат сите три паралелно. 

Овде и детето, и другарчињата и возрасните постојат едни крај други, творат, 

учат едни од други. Да, така е. Како што децата учат од возрасните, така и воз-

расните можат да научат многу корисни работи од децата. Таква е уште првата 

песна во збирката, насловена како „Песни за деца нема“ и овде низ пет убаво 

срочени строфи се апострофира улогата и значењето на песната за деца, се раз-

бира од гледна точка на детето. Таквата песна постои за сите, и за возрасните и 

за децата, во песните за деца сета мудрост е збрана и затоа поетот просто изви-

кува: „Од нив и возрасните учат, а за децата тие се храна!“ (9)1. Одамна е кажано 

дека книжевноста за деца е како извор на кој, ние возрасните со задоволство му 

се навраќаме, зашто во таа оаза на детството сѐ е можно, сите детски желби и со-

ништа се остварливи. Таму, на зелените падини на поезијата за деца, исполнети 

со древна мудрост и вистина, и возрасните се потсетуваат на она што го имаат 

подзаборавено, на многу пораки, вистини и мудрости. Затоа детето-поет, преку 

оваа поетска збирка им порачува на возрасните дека треба да пораснат („Треба 

да пораснат“), но не во висина и тежина, туку да се искачат на ниво на детето 

застанато на ѕвездоредот, и само тогаш децата ќе ги разберат: „И, родители, не-

мојте да слегувате,/ да се мачите/ на нивото на детето,/ не треба да сe симнете,/  

_____________ 
1 Филип Димкоски, Заедно да растеме, Академски печат, Скопје, 2018. 
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туку да се искачите.“ (11). Токму затоа, понекогаш постои оној непремостлив јаз 

меѓу децата и возрасните, особено кога возрасните несвесно ќе ги затворат свои-

те уши за убавината која околу себе ја создаваат децата, како што е тоа во песна-

та  „Големиот мал музичар“. Дарот кој му го дала природата на малиот музичар 

сепак ќе го пробие патот кон човековото разбирање, зашто за некои возрасни не-

говото „свирење е лек за душа“, и таквиот поттик е доволен за да се раскрили 

детската душа, да го покрие светот со убавината на музиката, па да ги омекне ср-

цата и на сите соседи во зградата на кои претходно им пречи музиката: „По не-

колку години/ стана славен виолинист,/ одржа концерт во својот град,/ големиот 

музичар,/ ем убав, ем млад/. На концертот дојдоа/ сите соседи од зградата,/ на-

полнија редови пет, а мајка му и добрата сосетка/ седеа во првиот ред“ (22). Од 

оваа песна се гледа колку е голема моќта на добриот збор, колку добриот збор 

знае да нѐ понесе кон уште поголеми успеси и височини. Моќта на добрите и ло-

шите зборови мошне јасно е засведочена во две песни: „Кога зборовите збору-

ваат“ и „Добри и лоши зборови“, во кои поетот-автор потенцира: „Јас сум само 

за слога/ не сакам никого да нервирам/ и душата да му ја гризам./ Само радост 

насекаде ширам, / болните ги лекувам,/ скараните ги мирам/“ („Кога зборовите 

зборуваат“, 14);  „А добриот збор/ не е лут,/ во срцата ни носи добрина,/ а не 

студ“ („Добри и лоши зборови“, 17). 

Поетот не ги заборава ни членовите од најблиското семејство, како што е 

ликот на таткото, мајката и бабата, како централни фигури во животот на детето. 

Таквиот татко „се труди мечтата кај децата свои постојано да ја буди“, па ќе 

исценира цела театарска претстава за наводното доаѓање на Дедо Мраз, а како 

доказ на децата им ги остава нагрицканите колачи, недопиеното млеко и оставе-

ните подароци. Заслужува почит постапката на таткото во ова време, кога преза-

фатеноста на возрасните, на родителите си го зема својот данок, и тоа врз млади-

те генерации. Затоа, поетот скоро екстатично извикува и ја изразува својата ра-

дост и восхит кон таквите родители кои прават сѐ што е во нивна моќ да ги нате-

раат децата да веруваат во чуда: „Ееее...тогаш да видите што е среќа./ И јас сум 

среќен/ што постојат татковци,/ кои своите деца си ги учат/ во чуда да веруваат–/ 

за чуда да им се случат!/ („Тато-Дедо Мраз“, 25).  

А, децата веруваат во чуда, децата сакаат да веруваат во чуда. За нив, си-

от живот и сѐ што ги опкружува е чудо. Децата воопшто не ги зачудува фактот 

дека и дрвцето на кое детето му ги крши гранчињата, може да прошепоти и да 

изрази болка: „Слушни го дрвцето,/ како ти шепнува,/ како за нешто те моли,/ за 

нешто те сепнува,/ дека нешто го боли. („Дрвото ми шепоти“, 30). Децата не се 

чудат ако тенката бреза и дабот се засакаат. Детето е битие кое силно ја чувству-

ва природата како блиска на себе, па добива порив и да го прегрне дрвото: 

„Снешка на дрвцата имиња им даде/ и девојчето сето во радост блика:/ брезата 

витка нека биде Милица,/ а дабот вишен – Јанко да се вика.“ („Милица и Јанко“, 

31); „На фотографијата Срна/ вишната ја гушнува,/ пријателски се прегрнуваат/ 

и Филип го поздравуваат“ („Прегратка“, 35). 

Ни животинскиот свет не останал оддалечен од поетовото интересирање. 

Животните за децата се дел од нивниот свет. Животните, како и растенијата, се 

живи суштества со кои детето може да си разговара, животните го разбираат го-

ворот на детето и детето го разбира говорот на животните. Од тука, воопшто не 

нѐ зачудува фактот што мравката, мачето, цветот, дрвото, – сите тие по телефон 

го бараат детето, упатувајќи му молба за спас, спас од негрижата на луѓето од 
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која страдаат: „Ми се јави мравката,/ ми се моли ко на Бога,/ да ја носам в болни-

ца,/ ја нагазиле,/ ѝ скршиле нога“ („Глас за спас“, 42). Од тие причини детето 

кон сите нас упатува гласен повик да се грижиме за природата, да садиме дрвја и 

цвеќиња, да се грижиме за животните и сиот жив свет: „Па, луѓе, ве молам,/ не 

можам насекаде да стигнам,/ само со телефонот в раце/ ми врват дните/ и гласно 

ве повикувам:/ – За природата, еј, / грижете се сите!“ („Глас за спас“, 43).  

Последната песна од првиот дел од оваа стихозбирка е насловена како 

„Малиот градинар“ и во неа е покажан активистичкиот однос на детето кон 

создавањето, кон одгледувањето зеленчук „за да го допре срцето на цветот“ (45). 

Оваа песна е еден вовед во вториот дел од стихозбирката, насловен како „За-

познај ме, засакај ме и јади ме“. Овде поетот го имал во предвид односот на де-

тето кон храната (особено, некои видови зеленчуци и овошје) како нешто што 

постојано се одбива, а што родителите им го наметнуваат на децата како здрава 

храна: „– Спанаќ, ах, само спанаќ!/ – брат ми Иле протестира/ – само спанаќ ли 

се јаде?/ Спанаќ на менито го нервира./ („Спанаќ“, 63).  

И овде поетот Димковски ја пројавува својата умешност при создавање-

то на еден поетски израз во кој со длабока едноставност, на ненаметлив начин, 

понекогаш давајќи податоци за изгледот, но и за потеклото или името на зелен-

чукот и овошјето, не ја заборава и нивната висока нутритивна вредност: „Стари-

те Римјани, во дамно време,/ велат, од ништо не боледувале,/ оти во земјата плод-

на броколи одгледувале,/ и во нивната исхрана ги внесувале.“ („Брокола“, 68). 

Така, поетот ги слика овошјето и зеленчукот со својата поетска четкичка како на 

сликарско платно со исклучителна колоритност, зашто поетот знае дека детски-

от свет е исполнет, поточно насликан со најубавите и најсилни бои што можат 

да се замислат: „Не само во Кина/ туку и во нашите ниви/ веќе се одгледуваат/ 

сочни и зелени киви“/ („Киви“, 50); „Малината има/ плодови вкусни,/ сочни и 

црвени/ како детски усни“ („Малина“, 52).  

Вистинскиот поет на децата им дарува љубов. Да се пее за децата е воз-

вишено и убаво. Возвишени се идеите (љубовта на родителите кон децата, гриж-

ливоста на бабите и дедовците, несебичноста и разбирањето на возрасните), а 

убавото потекнува од поетовата досетливост и талент и малите битија и малите 

работи да ги направи големи. Зашто идеите сами по себе се големи. Според ста-

рата индиска филозофија, поетите се деца на боговите, затоа што имаат магична 

моќ. Нивната сила е во зборовите. И како што некогаш поетите ја уживале љу-

бовта на боговите и биле во нивна милост, така и поетот Димковски ја излева 

својата љубов кон децата и детството – идното човештво... Најилустративно тоа 

го покажуваат следниве стихови од песната „Песни за деца нема“: „Песната е 

вистинска ако детето/ го бодри и милува,/ му дава сила и го раскрилува,/ му носи 

ведрина и ука,/ не дозволува лоши нешта/ во срцето да му се пластат,/ со искре-

на песна полна љубов,/ децата побрзо растат!“ (10). Тоа се гледа во секоја песна 

од оваа збирка, во секој стих, во секој збор. А тоа е одлика само на надарени и 

големи писатели и поети за деца. 
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Борис Апостолов 

УДК 821.163.3-1.09 

 
МЛАДОСТ НА ЕДНИ ПЕСНИ 

 

Кога ја добив книгата „Низ престрелките на Амор“ од поетот и сликар 

Петар Наневски, мислев дека ќе имам големи проблеми, бидејќи застапените 

песни се пишувани и објавувани во 50-60-тите години од минатиот век, од човек  

кој сега се наоѓа во длабока старост, но со божја промисла и желба, тој и денес е 

витален и сѐ уште мислата не му бега.  

Но, по првиот прочит на песнарката „Низ престрелките на Амор“, објавена 

во 2016 година од библиотеката „Феткин“ од Кавадарци, а уредник на книгата е 

почитуваниот Мишо Китановски, моите стравувања и дилеми биле непотребни, 

бидејќи песните иако пишувани во младоста, и денес зрачат со младешка свежина. 

Значи, и по толку изминато време се актуелни, пленат со својата убавина, како то-

гаш, младиот поет да бил пред времето на своите врсници. 

Веќе подолго време на брановите на македонското радио „Радио Скопје“ 

се емитува една популарна музичка емисија „Песни на една младост“. Во неа се 

исполнуваат вечните евергрини од странски и домашни автори, како „Рамона“ 

од Луис Армстронг, попознат како „Сачмо“, „Берачи на банани“ од Хари Бел-

фонте, слепиот Нет Кинг Кол и неговите хитови, „Воларе“ од Доменико Моду-

њо, „Битлси“, Ролингстоунси“ и други, а од домашните: Диме Поповски, Нина 

Спирова, Славко Милосављевиќ, Ѓоко Ѓеоргиев, Драган Мијалковски итн. И по 

толку изминати години, овие евергрини не изгубиле од својата убавина и луѓето 

со задоволство ги слушаат. 

Јас песните на Петар Наневски би ги нарекол: „ Младост на едни песни“! 

Зошто? Затоа што и по толку години, пишувани и објавувани во тогашните лите-

ратурни списанија („Современост“, „Разгледи“, „Млад борец“, „Хоризонт“, „Ве-

нец“, „Студентски збор“ и други), не изгубиле од свежината, тематиката, пора-

ката, едноставно, пленат со својата содржина. 

И самиот автор „Низ престрелките на Амор“ нѐ упатува во кој правец ќе 

се движи содржината на поетската книга. Неслучајно на корицата е ставена гли-

нената скулптура на нашата прекрасна божица, мајка МА! Жена, домаќинка, ку-

ќопазителка, родилка, која со голема љубов се грижи за своите деца и семејство-

то. Овие пораки од божицата мајка МА, како да се аксиом за младиот поет Петар 

Наневски, а темата кон која се насочил е вечната и универзална љубов. Љубов 

кон ближните, пријателите, природата, и сѐ она што го опкружува човекот, же-

ната и поетот.  

Пророчките зборови во песната „Пожари“ ќе ги изговори самиот поет: 

„Моето врело од убостите иде 

хоризонтот крева црвен сон 

Велеа – тој мангуп ќе биде 

И песник и сликар ќе биде Он“ 

И, како што бидува, од прореченото не се бега. Со доаѓањето во Скопје 

да учи сликарство, тој станува и поет со добар маштаб. Доаѓа во Скопје, кога 

Ацо Шопов го крши мразот на насоченото и диктирано соцреалистичко пеење, 

кое многу тогашни поети и прозаисти го практикувале.   
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Требаше да се случи, тогаш младиот и талентиран поет, да дојде во 
Скопје, и, одеднаш, како со иницијална каписла да бувне вулкан, да бликне пое-
зија, да го опфати со невиден омај! Згора на тоа, новиот интимистички бран му 
ја отвора душата на младиот поет, искрена, чесна, неконтаминирана, среќна што 
може да живее, дише, да пее за своето детство, за селото, питомата Ваташа, за 
љубовните пориви, надежи и разочарувања. 

Во тие пресвртни години, се воделе жестоки дебати околу воведувањето 
на интимната лирика на Ацо Шопов, од една страна соцреалистите, а другите, ин-
тимистите, поддржувачи на љубовната поезија. Најчесто, овие дебати се воделе 
преку „Современост“ и „Разгледи“. Тогаш, младиот сликар и поет, храбро ќе го 
следи интимистичкиот пат, трасиран од извонредниот Ацо Шопов. Песниве испе-
ани во оваа поетска книга се од тоа време. На четвртата страна од книгата, напи-
шано со молив стои: 

„Овие песни во 50-тите на литературните читања средношколската 
младина ги препишуваа од авторот и ги учеа напамет и си ги рецитираа меѓу се-
бе ...“ - оздола стои потпис на авторот.  

Овој цитат, кој е преземен од книгата, не треба да се сфати како само-
фалба на поетот, туку укажува со колкава радост младината ја прифаќа промена-
та во поетскиот израз со воведувањето на интимистичката поезија, чиј верен 
следбеник бил и Петар Наневски. 

Како и многу други поети од третата генерација на тоа време, така и 
Петар Наневски го наметнува јаремот на интимизмот, но тој јарем не е тежок, 
туку посакуван. Божјата дарба да биде сликар и поет и овие две благородни деј-
ности да ги сублимира во едно: во поезијата да создава слики со зборови, во сли-
карството со бои, ќе го исфрли младиот поет на површината на македонската ли-
тературна сцена. Ако во предговорот имавме насока во кој правец ќе се движи 
авторот, во поговорот ги имаме интимните искажување на тогаш младиот автор. 
Тука е родната Ваташа, питомата Тиквешија, детството, животните премрежи-
ња, првите љубовни изблици и тн. 

За неговите песни ќе се изјаснат втемелувачот на македонската совреме-
на критика, Димитар Митрев и сега скоро починатиот Матеа Матевски. Подоцна, 
или од самите негови поетски почетоци, доследен проследувач на поетското и ли-
ковното творештво, ќе биде Мишо Китановски, кој претставува еден вид биограф 
на животот и делото на Петар Наневски. Во книгата „Златните усти на зборот“ 
има една цела плејада литературни критичари кои со своите критичарски осврти 
пишуваат за обемното ликовно и поетско творештво на Петар Наневски. 

Како и сите тогашни поети од првата, втората па и третата генерација 
на која ѝ припаѓа и Петар Наневски, тој обилно го користи тазе кодифицираниот 
македонски јазик, тој црпи од изворот на поезијата, се храни со неа, но ги при-
хранува и другите – читателите. Песните му се пишувани сите со римувани сти-
хови со што се зголемува нивната лиричност. Песните се куси, стегнати, некои 
би рекле – лапидарни – со јасна содржина и пораки. Можеби и затоа младите во 
тоа време бргу ги прифаќале и ги учеле напамет, затоа што ослободените чув-
ства им биле слични, привлечни, заеднички. Но како и да е, нашата поетска ли-
тература е збогатена со уште една квалитетна книга.  

Лирските патеки на Петар Наневски како однапред да се трасирани, и 
тие патеки сега претставуваат лирски автопатишта, што во својот развој се до-
градуваат и надградуваат. Се надеваме наскоро Петар Наневски пак да нѐ изра-
дува со уште некоја книга.  
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Сашо Огненовски 
УДК 791(049.3) 

 

МЛАДОСТА НА ЛИНГВИСТОТ 

(Кон филмот „Толкин“ во режија на Дом Карукоски; главни улоги: Николас 

Хоулт, Лили Колинс, Колм Мини, Дерек Џакоби) 

 

Џон Роналд Рул Толкин, најзначајниот и најслоевит автор на епската 

фантастика, лингивист и автор на легендарната трилогија „Господарот на прсте-

ните“ како и на огромен број на митови и легенди имал незавидно детство и 

прилично бурна младост. Исклучително талентиран за лингвистика и филологи-

ја, младиот Толкин после бедното детство кога многу рано ги губи и двајцата ро-

дители, го започнува својот вистински живот под туторство  на свештеникот 

отец Френсис. Но, овој бунтовен младич верувајќи во својата посветеност на ја-

зичната многузначност и воден од возбудата на својот писателски талент насо-

чен кон епската фантастика успева да влезе во „Кинг Едвардс“ школата во Лон-

дон каде заедно со неговите тројца неразделни другари го оформуваат т.н. полу-

тајно братство наречено Ч. К. Б. Д. (Чајниот клуб на Баровското Друштво). Сека-

ко, младиот и убав лингвист кој е зачетникот на „конструираните јазици“ тука ја 

започнува својата прва и единствена љубов, младата пијанистка Едит Мери 

Брат. Филмот посветен на младоста на овој грандиозен автор го опфаќа перио-

дот до завршувањето на Првата светска војна во која тој учествува како офицер, 

така што целата оваа филмска сторија е исполнета со „флешбек“ авантури кои, 

на некаков начин го истакнуваат неговото животно пледоаје, неговите полити-

чки убедувања и цврстиот ангажман и посветеност на лингвистиката. Дом Кару-

коски направил многу интимен и емотивен филм кој не е спакуван во холивуд-

ски целофан и, се чини затоа немал некои големи маркетиншки катапултирања. 

Но, овој филм е длабоко артистичен, режиски одлично воден и фантастично од-

игран. Фокусирајќи се на најраната младост на Толник, овој фински режисер на-

влегува доста аналитички во сите Сцили и Харибди со кои се бори младото мом-

че кому детството му „дарувало“ сиромаштија и осама. Карукоски направил до 

крај реалистичен филм, но неговата режија плени со суптилност и детализира-

ност. Честите флешбекови во неговиот режисерски ракопис кои се движат на ре-

лација војна – младештво го потенцираа силниот дух на овој голем автор чија 

ерудитивност е зачудувачка. И покрај тоа што режијата протежира еден микро 

херојски аспект на овој лик, сепак скоро натуралистички контекстуализирана-  

та филмска нарација придонесува оваа биографска драма да звучи многу веро-

достојно. Сценариото, кое заеднички го потпишуваат ирецот Дејвид Глисон и Сти-

вен Бересфорд (Прајд) е во многу органичен дослух со режисерското видување на 

оваа не многу позната сторија на авторот Толкин. 

Николас Хулт, млад и талентиран актер кого неодамна го видовме во 

прекрасната улога на виконтот Харли во хитот на Јоргос Лантимос „Омилена“, 

многу вдахновено го одигрува ликот на Џ. Р. Р. Толкин и, се чини дека ова е нај-

комплексната улога на овој триесетгодишен млад Англичанец кој навистина мо-

же да се пофали со завидна филмографија. Емотивно дозиран во разумни коли-

чини, Хулт најмногу се концентрира на рационалните аспекти на овој лик потен-

цирајќи ја стаменоста на младиот Толкин. Предаден на љубовта на својот живот 
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и на храброста да се справи со сите неволји во бурниот и неизвесен младешки 

живот, неговиот Толкин има вкус на херој, но со мал лакмус на контраверзност 

по која бил познат и самиот Толкин. Затоа би рекол, дека Хулт гради лик кој не 

би требало да биде заборавен затоа што овој талентиран и визуелно доста атрак-

тивен актер со себе носи уметничка индивидуа која има уште многу што да каже 

во седмата уметност. Негова женска спротивност е младата Лили Колинс која 

ликот на младата пијанистка Едит, несреќна што мора својата младост да ја по-

мине во салонот на Г-ѓата Фокнер која ја присвоила за да ѝ овозможи топол дом 

и образование, го одигрува во силна емотивна гама и со бурни пасажи кои се за 

секој респект. Како лик е голема спротивност на големиот автор Толкин, а како 

енергија исклучително неопходна за целата оваа интимна приказна. Овде, секако 

би ги спомнале и епизодните улоги на Колм Мини, како свештеникот Френсис 

кој постојано се грижи за младиот Толкин оставен како аманет од неговата рано 

почината мајка, како и онаа на сјајниот Дерек Џакоби како професорот Рајт кој 

во младиот студент Токлин гледа голем иден ум и затоа се труди да го вметне во 

својот студентски комплекс. Два извонредни актери кои од своите епизодни уло-

ги прават вистински актерски бисери.  

„Толкин“ е извонредно отсликан од кинематограферот Ласе Франк Јоха-

несен, постојан соработник на режисерот Карукоски, додека ненаметливата, но 

значајна музичка илустрација е компонирана од легендарниот Томас Њуман. Се-

како, овој филм е сигнификантен и по сценографските решенија на Грант Монт-

гомери и по прекрасните костими на Колин Келсал (Шпионскиот мост) кои се 

исто така постојани соработници на Карукоски, но кои направија едно вистин-

ско визуелно чудо отсликувајќи ја Англија во почетокот на дваесеттиот век на 

многу инспиративен и колоритен начин. 

И покрај тоа што досега овој филм што се однесува до номинации и 

фестивали поминал доста бесшумно, неговата аналитичност и артизам не би ре-

кол дека ќе помине незабележано, па така извонредно раскажаната сторија за 

младоста на лингвистичкиот и писателски гигант Џ. Р. Р. Толкин ќе остане во 

големо сеќавање во хронологијата на седмата уметност. 
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Ивана Хаџиевска   

УДК 791.2 

 

БУЊУЕЛ НА ИВКОВА СЛАВА: ПРОБЛЕМОТ НА НАПУШТАЊЕТО  

И ЗАРОБЕНОСТА ВО ПРОСТОРОТ  

ВО РЕГИОНАЛНИОТ ИДЕОЛОШКИ ДИСКУРС 

 
1. Од Летечкиот Холанѓанец до Силјан Штркот – идеолошката потпора на 

безизлезноста 

 Легендата вели дека низ морињата вечно снови фантомскиот брод на духо-

ви Летачкиот Холанѓанец. Бродот никогаш не може да се укотви или да допре до 

копно, заради проклетсвото на неговиот екипаж кој се спротиставил на Бог. Ин-

тересно е да се погледне историската рамка на периодот кога оваа легенда се по-

јавила и проциркулирала низ културното ехо на западна Европа. Потеклото на 

легендата како и првите принтани или уметнички извори за истата, може де се 

трасираат во 17 век, за време на златната ера на Холандската Источно Индиска 

Компанија, позната и како првата транснационална компанија за тргување со ка-

питалот на прото-индустријализацијата и трговијата при влегувањето на север-

ните европски држави во модерната доба. Така, потеклото на легендата е поврза-

но со потеклото на капитализмот во Европа, кога капиталот и валутните вред-

ности сé уште не биле национализирани, а трговијата и увозот на скапоцените 

репро-индустриски материјали целосно зависеле од транснационалните инвести-

ции и патувања на приватните здружени трговски компании кои со текот на вре-

мето се здобивале со голема политичка моќ. Летечкиот Холанѓанец станува 

културна икона во свет на монопол, експлоатација, колонии и ропство. Бројните 

легенди за животот на море и трговците затекнати на море или во егзотични зем-

ји покрај Другиот, во чии дискурси несомнено припаѓа и легендата за Летечкиот 

Холанѓанец, служеле како помошни алатки при формирањето и прифаќањето на 

историската меморија и политиките на меморија во Холандија и Англија за ко-

лонијализмот и империјализмот.1 Но она по што оваа легенда се истакнува и го 

задржала интересот во популарната култура до ден денес е токму елементот на 

проклетството, на учмаеноста и безнадежноста кои го следат трагичниот херој – 

кормилар, а се последица, но и опомена, за она што им следи на морнарите и тр-

говците кои ќе се спротистават на Бог т.е на Капиталот или Компанијата.  

Елементот на хибрис со проколнатост на ненапуштање и заробеност во 

одреден простор, па макар и сета ширина на морето или небото, го среќаваме и 

во наративите низ Балканот. Одисеј често се наоѓа заробен и оневозможен да го 

напушти просторот и времето, меѓу Калипсо, Кирка или Сцила и Харибда, а не-

говиот хибрис е што го насрдил богот Посејдон со својата снаодливост. Проме-

теј е окован на карпа, а неговиот хибрис и срда на боговите е љубовта кон чове-

штвото. Во македонскиот фолклор, книжевност и култура слично проклетство 

среќаваме во повеста за Силјан од Мало Коњаре кој се претворил во штрк бидеј-

ќи бил непослушен кон затворената заедница, „оти не слушал мајка и татко“. Во 

македонската колективна меморија, печалбарството често се испреплетува со хи- 
 
 

_____________ 
1 Agnes Andeweg, „Manifestations of the Flying Dutchman: On Materializing Ghosts and (Not) Remembering the 
Colonial Past“, во Cultural History 4 - 2 (2015): 187–205. 
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брисот на јабанџиството и крајната економско-историска потреба („Парите се 

отепувачка“, „Печалбари“, Земја на бегалци“).2 Во последното прозно остварува-

ње на Румена Бужаровска насловено „Не одам никаде“, дихотомијата меѓу 

странствувањето и останувањето дома се топи во моментот кога и двете навидум 

доста различни состојби или избори стануваат подеднакво заробување: „Допол-

нително, „гастербајтерството“ го растегнало своето значење да опфати и состој-

ба, но и начин на опстојба (битисување), и ментален склоп и своевиден меди-

цински синдром. Се манифестира со вкочанетост, неподвижност и стаписаност 

во пресрет на брзо движење (како мигрирање во ново опкружување или забрза-

ната динамика на личното странствување). Со стагнација во очи на големи про-

мени. Конзервативизам. Во краен случај, заостанување и примитивизам.“3 Ток-

му така се создава потпората на идеологијата на безизлезноста, чие спротиставу-

вање е хибрис и непослушност за која мора да се плати. Досега разгледаните 

опаски се однесуваа на зарoбеност во просторот или времето со физички, еко-

номски бариери или низ материјализација на вишата сила, но зошто не може-  

ме да го напуштиме идеолошкиот простор иако нема никакви физички барие-

ри?  

 

2. Луис Буњуел на Ивкова слава: кога гостите не можат да си одат 

 Луис Буњуел (Luis Bunuel), 1900-1983, познат и по прекарот „бичот на 

буржуазијата“ е познат шпански автор, режисер и претставник на светската ки-

нематографија. Во неговите антологиски оставрувања „Ангел истебувач“ (El 

angel Exterminator, 1962 г.) и „Дискретниот шарм на буржуазијата“ (Le charme 

discret de la bourgeoisie, 1972 г.)4 меѓу другото се занимава токму и со прашањето 

на напуштањето или неможноста да се напушти одреден физички простор, идеја, 

културна или класна позиција или идентитет. Иако филмските критичари влечат 

паралели меѓу овие два филма, двете остварувања се во juxtaposition. Во првиот, 

„Ангел истребувач“, припадниците на високата класа се собираат на вечера во 

палатата на нивниот домаќин. По екстравагантната вечера проследена со салон-

ски разговори на гламурозно облечените гости се случува нешто чудно. Аристо-

кратите забележуваат дека од некоја непозната и необјаснива причина физички 

не можат да го напуштат просторот иако сите врати и прозорци се отворени. 

Гостите се заробени во големата куќа со денови и започнуваат да тонат во чо-

вечкото анимално барајќи остатоци од храна и вода, тие стануваат аристокра-

тидивјаци. Филмските критичари ја читаат постапката на Буњуел како сатира   

на високата класа во Шпанија за време на режимот на Франко и нејзиниот са-

дизам претставен преку лакомоста која завршува фатално – ги „јаде“ самите  

нив.  

Во „Дискретниот шарм на буржуазијата“ алегоријата е превртена: некол-

ку пријатели и претставници на високата средна класа се договараат да се срет-

нат на вечера, но вечерата никако не може да се оствари. Обидите да се сретнат 

се претвораат во низа кошмарни и надреални ситуации меѓу јавето и сонот на 

учесниците  кон  кои групата  има  летаргичен и банален однос. Сонот за средба  е  
 

_____________ 
2 Билјана Ѓонеска, Кон „Не одам никаде“ на Румена Бужаровска, Скопје: „Или-Или“, 2018. Книжевност. 
Окно.мк (достапно on-line https://okno.mk/node/75647, последно пристапено на 18.09.2019).   

3 Исто. 

4 Стојан Синадинов, „Скопје Филм Фестивал Класик: Луис Гарсија Берланга, Карлос Саура, Луис Буњуел“, 
издавач: Владимир Ангелов, (Скопје: Кинотека на Северна Македонија, 2019). 
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секогаш нечиј туѓ кошмар и сонот за средба никогаш не престанува – тие не мо-

жат да се сретнат на вечера без да бидат прекинати од воена вежба, без да бидат 

исвиркани од публика или убиени од терористи – всушност ситно буржујските 

длабоки стравови од губење позиција, кариера, јавно понижување, разоткривање 

од полиција или не дај Боже да се биде симнат од позицијата на власт со оружје. 

За разлика од своите поголеми и постари роднини – претставниците на високата 

буржуазија од „Ангел истребувач“ кои свечено пристигнуваат без никаков проблем 

на ласцивно богатата вечера, шармантните буржуи никако не можат да ја напуш-

тат малограѓанската средина од која потекнуваат и чии идеи бескрајно се обиду-

ваат да ги потиснат за да стигнат и конечно ја одржат договорената вечера. Но, 

тие не се откажуваат.  

Доколку бараме некој „Ангел истребувач“ од „нашиот сокак“ тогаш де-

финитивно би го избрала филмот на Здравко Шотра, Ивкова слава (2005). Деј-

ството се случува во Ниш при крајот на 19 век, со првите знаци на модернизаци-

ја – изразена преку пуштената железничка линија како пречек на новото време. 

Угледниот нишлија и домаќин, јорганџијата Ивко се подготвува да ја прослави 

својата ѓурѓовденска слава. Под будна присмотра на патријархалната домаќинка 

започнува славскиот ден, „нишкиот домаќинински Salon“ се полни со угледни и 

помалку угледни гости, а на чело на масата како и секоја година се сместуваат 

Ивковите пријатели –  Калчо, Смук и Куријак – секој со соодветен прекар. Како 

што и бидува на една угледна слава гостите му „прават чест“ на домаќинот така 

што се јаде, се пие и се игра длабоко во ноќта, кога како што е редот, се очекува 

и најупорните чествувачи да си заминат по дома. Но оваа година, пријателите на 

Ивко остануваа до наредниот ден. Тие не сакаат или не можат да си одат, нешто 

необјасниво ги спречува и постојано си даваат повод за останување, додека веќе 

нервозните домаќин и домаќинка се на раб на градскиот срам и чудење. Наред-

ните три дена поминуваат во атмосфера која потсетува на онаа на зетовците од 

Одисеј – во бесрамно арчење на имотот и храната на домаќинот, флертување со 

убавите млади помошнички и повикување на надалеку познатата српска госто-

примливост – накратко, инфантилно непреземање одговорност кај група разуз-

дани балкански мажи. Режисерот го пополнува овој временски простор токму со 

симболите на балканскиот сингуларен маскулинитет – мажите се константно пи-

јани, а се повикуваат на својата мудрост, во народната песна го наоѓаат потисна-

тиот ерос, раскажуваат за своите лажни ловечки приказни и освојувања - „фали 

ме усто да не те раскинам“, летаргичноста ги надвладува здравата волја и разум 

– тие не превземаат одговорност за своите постапки со што не сакаат, но и не 

можат да го напуштат заседнатиот простор. Преморениот и очаен Ивко се реша-

ва на последната мерка – да ги пријави кај општинските власти со надеж дека 

тие ќе ги „избркаат“. Наместо тоа, по неколку часа, на третиот ден од славјето, 

се појавува и Претседателот на Општината лично, кој исто да ми ти бил љубител 

на чочекот и трпезата. Не е битно дали е Ѓурѓовден или веќе дошол Марковден, 

важно е да се слави. Deus ex machina доаѓа во предлогот на Претседателот: дома-

ќините да ги испросат помошничките за двајца од пријателите, некаков балкан-

ски романтичен happy end, по што тие се качуваат во кочии со своите невести и 

гастро пирувањето го продолжуваат во Кутине (село покрај Ниш). Бракот и др-

жавата со ориентална администрација (претставена низ Претседателот на Опш-

тината) ги тера разузданите пријатели конечно да ја напуштат Ивковата слава, 

потребен бил државниот Татко да ги иницира синовите кон ред.     
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3. Реалити програма: егзистенција во затворен простор и казната од 

напуштањето 

 Социологијата, психологијата и останатите науки одамна имаат посвете-

но внимание на човечката состојба и аспектите на реалните ТВ програми (reality 

TV, reality show) од типот на Големиот брат (Big brother) или слично, каде тотал-

но анонимни или полу-анонимни лица се согласуваат да бидат затворени во мал 

простор заради краткотрајна слава или пари. Овие капиталистички човечки зоо-

градини станаа одличен медиумски производ кој може да се продава на ангро, во 

ноќната програма после 22 часот, заедно со периодот за маркетнинг на тотално 

непотребни и обсцени производи за интимното здравје со сомнителен квалитет, 

кои заради пуританскиот и политички коректен медиумски и телевизиски морал 

не може да се рекламираат на теле-шопингот кој оди во етер дење. Овие кутри 

и напатени луѓе, најчесто од општествените маргини и сиви простори на ситен 

криминал, отсутни мајки и татковци, проституција и паланечка естрада се извле-

чени од страна на телевизиската претприемчивост и испрскани со глитер од 

страна на она што лукративно се нарекува „продукциски проект“. Овие „проект-

ни работници“, кои се борат за корка леб ставајќи се себе си на тотално изложу-

вање пред камерата во разни бизарни позиции и бескрајни караници, се послед-

ните херои на капитализмот. Може да сме безобразни и да направиме паралели 

меѓу нив и хероите на Буњуел и Шотра.  И навистина, актерите на актуелните 

реалити програми во регионот како да се наоѓаат во мизансценот на Буњуел. По-

стојано се произведува инверзија во нивната популаризација на јавната вулгар-

ност: учесниците кои здраво се хранат или почесто се фатени во кадар како јадат 

често се претставени како крадци или бесрамници, а оние кои ќе успеат да се 

најгласни во караниците, навредувањето, вулгарноста и садизмот кон другите до-

биваат најголем неделен хонорар. Целосно превртување на односот кон основ-

ните човечки потреби и животни услови. Оние кои ќе се обидат да излезат или 

„да избегаат“ од шоуто според нивниот „проектен договор“ се казнети со огром-

ни суми и судска тужба. Напуштањето е строго забрането и ригидно казниво. 

Повторно ни се јавува прашањето од почетокот, зошто толкав егзистенцијален 

грч, болест на волјата и потиснат страв од напуштањето на одреден простор? 

Сигурно на екстремно богатата продукциска куќа ништо нема да ѝ значи парич-

на казна или добивката од судска тужба од луѓе кои и така немаат никаква лична 

сопственост. Она што тука е казниво е изневерувањето на садистичкиот воајери-

зам на гледалиштето, публиката мора да биде задоволена и затоа продукциската 

куќа мора да ги „меле“ телата на овие затворени луѓе од сите возрасти. Тие се 

таму своеволно, но дали е тоа така? И тие не можат и не смеат да го напуштат 

просторот кој им ветува слава, пари, „естрадна кариера“, спонзори, живот на јах-

та и сето тоа лежи таму некаде отаде секојдневието во затворениот простор кој 

не смее да се напушти.   
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УДК 821.163.3-1.09 

РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ – ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА НА 

ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

„КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ 2019“ 

 

На 05 јуни 2019 г., во просториите на Друштвото на писателите на Маке-

донија, на писателот Радован П. Цветковски му беше врачена престижната награ-

да „Книжевен жезол“ за 2019-та година која ДПМ ја доделува за поетски опус со 

високи естетски вредности. Оваа награда се доделува во рамки на меѓународната 

поетска манифестација „Празник на липите“ посветена на славењето на поетското 

творештво на домашните и странските поети. Заедно со Радован П. Цветковски, 

награден беше и поетот Ариан Лека од Албанија за кого реч одржа академик Луан 

Старова, додека за творештвото на Цветковски зборуваше Милица Димитријов-

ска-Радевска. Издвојуваме фрагменти од нејзиниот предговор кон книгата со из-

бор од поезијата на Цветковски издадена за оваа прилика, како и неколку фрагмен-

ти од македонски писатели и критичари за делата на Радован П. Цветковски. 

 

Милица Димитријовска-Радевска: ОСЕНЧЕНИТЕ СТРУНИ НА ЛИРСКИОТ 

ПРЕВАЛЕЦ ВО ПОЕЗИЈАТА НА РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ 
(Радован П. Цветковски, „Поезија – Книжевен жезол 2019“,  

изд. „Друштво на писателите на Македонија“, Скопје, 2019 г., стр. 5-9) 

Именката сопот во името на родното село на поетот Радован П. Цветков-

ски дијалектно се изговара како сапот (Сапотница), и означува извор или село со 

извор. Од изворот на тој неспокој, од пределите на осенчените струни на ракат-

ките роднокрајности пробликнал животот на овој македонскиот поет, раскажу-

вач, автор за деца, научен работник, лингвист и фолклорист. 

 Од родната Сопотница  ја запатил искрата кругот да го прстенисува до 

каде што ќе стаса зборот и песната. И така до духот на простата и строга маке-

донска песна, во чинот на повеќегодишната самопрегорна работа, како бликот 

од изворите во Железнец, ја наврати песната во душата наша од суша пресушена 

за да налее галовности и гаровности, безвременост и траење на мигот на творе-

чката експресија. Негова творечка потврда се и збирките поезија: „Кругови од 

лузни“ (1974), „Камен и небо“ (1977), „Бели несоници“ (1982), „Дедо ми од Бал-

канските војни“ (1985), „Кога ѕвездите кон небото паѓаа“ (1993),  „Јазли на ду-

шата“ (1996), „Корени од прагот“ (1998), „Даги“ (1999), „Прекршено време“ 

(1999), „ Сонето претчувство“ (2006), „Потпрено небо“ (2012). 

 Во поетското творештво на Радован П. Цветковски се издвојуваат некол-

ку мотиви кои го преокупираат – детството и родниот крај, интимата и родољу-

бивото чувство како трајна поетска вокација која во себе ги сублимира и прет-

ходните мотиви. Формата и стилот се најсилните творечки атрибути во поезија-

та на Цветковски. Ваквата карактеристика во стиховите на овој поет не е ништо 

друго туку творечка способност мотивот да се земе од животот и на песната да ѝ 

се втиснат виталистички елементи што нема да го отсликуваат животот, туку су-

герираат поетска претстава за еден живот, главно одминат во неповрат... Тој е 

изразит лиричар, неговите стихови се исполнети со импресивни слики и со бога-

та асоцијативна моќ. Пејзажот во поезијата на Цветковски првенствено ја субли-

мира творечката зрелост и богатството на емотивни варијации, тој е неделив од 

создавањето и сознавањето на импулсот на животот... 
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 Мудроста или стекнатата филозофија на живеење остварена во таа рела-

ција на традиционалното и колективното имплицира поетски субјект овоплетен 

во ликот на дедото на поетот. Тоа е таа нишка што ја поврзува поезијата на Ра-

дован П. Цветковски со горливоста и горчливоста на истрајувањето од една 

страна, но и со надраснувањето на сликите од детството во една космогониска 

сила на родот и ’ртењето на животот. „Човекот е како стакло/ И појак/ И послаб/ 

Зависи со колкав збор/ Се удира по него“ . (Мудроста на мислата)... Песната сека 

до разденување и во нас остава само светлина, аманет да не ѝ дадеме оддишка на 

темното и пакосното, на ранливото сеќавање за откраднатите ведрини, за мрестење-

то на спокојот. Стиховите добро откриваат за еден истанчен, но пред сè одговорен 

однос кон јазикот – песната и јазикот се неделив сплет од макотрпниот строеж на 

раѓањето на зборот, зборот легало и сатор, зборот понорница и лисник на душата, 

зборот гурбетчија и стаменит домаќин на мудроста.  

 

 

КРИТИЧКИ ФРАГМЕНТИ ЗА ДЕЛАТА НА РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ 

 

Доне Пановски:  РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ 
(„Книжевната критика за делото на Радован П. Цветковски“,  

изд. „Дирекција за култура и уметност“, Скопје, 2004 г., стр. 15-35) 

Цветковски се најави (и таков остана досега) како поет со автентичен глас, 

со поетска вокација која се потпира врз традицијата на народната песна, но која подед-

накво знае и за метафоричноста на поетскиот израз што ја карактеризира одмереност 

и за откривање на еден дотогаш невиден, недоволно познат свет. Тој свет поетот ни го 

открива, и го создава, низ ламентот по детството, и во пејзажот во родниот предел. 

...Има нешто исконски длабоко во стиховите на Цветковски кое се откину-

ва од атавистичкото во пределот и кое се проширува врз поетовиот поетски прос-

тор и поетски свет и кое на целата поетика на Цветковски ѝ дава силни белези на 

автентичност. Кога поетот тоа го открива, а уште повеќе кога го присвојува како 

свое говоречко кредо, станува веќе јасно дека се работи за творец кој го пронашол 

клучот на сопствената инспиративна творечка изворност и самостојност. 

...Витализмот во поезијата на Цветковски, според тоа, се јавува како кохе-

зиона сила, како набој што ги држи во цврсто единство сите основни белези пара-

дигматична за поетска вокација на поетот што во целост си остана автентичен и 

неповторлив. Бездруго ова наведува на сознанието дека Радован П. Цветковски     

е мошне близок до извориштето на македонската народна поезија, како и до нај-

добрите искуства во нашата не многу богата поетска традиција. И кога сето ова ќе 

се подведе на несомнениот талент и немирен поетски агенс на Цветковски, се до-

бива појасна претстава за самата суштина на неговата поезија воопшто... Тоа е по-

езија која одамна го започнала самостојниот живот кој долго ќе трае.  

 

Васил Тоциновски: ПО ПОЕТСКИТЕ ПАТИШТА НА РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ 
(Радован П. Цветковски, „Потпрено небо“,  

изд. „Академски печат“, Скопје, 2017 г., стр. 667-705) 

 Радован П. Цветковски е писател кој поседува долгорочна системска 

стратегија. А во неа се исчитуваат дарба, коректност, систематичност, аналитичност, 

свест и совест, став и вредносен заклучок... Автохтоната поетика присутна е во 

многуте видови песни со една света мисија на авторот за обединување на мисла-

та и срцето како можно човечко и човечно постоење. 
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 ...Зборот точно ги одредува времето и просторот кои потоа во севкупно-

то творечко дејствување ќе прераснат во знак на идентификација на авторот. Ко-

ренот и потомството како тема и мотив ги поседуваат ги поседуваат сите родно-

крајни бои, мириси и вкусови. Тие се оние нежни и невидливи конци кои мако-

трпно и доследно се реализираат во сѐ она што произлегува од творечката лабо-

раторија на битолскиот летописец.   

 

Петар Т. Бошковски: ОД ДРУГАТА СТРАНА НА ПРЕВАЛЕЦОТ 
(Радован П. Цветковски, „Аманети/ Amaneti“,  

изд. „Унија за култура на Власите од Македонија“, Скопје, 1998 г., стр. 72-75) 

 И би можело слободно да се рече дека тој му припаѓа на оној вид автори 

кои целиот свој век пишуваат една поетска книга, дополнувајќи и доизградувај-

ќи го својот свет со песни од нови поттици и со новиагли на гледање врз негово-

то суштествување...  

Градени со една вродена смисла за анимација на конкретни нешта, него-

виве песни се отпорни за општите места и поднадуено мудрување, ја носат све-

жината на случувањето, ни откриваат амбиент со изворна атмосфера и се обла-

городени со здив на еден автентичен поклоник на поетската реч. Поезијата на 

Радован П. Цветковски носи знак на посебност, а тоа на нејзината појава ѝ обез-

бедува и место и доверба во констелацијата на македонските поетски светови. 

 

Александар Поповски: ВАМУ, ПРЕЛАГА ПУСТА 
(Радован П. Цветковски, „Критиката за делото на Радован П. Цветковски“,  

изд. „Матица македонска“, Скопје, 2011 г., стр. 169-173) 

 ... Во поезијата на Радована сѐ е кристално јасно, речено со оние зборови 

кои на нејзиниот восприемач до крајност му го олеснуваат читањето, го кажува-

ат точно она што треба да го пригрли читателот и како свои доживувања, во сво-

ите сознанија, во својата интима, во своите поли... 

 Радован П. Цветковски ни дарува зачудувачки убава поезија... Песната ја 

одбранил од сентименталности, какви што најчесто уништуваат во личните испо-

веди, ја ослободил од ненужни поетски украси, а особено од метафори и слични 

баналности, какви што се најчесто; го краси гола, но топла едноставност, стаме-

ност, го возвишува високо ниво на изразната зрелост, на содржината, на уметни-

чката постапка. 

 

Ранко Младеноски: ЕДНОСТАВНИ ПРИКАЗНИ ЗА ОБИЧНИОТ ЧОВЕК 
(Радован П. Цветковски, „Блиску до умот“,  

изд. „Матица македонска“, Скопје, 2009 г., стр. 302-309) 

 Воопшто не зачудува фактот што во раскажувањето на Радован П. Цветков-

ски среќаваме и една нијанса од нашето фолклорно книжевно богатство, зашто (ка-

ко што е познато) Цветковски долго време, покрај другото, се занимава и со проучу-

вањето и со собирањето на фолклорни умотворби, но и со дијалектологијата...  

Без таа неколкудецениска работа, авторот на овие раскази, бездруго, не ќе 

можеше толу умешно да ја изгради наративната симбиоза на фолклорното се совре-

меното, онаа синтеза помеѓу народната традиција и современте текови во литерату-

рата. Таму треба да се бараат и корените на едноставноста во раскажувачкиот стил 

на Цветковски, а токму таа едноставност им ја дава на расказите особеноста да би-

дат привлечни и да се читаат со особена леснотија, зашто овде новите теми и новите 

идеи се изградени врз фонот на познатата и лесно приемлива традиција.   
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Весна Мундишевска-Велјановска: ФУНДАМЕНТАЛНИ  РЕФЛЕКСИИ  НА 

ЕСТЕТИКАТА НА СОГЛЕДБАТА ВО МУЗЕЈОТ НА ЛИТЕРАТУРНИ РЕЛИКВИИ  
НА РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ  

(Радован П. Цветковски, „Разглопки, студии, поставки“,  
изд. „Академски печат“, Скопје, 2019 г., стр. 567-580) 

Радован П. Цветковски веќе од поодамна со својот книжевен опус, уметни-
чки и научен, си оцрта свој портрет во галеријата на современите македонски авто-
ри. Со својот авторски сензибилитет, тој повлече мноштво контурни линии соодвет-
ни на карактерот на неговите поетски и прозни дела кои, без оглед на тоа за која 
возраст на читатели се наменети, со својот тематски и мотивски идентитет се втеме-
лени во живописниот колорит на едно карактеристично македонско поднебје, што 
особено е впечатливо во неговите дијалектолошки трудови и истражувања, оставај-
ќи впечатлив репрезент не само на неговата физиономија туку и на неговата психо-
логија, апстрахирајќи видливи визури на едно квалитативно човечко постоење со 
намуз и со намера да биде негов паметник за потомците и за љубопитниците по дух. 

... Неговите критички текстови се аналитичко-синтетички уметнички реали-
зации на темелните одличја на делата, со веќе препознатливи елементи на матрица-
та на исписот на Цветковски каде тој се служи со сопствени вредносни критериуми 
за детектирање на низа податоци и елементарни карактеристики на делото кои по-
натаму стануваат фундаментални постулати во детерминирањето на уметничката 
димензија на делото оставајќи свој белег во декодирањето на нијансите на делата и 
поставувајќи се налик градбен прешлен во ’рбетниот столб на делото зглобувајќи ја 
квалитативната тежина на делото и/или на авторот, а истовремено и како прстенест 
прешлен-темелник на вртежите на вретеното на авторовата мисла, очистувајќи го и 
усукувајќи го во истенчена нитка семантичкиот набој на делото. 

 
Даниела Андоновска-Трајковска: ЗА НАУЧНИОТ ПРИСТАП ВО ОТКРИВАЊЕТО 

НА КНИЖЕВНОСТА И ЗА ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА НА 

ДЕМИРХИСАРСКИОТ ГОВОР 
(Радован П. Цветковски, „Отаде и одавде времето“, 

изд. „Академски печат“, Скопје, 2019 г., во печат) 

Радован П. Цветковски е познат литературен критичар и хроничар на книжев-
ната мисла во Македонија и тоа во однос на различна жанровска определба: од поези-
ја, проза, па сѐ до новинарски записи и литературни критики. Тој применува аналити-
чко-синтетички пристап при што на почетокот од секој текст наместо вовед го опи-
шува контекстот во кој се јавува делото што е предмет на анализа и тоа со наведување 
на точни одредници и книжевни координати, потоа прави анализа разглобувајќи го на 
неговите составни елементи за да ја утврди композицијата, но и за да одговори на пра-
шањата кои се однесуваат на тоа како така идентификуваните структурни елементи на 
книжевниот текст функционираат како целина, а тука го препознаваме синтетичкиот 
пристап. Тематско-идејниот, но и естетскиот слој се предмет на анализа на речиси се-
кој од текстовите за кои пишува, така што експликативниот пристап го дополнува и го 
поткрепува со демонстрација и наведување на цитати. Текстовите се проткаени со 
критички забелешки во однос на стилот на пишување на авторите, како и со забелеш-
ки за значајноста на авторот на текстот за кој се пишува, но и за неговото место на ма-
кедонската книжевна сцена, Последново, го издигнува Радован П. Цветковски на ранг 
на компетентен критичар зад чиј запис стои соодветна аргументација која е заснована 
на претходно проучување и анализа, а многу често и интертекстуални поврзувања со 
кои околу еден обединувачки принцип се доведуваат во корелација повеќе текстови и 
на тој начин се дообјаснува и научно се утврдува претходно поставена хипотеза. 
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Зора Русомарова 

УДК 821.133.1.09 

 

СТОИЦИЗМОТ НА АЛФРЕД ДЕ ВИЊИ  

ВО ПОЕМАТА „СМРТТА НА ВОЛКОТ“ 

(1797–1863) 
 

На мојот драг и особено почитуван соработник и близок пријател Шарл Гијом Демаре 

 (Charles Guillaume Demarret) за неговата несебична поддршка кон мене  

и неговата љубов кон македонскиот јазик, со длабоко чувство му го посветувам преводот 

на поемата „Смртта на волкот“. 

 

Алфред де Вињи, француски поет и романтичар со аристократско по-

текло, иако имал успех како писател, неговиот личен живот не бил добар. Бракот 

му бил разочарувачки, неговата врска со Мари Дорвал болно љубоморна, а не-

говиот литературен талент засенет од достигнувањата на другите. По смртта на 

неговата мајка во 1838 година, го наследил имотот на Мен-Жиро, во близина на 

Ангулем. Таму Вињи напишал некои од неговите најпознати поеми, меѓу кои и 

Смртта на волкот и Домот на овчарот која Пруст ја сметал како најголема 

француска поема од XIX век. 

Поемата Смртта на волкот е апологија, напишана во александринец, 

објавена посмртно во 1864 г. во ревијата La Revue de deux Monde (напишана би-

ла во октомври 1838 г). Последната верзија е објавена во збирката Судбините во 

1864 г. во изданијата на браќата Мишел Леви.  

Што се однесува до авторот, тој е премногу љубоморен, дотолку повеќе 

што неговата љубена не изгледа многу верна: всушност, Мари е многу неморал-

на, тешко ѝ е да зборува без да лаже и кога се колне дека е верна, се колне на пе-

пелта на неговата мајка. Сметал дека дијалогот е невозможен, па Вињи раскину-

ва со Мари Дорвал во 1838 г., во моментот кога нивната врска започнала да се 

обелоденува. Ова брутално раскинување ќе го остави во длабока збунетост што 

придонесува за пишувањето на оваа поема. 

Поемата започнува со сцена од лов која е малку реалистична но откорна-

та од семејниот роман на Вињи. Како и да било, овој текст, се смета како еден од 

каноните на филозофската поема, содржи поука за сила, истовремено долга мо-

рална медитација за смртта и за аристократскиот стоицизам на кој му се спро-

тиставува. 

Славата на поемата е без сомнение на јасноста на композицијата, на 

адекватноста меѓу симболот и рефлексијата која што тој ја поддржува, како и на 

гномските формули што го зацврстуваат третиот и последниот дел, кој упатува 

на традицијата на класичните моралисти: „Како да напуштиме живот, зла, ние, 

возвишени ѕверови, знаете вие!“, „Сал молкот е голем; сè друго слабост еј!“, 

„Потем, ко јас, страдај, умри без да крикнеш.“ Вињи во едно писмо од 24 но-

ември 1843 г. до маркизот де ла Гранж пишува: „Малку ми е полесно на срце ко-

га (моите поеми) се напишани. Толку многу работи ме гмечат што никогаш не 

кажував! Крваво е за мене да напишам нешто како Смртта на волкот.“ 

Со ова Вињи ја истакнува вредноста што ја дава на животот и на смртта. 

Всушност, стоиците биле приврзаници на самоубиството, подготвено, пресмета-

но, ладнокрвно. Де Вињи сепак не припаѓа на ова стојалиште. Страдај е рефе-
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ренца на неговата сопствената смрт. Тој размислува за постоењето, за животот 

што го напуштаме без жал. Дава нова девиза која повеќе се заснова на смртта от-

колку на животот. 

Стоичкото движење се појавило со Зенон кој моралот го засновува врз 

страдањето (стоа (грч. stoa) означува портик.) Филозофите на стоицизмот, исто 

така наречени филозофи на портикот, сметаат дека треба да се поднесува својата 

судбина како што столбовите (колонадите) го крепат покривот. 

Филозофијата на Вињи е во ст. 85-88 каде се истакнува вредноста на сто-

ицизмот. Тие не се однесуваат конкретно на никого, туку се земаат како општа 

девиза. Јачиш, ридаш, молиш е плашливост исто. Сложувањето на глаголот под-

влекува античко правило, е (се) не мора да се сложува во множина со последниот 

глагол што е референца на потеклото на стоичкото движење (=историска димензи-

ја на текстот). 

Вињи мисли дека ловецот не е победник. Всушност, се зборува за смртта 

а не за ловот (види го насловот: Смртта на волкот а не ловот на волкот, судби-

ната на волкот е потенцијална судбина на ловецот.) 

Што се однесува до должината на параграфите, истите се несразмерни: 

првиот е премногу долг, дава епска димензија на волкот, возвишена и прекрасна. 

Вториот и третиот параграф сочинуваат враќање во реалноста, т.е. кон мален-

коста на човекот. Овој текст може да го сметаме и како еден вид басна: животно-

то се ползува во корист на човекот. 

Збирката Судбините се сметаат за една од најважните и репрезентативни 

збирки од деветнаесеттиот век. Поради обликот на овие песни, а особено избо-

рот на симболите што го предводат нивното пишување, Вињи му претходи на 

неговиот современик Шарл Бодлер. Тој го навестува симболизмот, Стефан Ма-

ларме, и, можеби, уште појасно, Пол Валери. На филозофско ниво, Судбините 

ќе најдат блискост, секако ограничена, во атеистичкиот хуманизам на XX-от  

век. 

Версификација: Структурата на поемата е составена од три епски пара-

графи различни по должина. Строфите се организирани во октани. Римата е па-

ралелна, а алтернанцата на машки и женски рими е совршено почитувана во 

оригиналниот текст. Ритмичноста се постигнува со употреба на полустих, оп-

чекорување, отфрлање и контраотфрлање, кои на поемата ѝ даваат карактер и 

движење. Звучноста е сугерирана преку употреба на алитерација и на асонан-  

ца. 

Во преводот/препевот е направен напор колку што може повеќе да биде 

во согласност со правилата на македонската версификација со цел да се транспо-

нираат стилските фигури. Сите отстапки се заради поверодостојно пренесување 

на пораката на авторот. Во тој контекст е употребата на архаизми од XIX век 

(вдојца, засведочен кај Марко Цепенков).  

 

Смртта на волкот 
 

I 

 

Зад пламнат месечко облакот се крие 

Како над пожар чад кој бега се вие, 

А шумите беа црни до недоглед.  
 

La mort du loup 
 

I 

 

Les nuages couraient sur la lune enflammée 

Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, 

Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon. 
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Чекоревме без збор, по влажна трева сред,  

5 Низ високи џбуној, густо трње1, ние, 

Штом, под ели слични на Ландите2 тие, 

Долги нокти означени3, сме виделе 

Од волци скитници што сме ги гонеле.4 

 

 

 

 

 

Слушнавме, запирајќи го нашиот здив, 

10 И чекорот папса.-Не пушташе воздив 

В зраци ни шума ни поле ; Само глас 

Квичеше в небен свод на тажен ветроказ ;5 

Оти ветрот многу високо надземи,  

Гибаше со нозе сал кули осамени6, 

15 А дабој долу, кон карпи наведнати, 

На лакти личеа заспани, легнати. 

 

 

 

Ништо не вревеше, дур глава веднеа, 

Најстариот од ловците кои демнеа, 

Погледал песок во него легнал ; Реши, 

20 Брзо, тој што никогаш тука не згреши,  

Сосем тивко дека тие пресни траги 

Откриваа стапалка и канџи јаки 

На два јадри волци ловци на елени7 в збег 

Со две волчиња. Ножој на готовс за сек, 

25 Скривме пушки и бели блесоци јаки,  

И след чекор по чекор, тргајќи гранки.8 

 

 

 

 

 

Тројца стојат, и јас, барав што гледаа, 

Сретнувам в миг две очи кои светкаа, 

Следам сред трње четири9 леки тела, 

30 Танцуваа под месечина бела, 
 
 

 

Nous marchions sans parler, dans l'humide 

gazon, 

Dans la bruyère épaisse et dans les hautes 

brandes, 

Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des 

Landes, 

Nous avons aperçu les grands ongles marqués 

Par les loups voyageurs que nous avions 

traqués. 

 

Nous avons écouté, retenant notre haleine 

Et le pas suspendu. -- Ni le bois, ni la plaine 

Ne poussait un soupir dans les airs ; Seulement 

La girouette en deuil criait au firmament ; 

Car le vent élevé bien au dessus des terres, 

N'effleurait de ses pieds que les tours 

solitaires, 

Et les chênes d'en-bas, contre les rocs penchés, 

Sur leurs coudes semblaient endormis et 

couchés. 

 

Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête, 

Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis 

en quête 

A regardé le sable en s'y couchant ; Bientôt, 

Lui que jamais ici on ne vit en défaut, 

A déclaré tout bas que ces marques récentes 

Annonçait la démarche et les griffes puissantes 

De deux grands loups-cerviers et de deux 

louveteaux. 

Nous avons tous alors préparé nos couteaux, 

Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop 

blanches, 

Nous allions pas à pas en écartant les 

branches. 

 

Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils 

voyaient, 

J'aperçois tout à coup deux yeux qui 

flamboyaient, 
 
 

                                                 
1 Видови на трње на посна земја. 
2 Ландите се насадени со борови не со ели. 
3 Долги нокти означени: знакот големи нокти. 
4 Опкружени: Во Чистиот дух ќе стане збор за лов со потера. Ст.17. Опис на природата, црвената боја (крв), 

претчувство на злосторство. Црна боја. Ние, сме – раскажувачот. Со волците скитници се воведува заплетот. 
5 Tажен ветроказ: Неговото квичење е погребно. Тишина. 
6 Вињи кажува дека неговиот манор во Мен-Жиро е поставен на ритче „како пиедестал образуван од една 

карпа“ и „одделен среде шуми и карпи“. 
7 Во оригиналот стои loup-cervier со значење јадар волк што лови елени. Не станува збор за рис кој е мачка 
наречена исто линкс (lynx); но, во некои села (полиња) ова име му се дава на некој волк доста голем што 

напаѓа елени. 
8 Драмски заплет. 
9 Двете волчиња и нивните сенки, во сјајот на месечината. 
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Ко секој ден, бучно пред очите, штом тој, 

Господарот се враќа, среќни ʻртој. 

Облик им беше сличен, сличен танцов 

спој; 

Волчјите деца се радуваа10 в спокој, 

35 Знаејќи, на два чекора, дремејќи в 

мрак, 

Бдее в својте ѕидој човекот, нивен враг.11 

 

 

 

 

 

Таткото, долу, крај дрво, простум беше,  

Волчка лежеше12 ко што таа од мермер, 

Сакаше Римјани, од влакнести бокој 

40 Ги хранеше Рем и Ромул полубогоj. 13 

 

 

Волкот стига и седна, две нозе здружени 

Со кукасти нокти в песок зариени. 

Се најде изгубен, оти беше затечен 

Негов бег сечен и секој пат попречен ;14 

45 Тогаш ја зграби, во своја муцка врела, 

За грло забревтано ʻртката смела 

И не отпуштил челична челуст своја, 

Крај истрели што бодеа плот негова, 

И остри ножој кои, ко клешти, одеа 

50 Вкрстено в широка утроба бодеа, 

До заден миг штом кучето задавено, 

Под нозе се стркала, прво умрено.15 

 

 

 

 

 

 

 

Волкот тогаш го пушта, па не гледа нас. 

Ножој му беа в слабина до краен час, 

55 Го коваа в трева цел облеан во крв;16 

 

Et je vois au delà quatre formes légères 

Qui dansaient sous la lune au milieu des 

bruyères, 

Comme font chaque jour, à grand bruit sous 

nos yeux, 

Quand le maître revient, les lévriers joyeux. 

Leur forme était semblable et semblable la 

danse ; 

Mais les enfants du loup se jouaient en silence, 

Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à 

demi, 

Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. 

 

Le père était debout, et plus loin, contre un 

arbre, 

Sa louve reposait comme celle de marbre 

Qu'adorait les romains, et dont les flancs velus 

Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. 

 

Le Loup vient et s'assied, les deux jambes 

dressées 

Par leurs ongles crochus dans le sable 

enfoncées. 

Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, 

Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ; 

Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, 

Du chien le plus hardi la gorge pantelante 

Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, 

Malgré nos coups de feu qui traversaient sa 

chair 

Et nos couteaux aigus qui, comme des 

tenailles, 

Se croisaient en plongeant dans ses larges 

entrailles,  

Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, 

Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a 

roulé. 

 

Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde. 

Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la 

garde, 

                                                 
10 Се радуваа - класичен редослед. 
11 Споредба на наивноста на ѕверските волци со децата. Нивен враг- метафора за човекот. 
12 Волчјо семејство, волкот таткото, волчјите деца – споредба со човекот. 
13 Алузија на бронзената статуа од Лувр римски оддел, што доела две деца според легенда за основањето на 

Рим - Римската волчица - ст. 38. Мит: римската волчица ги доела Ромул и Рем, основачите на Рим. Постои 

аналогија меѓу оваа волчица и волкот на де Вињи, кој ја дава филозофијата на авторот. Ова го оправдува III 
параграф во однос на двата претходни, и дискурсот на погледот на волкот. Алфред де Вињи го урива митот за 

свирепиот волк: волкот предатор станува волк донатор. 
14 Волкот е фатен во стапица. 
15 Ловците: луѓето го убиле ѕверот, ѕверско изживување над мртвото животно. 
16 Двојна алузија: христијанска, со распнувањето: оваа осамена смрт, со предавство, определена со ножој, 

ковеа, раната в бокој, упатува на смртта на Исус Христос, кој прифаќа да се жртвува за да ги спаси луѓето и да 
им служи за пример. 
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Пушки го опколуваа во зло до врв, 17 

Нè гледа уште, потем пак легнува, 

Лижејќи крв на уста што му слегнува 

И, како загинал тој без да се грижи, 

60 Мрее без да писне, крупни очи мижи.18 

 

 

 

 

II 

 

Потпрев на празна пушка мое чело, 

Размислив, и не можев да решам дело 

Да гонам Волчка, синој кои, да чекат, 

Сакале сите тројца, и, мислам дека, 

65 Без две волчиња убава вдојца црна19 

Не би дала сам да трпи мака смртна 

Но, да ги спаси беше долгот прв, 

Да може да ги научи да трпат стрв20, 

Никогаш да не влезат во пакт со градови21 

70 Дека човекот бил со ропски ѕверови22  

Кои заради легло, ловат попрви, 

На шума и карпа господари први.23 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Јадно !24 помислив, Луѓе,25 големо име, 

Оти се срамам од нас, дека слаби26 сме!27 

75 Како да напуштиме живот, зла, ние, 
 

 

Le clouaient au gazon tout baigné dans son 

sang ; 

Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. 

Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, 

Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, 

Et, sans daigner savoir comment il a péri, 

Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un 

cri. 

 

II 

 

J'ai reposé mon front sur mon fusil sans 

poudre, 

Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre 

A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous 

trois, 

Avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, 

Sans ses deux louveteaux la belle et sombre 

veuve 

Ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve ; 

Mais son devoir était de les sauver, afin 

De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la 

faim, 

A ne jamais entrer dans le pacte des villes 

Que l'homme a fait avec les animaux serviles 

Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher, 

Les premiers possesseurs du bois et du   

rocher. 

 

III 

 

Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom 

d'Hommes, 

Que j'ai honte de nous, débiles que nous  
 

                                                 
17 Играта на звучности го засилува безмилосното насилство во борбата: тврдите гласови к, р и т се повторуваат 

водејќи сметка за траењето на ударите:  Пушки го опколуваа во зло до врв, / Го коваа в трева цел облеан во крв;  
18 Потресна, тажна слика на убиениот волк кој го спасил своето семејство. Црвената боја на месечината 

станува црвената боја на крвта. 
19 Убава вдојца црна: волчицата е асимилирана во човечка личност. 
20 Кој сака да остане слободен мора да научи да страда. 
21 Напротив, во Дивата (1842 г.) ,,Индијанците кои се повлекуваат пред колонизаторите се споредувани со 

„изгубени волци кои се касаат меѓу нив... Диви ѕверови, без цел, без закон, без душа“; тие го мразат „редот и 

граѓанските закони и светата унија на народите во градовите“. Вињи осцилира меѓу братскиот елан кон луѓето 

и „дивата“ аспирација кон слободата. 
22 Ропски ѕверови: Контраст: ропски – слободни животни: кучињата. 
23 По раскажаната анегдота, случка, раскажувачот/авторот го напушта раскажувачкото ние. Поемата станува 

интимна; поетот продира длабоко во себе. 
24 Јадно! – извик на јад, жал. 
25 Ст. 73-87. Луѓе – го претставува човековиот идеал, стоичката визија на чистиот човек. Волкот тука не 

зборува директно туку го интерпетира авторот. Има повеќе реализам затоа што волкот не е натприроден. Ова 

го спротиставува на другите автори (кај Лафонтен зборуваат животните, кај Ануј волкот им зборува на 
неговите малечки во Волкот, Волчицата и Волчињата (Le Loup, La Louve et les Louveteaux). Тука, волкот е 

повод за размислување за смртта, морална филозофија. 
26 Слаби - ги враќа нештата на место и го води песимизмот до човечката комедија. 
27 Се срамам – не сме достојни да се нарекуваме луѓе, не сме хумани. 
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Возвишени ѕверови, знаете вие!28 

Што си бил на земја и што оставаш глеј! 

Сал молкот е голем ; сè друго слабост еј! 

-Ах! те разбрав добро, див патнику, и твој 

80 Заден поглед сè до срце ме трогна ! Тој 

Велеше : „Ако можеш, прави, душа да ти  

Стаса, горда, обмислена29 да пати, 

До тој висок степен на стоичка гордост30 

Каде, роден в шуми, се качив на прво31. 

85 Јачиш, ридаш, молиш е плашливост 

исто. 32 

Долга и тешка должност исполни чисто 

На пат каде Коб33 сакала да те викне, 

Потем, ко јас, страдај, умри без да 

крикнеш.“ 34 

 

sommes ! 

Comment on doit quitter la vie et tous ses 

maux, 

C'est vous qui le savez, sublimes animaux ! 

A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on 

laisse 

Seul le silence est grand ; tout le reste est 

faiblesse. 

- Ah ! je t'ai bien compris, sauvage voyageur, 

Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur ! 

Il disait : " Si tu peux, fais que ton âme arrive, 

A force de rester studieuse et pensive, 

Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté 

Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord 

monté. 

Gémir, pleurer, prier est également lâche. 

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 

Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler, 

Puis après, comme moi, souffre et meurs sans 

parler. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Станува збор за оние кои го чуваат нивното достоинство, како волците. Ѕверовите ги убивале животните. 

Некомуникативноста води до стоицизам кој ја предава свирепоста и глупоста на луѓето. 
29 Вредна, марлива. 
30 Максимата: Трпи и воздржувај се. 
31 Одеднаш: Види Русо, Емил (Rousseau, Emile), книга II: „Првиот закон на резигнација ни доаѓа од природата. 

Дивите, така како и животните, се борат многу малку со смртта, и ја издржуваат речиси без да се жалат. Овој 
деструктивен закон, повлекува друг, извлечен од разумот; но, малку знаат да го извлечат, и ова вештачко 

помирување никогаш не е исто полно и целосно како првиот.“ 
32 Јаловиот, тежок живот мора да се поднесува, како и неизбежната судбина. 
33 Коб (фр. Sort) – алегорија, персонификација на коб, судбата или судбините (насловот на неговото дело). Тоа 

е борбата на човекот против својата судбина. Волкот го набљудуваме наспроти ловецот и човекот наспроти 

неговата судбина. 
34 Порака на волкот. 
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Звонко Танески (Словачка)                                                            Zvonko Taneski 
 

Звонко Танески (12. 03. 1980) – поет, книжевен преведувач и критичар, редактор, анто-

логичар, доктор по филолошки науки. Работи како универзитетски професор на Филозофскиот 

факултет при Универзитетот „Коменски“ во Братислава. Редовен член на Клубот на независни 

писатели при Асоцијацијата на писателски организации на Словачка (од 2006 година), како и 

на Меѓународната асоцијација на писатели и публицисти (Authors and Publicists International 

Association) – МАПП/ APIA со седиште во Рига – Латвија (од 2014 година); почесен член на 

Словачкиот ПЕН центар (од 2013 година) и редовен член од 2018 година, а исто така и редовен 

член на повеќе домашни и европски уметнички и научни институции и на главни научни бор-

дови на меѓународни академски списанија. Добитник на повеќе книжевни и научни награди во 

Македонија и во странство, меѓу кои би можеле да се издвојат наградите за поезија: од C. R. I. C. 

за млади уметници од медитеранските и од балканските земји (Реџо Калабрија – Италија, 1995), 

„Ацо Караманов“ (Радовиш, 1997), „Бели мугри“ (Скопје, 2012), златен медал „Poet laureate“ 

(Манила – Филипини, 2013), ректорска плакета за целокупно поетско и научно творештво (Вар-

на – Бугарија, 2015), „Сребрено летечко перо“ од Словенската литературна и уметничка акаде-

мија (Варна – Бугарија, 2018) и др. Поетски книги: „Отворени врати“ (1995), „Хорот на гнилите 

лисја“ (2000), „Срт“ (2003), „Чоколада во портфолио“ (2010), „Нежности без гарантен лист“ 

(2012) и „Чекајќи ја историјата“ (2016). Автор е и на поголем број лингвистички трудови и мо-

нографии. Учесник на голем број книжевни фестивали во Македонија и во светот. Негови пес-

ни, есеи и културолошки согледби се преведени и објавени на повеќе од дваесет јазици во три-

есетина земји во светот. Поезија сè уште пишува исклучиво на македонски јазик. 
 

УДК 821.163.3-1.09 

ПЕСНАТА НА ОБВИНЕТИОТ ПОЕТ 

 

Посигурен сум меѓу луѓето 

кои скокаат во воздух среде бел ден 

за да грабнат малку светлина од повисоко. 

И поотпорен сум на природните појави – 

како на маглата над мојот покрив, на пример, 

што не ми дозволува да ја набљудувам непознатата спроти мене, 

  како шета гола по собата. 

И посилен сум од ветрот што струи меѓу нашите намерни погледи 

  за да ни ги доближи зениците. 

И побучен сум од експлозијата на автомобилите 

што прскаат ваму-таму по улицата надолу. 

И повидлив сум, секако, од сите што носат очила за сонце 

зашто темните стакла изгледаат мошне глупаво. 

И попрепознатлив сум од останатите скитници по небото 

зашто и самиот сум гол како пиштол што нишани во дијагонала. 

И појасен сум од квечерината што им тежи на патниците 

како голем багаж врз рамената.  

И попрецизен сум од часовникот што престана да работи на пладне 

зашто стрелките го загубиле патоказот. 

И поуспешен сум од другите во прогнозата за лудата ноќ 

    без ѕвезди што следува, 

зашто очекувањата, божем, ги исполнуват потребите за ситост. 

И позвучен сум од екот на камбаната 

што отчукува нерамномерни интервали отспротива, 
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зашто гласот ми е пискав и полн со пцовки. 

И повисок сум од оџакот на десетина метри до мене 

што попусто се обидува да ми пркоси 

без да знае дека не може да ми ги допре ни градите. 

И поубедлив сум во доказите дека странците 

не знаат да застанат во ред кога чекаат дозвола за престој. 

И понервозен сум од нив кога гледам дека потоа им е криво 

     поради нелукавоста. 

И подарежлив сум тогаш кога им отстапувам пет грама 

     „мозок за итни случаи“  

за да им се најде како збор при уста кога ќе им притреба. 

И поласкан сум од изразувањето благодарност 

за добриот гест од моја страна. 

И побрз сум во донесувањето одлуки на општа штета 

зашто и самиот користам прашок против штетници. 

И потолерантен сум на јапонскиот изговор на лошиот италијански: 

     Mi chiamo – Mi caco = (никако)! 

И повесел сум од смеата што ја слушам во позадина 

како штимунг пред извојувана победа. 

И пославен сум од победата што допрва треба да се прослави 

со бурно ракоплескање и со чашка муабет, 

во недостиг на друго искушение. 

И погорделив сум од другите кога јадам и пијам со нивна уста 

      како испосник. 

И посомнителен сум, затоа, за потфатот што го сторив на отворено 

без ограничувања од ѕидовите и прозорците, 

што ми надвиснале зад грб како строги судии. 

 

 

ВО НОВИОТ ТЕАТАР 

 

Во новиот театар сме 

ја чекаме историјата 

претставата почнува 

слегуваме во поплавениот подрум 

да ја скриеме љубовта 

додека вревата не нè стигнала 

наспроти стои бистата на Пастирот 

водачот на преголемите реформи 

заборавен во правта 

 

Го запознаваме, 

тој се насмевнува 

прикивнува за поздрав 

откако ќе престанеме голи да водиме љубов 

 

Тој, ако не заспие добро, сепак, 

во едно студено утро – сигурно 
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Мирослав Бjелик (Словачка)            Miroslav Bielik 
 

 Мирослав Бjелик е роден на 15 април 1949 година во Остри Грун, Словачка. Сту-

дирал библиотекарство, педагогија и економија во Банска Бистрица, Братислава и Прага. 

Работел во „Матица Словачка“ како библиограф, бил долгогодишен директор на Слова-

чката народна библиотека и на „Матица Словачка“. Претседател е на Друштвото на 

писателите на Словачка. Објавил повеќе од сто стручни студии од областа на книжевна-

та култура, а составил или уредувал неколку периодични и монографски изданија. 
 

УДК 821.162.4-1 

ТЕШКА ГЛАВА 
 
Господ знае од што ми отежна главата 
дури ни грнчарски врат веќе не ја држи 
во вертикалата кон летечкото небо 
Не се знае зошто се потпира 
постојано на едната страна 
Како дрвото на познанието 
по откинувањето на црвливото јаболко 
погодено од громот на несвесното 
 
 

ГЛАВАТА ОД ДОКТОРОТ Т 

 
Мојот поранешен колега 
и познавач на стариот печат 
Исправена фигура во движење, 
од времето на инкунабулите и минатите векови 
и неговата побелена глава 
преполнета со сето можно 
светско знаење, 
одеднаш ми се појави 
насреде сонот во бањата 
 

Што со неа, што со него? 
Глава молчалива! 
- Суетност суетна, - ми рече 
на едно од последните службени патувања 
- Имам отповеќе собрано во главата, 
наскоро тоа ќе исчезне, ќе се распрсне... 
Што со него, што со неа, 
кога не постои никакво скенирање на меморијата? 
И јас си го поставувам прашањето како Т или Кант 
и тивко ги редам зборовите во песната 

 
 

НАШИТЕ ГЛАВИ 
 
До гуша потонати во минералниот базен 
Главите ни висат надвор 
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Телата без глави во расеаноста на водата 

Нашите глави 

во огледалото се двојглави 

Нашите глави 

во песочниот часовник на времето 

неподвижно чекаат... 

Кој прв ќе го крене каменот 

паднат од срцето? 

 

Нашите глави наведнати 

Слики или живи статуи 

Бистите глинени, камени, мермерни, 

бакарни, сребрени и златни 

Покрај нив коски без облик 

Костница, Ќеле кула 

од главите наденати на колови, 

отсечени од замавот на сечилото 

и умртвени со влечењето на времето 

 

Аха, сликата на човекот... 

Нашите глави преполнети од светот 

до гуша во ништото стегнати 

 
 

УТРО ВО ГОЛОТИЈА 

 

Утро во голотијата на водите лековити 

Светлото матно, сништата недоспани 

обвиткани со отсечоците од времињата наши 

Тивко си ги бројам спечалените рани 

 

Сите мртви исповедници 

потопени во светата вода, залудно 

ги признаваат со мене сите вини 

На површината пак времето исчезнува 

 

Сонцето е веќе пократко над водите 

Мигу застани од животот во огледалото 

Сенката потајно лази кон земјата 

 

А сепак гледам чисто-јасно 

во одамна грабнатите дни и ноќи 

Навестувајќи благодарни нови утра 

 

Дудинце, 12 септември 2018 

 

Препев од словачки јазик:  

Звонко Танески 
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Тземин Итион Тсаи (Тајван, Кина)         Tzemin Ition Tsai 
 

 Д-р Тземин Итион Тсаи роден e во Тајван, Република Кина. Тој е професор на 

Азискиот универзитет во Тајван, и e главен уредник на академската публикација „Чита-

ње, пишување и подучување“, како и уредник во многу други меѓународни книжевни 

списанија. Тој исто така пишува и објавува статии во „Кинескиот јазик: Месечно“ во 

Тајван. Многу познати светски поети, преку неговите преводи на кинески, ѝ станаа 

познати на читателската публика во Тајван. 

  Тсаи има освоено многу познати награди како во неговата родна земја така и во 

странство. Неговите литературни дела се објавени  во антологии, книги и списанија како 

и весници во повеќе од 40 земји на повеќе од дванаесет јазици. Неговите позначајни дела 

се следниве: „Ангел со срце“, „Мој удар, удар, удар“, „Ветрот поминува низ бамбусовата 

шума“, „Огледалото на дното на срцето, магла полна со небо“, и др. 

 

УДК 821.581-1 

ПЕЈЗАЖOT НА МАЛИОТ ГРАД 

  

Тревата е топла во пролетната сончевина 

расширена по околната ридови во недоглед 

Сѐ дур бескрајно и неспоредливо  

Ветрот не само што ги тресе лисјата на старото дрво 

Туку ги поместува и облаците 

Канејќи ги оние бели како од птици пердуви 

Да го обојат чистото небо 

  

Шарени цветови расфрлани насекаде 

Испуштаат сладок мирис 

Кавгите на птиците се слушаат сегде 

Како звук од бамбусова флејта што одекнува низ воздухот 

Сѐ е како од бајка   

Колку е убав пејзажот во ова село! 

Околу градот   

Птичјиот танц и цветниот мирис 

Ги завиткува рацете што се шират  

Во обид да го обвиткаат човек во својата прегратка 

  

Мал храм на крајот од улицата 

Незапечатени огради и мурали  

Не можам да најдам никакви скапоцени камења и брилијантни бронзени статуи 

Но кога човек ќе се смири  

Седејќи на платото ќе открие дека  

седиментот што му припаѓа на неговиот ум е всушност измешан низ тревите 

  

Уличните светилки само што се вклучија и не светат многу 

Питачот што седи потпрен на нив има избрчкано лице 

И раце видно слаби и суви 

кои се обидуваат да го поткрепат неговиот одлучен поглед  

Човек треба да погледнува во своето срце секој ден кога минува на аголот на улицата 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 156 

 

ВО МОЈОТ СОН, ВИНОЖИТОТО НИКОГАШ НЕ СПИЕ 

 

Времето лета 

Обиди се да ги одржуваш истите должини од мрежата  

Таквата смиреност не ѝ противречи на Ајштајновата когниција 

Работ на планината го допира залезот на сонцето 

Ладно е во пурпурот жежок  

Кога првата светлина ќе се сокрие 

Прогонувајќи ги далечните облаци во боја 

Носејќи постојано ситен дождец  

Светлина што се пробива низ горниот агол на прозорецот 

Затегнувајќи ги различните агли на прекршување 

Засводено како мост виножито 

Го повикува обоениот змеј да заѕвони на 

Мојот прозорец што никогаш не се затвора 

 

Седејќи на грбната перка на змејот   

Цврстите крлушки ме штитат од болка 

Таа силуета се вивнува в небо баш како молња 

Одеднаш стигнува до врвот на виножитото 

Глатко 

Таквиот Њутнов идеален свет не може да открие фрикција 

Освен таа убава свилена облека 

Која го прави секој можен напор да извика во воздухот  

Во обид да го спречи паѓањето надолу на фигурата 

Со еднакво забрзување 

Да ја достигне погубната брзина одделена од површината 

 

Кога паѓам на дното на облаците 

Моли се гравитацијата да не ме напушти 

Квалитетот е многу вообичаена шега 

Можеби 

Единствено можам да си дозволам себеси да се вратам во сонот пак 

Не можам повеќе да го слушам 

Фалењето на Галилео 

Да се пробивам низ одбраната на Аристотел со мудрост 

Каде можам да ја најдам 

Илузијата на литературата? 

Каде да најдам научно одобрение? 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Силвана Нешковска 
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Том Филипс (Велика Британија)                 Tom Phillips 
 

Том Филипс е поет, преведувач и драмски писател кој сега живее и работи во 

Софија, Бугарија. Пишува патеписи, драми, критики и осврти поврзани со уметноста, а 

автор е на книгите поезија „Foreign In Europe“ (онлајн, 2019), „Present Continuous“ (онлајн, 

2018), „Unknown translations/ Непознати преводи“ (Scalino, 2016), „Recreation Ground“ (Two 

Rivers Press, 2012) и „Burning Omaha“ (Firewater Press, 2003), како и на драмите „No Time 

For Hope“ (Bristol, 2017), „Coastal Defences“ (Bristol, 2014) и „100 Miles North of 

Timbuktu“ (Bristol, 2013). 

Основач и уредник е на списанието „Balkan Poetry Today“. Бил резиденцијален 

преведувач на Sofia Literature & Translation project. Има докторат за креативно пишување 

од University of Reading и предавал на овој предмет на универзитети и едукативни проек-

ти и во Велика Британија и во Бугарија, вклучувајќи ги „Bristol Folk House“ и „The Sofia 

Writing Challenge“. 

Бил уредник на списанието „Venue“. Застапен е во антологии и списанија. Уче-

ствувал на бројни интернационални литературни фестивали, а негови дела се преведени 

на македонски, албански, бугарски, романски, српски, шпански, италијански и други ја-

зици. 

 

УДК 821.111-1 

СО УМЕТНОСТ НА АГОЛОТ НА УЛИЦАТА 

 

На раскрницата на Дондуков 

и Левски, крај Кралските штали 

што беа опожарени една вечер  

потребно е време за да се научи 

функцијата на семафорот. 

Јас пак си ја пропуштив шансата 

и останав заглавен на аголот 

покрај Данскиот конзулат 

со сликата под рака. 

 

На Невена Коканова  е  

кога глумеше во Тутун. 

Таа на оваа слика носи бел шешир 

а погледот ѝ е страшен 

но и простувачки – каков што впрочем ѝ беше 

во нејзината најпозната улога. 

 

Портретот е завиткан  

во целофан, но една жена  

од спротивната страна на Дондуков се смее. 

 

Најверојатно, странец  

што носи слика 

на легенда со бел шешир 

од бугарската кинематографија 

е најчудното нешто  

што таа денес ќе го види. 
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ШОПИНГ 

 

Значи еве сме се појавуваме позади стаклениот прозорец 

Од којшто се гледа амбулантата за прва помош и облаците кои 

почнуваат по малку да се досадуваат во раното попладне. 

Жената што стои над нас на подвижните скали, работи 

во продавница за канцелариски материјали со кои се печатат нашите дозволи за 

летање, карти за опера, и овие песни. Куварот од ресторанот Пикасо 

сега работи како обезбедување. Тој не е на работа денес, 

а ние сме во Лидл да купиме само вино и млеко но –  

испаѓа цел ранец. На каса ни даваат  

три маркици за картичка со која ќе ни дадат бесплатна играчка  

во форма на зеленчук. Имаме речиси доволно за да ни дадат модар патлиџан. 

 

Што може да биде еден пристап кон повторливите прашања за статусот. 

Зависи, прилично многу, од тоа колку забележуваме што има наоколу како се  

спуштаме надолу од Лидл. 

Зелени и виолетови грмушки го завзеле просторот на аголот 

баш во овој миг оттука поминува климатизиран автобус 

имаме уште 14 саати и 38 минути до Виена. 

Корења се закопуваат низ поплочениот тротоар 

пред продавницата за алкохол за која не знаевме дека постои 

веќе две зими. Знакот на патот покажува кон Белград. 

 

Навечер е ладничко сега, а БНТ 

рекламира сезона на класични бугарски филмови. 

Можеби ќе го даваат и Тутун. Ова можеби го кажав кога седнавме околу малата 

кафеава масичка со луѓе што не сме ги сретнале претходно, 

пред разговорот да премине на тема националност  

и нашите различни прилагодувања. 

 

Таа иста вечер Али ни донесе бегалец уметник да нѐ запознае 

бидејќи сакала да ни ја даде адресата од нејзината е-пошта. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Силвана Нешковска 
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Станислав Чандинович Ли (Казаxстан)    Stanislav Chandinovich Li 
 

Станислав Чандинович Ли е роден во 1959 год. Поет, преведувач и сликар-аква-

релист од Казаxстан. Дејствувајќи во рамките на рускиот цивилизациски ареал, Ли е 

истовремено вреден поет кој пишува на руски, како и значаен преведувач и антологичар 

на древната, средновековна и современа корејска поезија на руски јазик. Динамичен учесник 

на современата книжевна сцена на Казаxстан. Учесник на голем број меѓународни книжевни 

фестивали и ликовни колонии. Добитник на повеќе интернационални награди за литература 

и уметност. Преведуван и објавуван ширум светот. 

 

УДК 82-1(574) 

СВЕТЛИНАТА НА ДЛАНКА 

 

*** 

никако да се сетам 

на своето вистинското лице, 

туку само на маските… 
 

*** 

сенката ме 

следи неотстапно… 

верен слуга! 
 

*** 

заринкувам некогаш 

во длабочината на животот, 

светлина на дното! 
 

*** 

пастир сум на зборот… 

мојот камшик е љубовта! 

мојата храна – стихот!.. 
 

*** 

на ништо ниту налик 

на бојата од летните облаци… 

лицето на невестата! 
 

*** 

поезија на летото... 

над полето со сончогледи 

самовилските коњчиња кружат! 
 

*** 

колку помалку читам, 

толку позапалено пишувам… 

„непотребни“ стихови! 
 

*** 

размисли за животот, 

што е во него навистина 
вредно… 
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*** 
зошто се пишуваат стихови, 
зошто се читаат… 
разбира ли некој? 
 

*** 
на каде и да тргнеш 
секако ќе стигнеш до Бога… 
зашто Тој е почетокот! 
 

*** 
светлина во стапицата 
на бурниот ветер… 
така се раѓа хаику! 
 

*** 
од врвовите на горите 
гледаш колку се залудни 
човечките надежи… 
 

*** 
и тие кои се молат 
и тие кои во себе веруваат 
се деца Негови…. 
 

*** 
кога даваш 
стануваш побогат! 
од сиромаштијата плаши се…. 
 

*** 
не вели – Учителу! 
долго учам и речиси 
ништо не знам… 
 

*** 
удрив по жиците 
на древниот инструмент… 
о, ехо на вековите! 
 

*** 
кога од страдaње 
би бил целосно лишен… 
о, тоа би била казна! 
 

*** 
напиши хаику 
и ќе можам да судам 
за твојот ум… 
 

*** 
во минатиот живот 
беше ли човек 
за кој како дете сонуваше?… 

                                                  Препев на македонски јазик: Звонко Танески 
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Питер Робинсон (Велика Британија)           Peter Robinson 
 

 Питер Робинсон е роден во 1953 год. во Салфорд, Ланкашир, но воглавно растел 

во Ливерпул. Во 70-тите го уредувал поетското списание „Perfect Bound“. Меѓу 1977 и 

1985 год. учествувал во организирањето на неколку межународни поетски фестивали во 

Кембриџ, a во 1979 год. бил координатор на фестивалот. Докторирал на универзитетот 

во Кембриџ во 1981 год. Професор е по англиска и американска литература на Универ-

зитетот во Ридинг и уредник за поезија во „Two Rivers Press“. Опишан е како „најдобриот 

поет од неговата генерација“ („PN Review“) и како „главен Англиски поет“ („Poetry 

Review“).  

 Автор е на повеќе од 20 поетски изданија меѓу кои се: „This Other Life“ („Carcanet“, 

1988) добитник на наградата „Тhe Cheltenham Literature Prize“, „The Returning Sky“ 

(„Shearsman“, 2012), „Buried Music“ („Shearsman“, 2015) и „Ravishing Europa“ („Worple 

Press“, 2019). Автор е и на две новели: „September in the Rain“ („Holland House“, 2016) и 

„The Constitutionals“ („Two Rivers Press“, 2019). Дополнително, неговите изданија со-

држат книги со афоризми, поезија во проза, кратки раскази, книжевна критика и преводи 

од италијанска и јапонска поезија. 

 

УДК 821.111-1 

ВРАЌАЊЕ ВО СЕНДАИ 

   на Мики Ивата 

 

Под една за’рѓана, закатанчена порта 

кај Муцунами-чо 

каде со години чекав, борот 

под чии гранки долг бран се заоблуваше 

сега кога драгсторот на Лоусонови 

и локалниот супермаркет се затворени, 

се чини како никогаш ова место да не постоело. 

 

Под за’рѓаната, закатанчена порта  

кај Мутцунами-чо 

каде нашата зграда беше демолирана  

иако ти велиш дека моите зборови 

имаат свое место во приказната за ова место 

Јас сум премногу стар за да се искачам преку неа. 

Се чини како тие 14 години да се сосема прогонети. 

 

Под оваа за’рѓана, закатанчена порта 

Кај Муцунами-чо 

изгреаното сонце ќе смени сѐ 

движејќи се по изгребаниот паркет 

сувенири од секаде на ѕидот. 

Овде двете ќерки дојдоа на свет 

и си игравме „ништо освен синото небо“ во мугрите. 

 

Под таа за’рѓана, закатанчена порта  

Кај Муцунами-чо  

прогонети од нашиот прогон 
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под скршените брановидни облини на борот 

пробивајќи се низ изгужваниот асфалт 

дури и овде летните треви 

покажуваат длабоко закопани траги –  

 

како оние стихови мои од пред триесетина години. 

 

 

ИАКО ПРОЛЕТТА Е ОВДЕ 

 

„природно како лисјата на дрвото“ 

Џон Китс 

 

„Историјата ме допре на поминување“ 

Александар Шурбанов  

 

Облаците во различни форми поруменуваат во раната зора 

И студен ветер пристигнува од север 

расфрлајќи штипки од сушарите наоколу овој мај,  

ветрот ја бранува  

крошната на јаворот осветлена 

од доцното сонце  и твоето чувство 

над дуќанот, како оние испрани алишта, оние лисја, 

те тераат да погледнеш кон оние две жени што зборуваат за Бутин* 

или кон пограничните навремени засадени насади 

под запалената ламба за читање и за работите  

расфрални по површината на масичката –  

 

заборавеноста на третото доба на лице место  

меѓу натрупаниот мебел... 

Сега, како што менталните простори се отвараат 

Навистина не си сосема сигурен  

Дали се работи за она дрво навистина, или дека вистината  

е фатена во светлите тесни празнини меѓу лисјата; 

 

но сепак неговите од ветрот разиграни и од сонцето осветлени врвови 

можат да го отстранат стресот, мачнината,  

да ги остават во мир, со дрвјата, 

додека ги гледаш сенките на лисјата на ѕидот од градината 

издржи и остани, или замини засекогаш. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Силвана Нешковска 

 

 

 
 

_____________ 
* Високо растение со виолетови или бели цветови во форма на ѕвончиња. 
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Тендаи Ринос Муанака (Зимбабве)                     Tendai Rinos Mwanaka 
 

Тендаи Ринос Муанака е роден во 1973 год. во селото Мапфурира, Зимбабве. 

Поет, издавач, уредник, мислител, музички и визуелен уметник со над 20 објавени книги. 

Пишува на англиски и шона јазик. Досега објавувал во над 400 списанија и антологии во 

повеќе од 27 земји во светот. Неговите книги се достапни во електронска форма на сајтот: 

http://www.africanbookscollective.com/authors-editors/tendai-rinos-mwanaka. 
 

УДК 821.42/.45-1 

ДНЕВНИК НАПИШАН ОД СКИТНИК  
(LOGBOOK WRITTEN BY A DRIFTER)  
 

Како да го поништам тоа што го сторив?  

Да го направам помалку болно  

Да не бидам под стрес  

Да се вклопам, да пројдам, да се провлечам  

преку невидливата граница  

што нè чуваше нас странците 

Како можам најдобро да го наречам  

а да не се засмеам на своето минато? 

Врз урнатините од лошиот живот, како  

дневник напишан од скитник  

Да се бара и да се види рајот!  

Зашто ти беше сè што јас не можев 

да бидам, никогаш не можев да бидам 

Сè што отсекогаш сонуваше дека бев 

Секој одраз што го најде  

е сосема случаен со години, имено  

Ме промени во маченик на твојата идеологија,  

ништо помалку од тоа!  

Само си го претворив животот во школка  

И како сува трева, 

Бев скршен 

Се чувствував како кутија 

Немав сили да се затворам 

Ниту да се отворам 

За да можам да ти ги кажам 

Нештата што никогаш не смеев 

Затоа што не мислев 

Дека ти значат 

Сакајќи да се вратам назад и да го поништам 

таквиот недостиг на нашето минато.  

 
 

БЕЗ НАСЛОВ  
(UNTITLED)  
 

Можев да бидам мртов  

Можев да бидам жив  

http://www.africanbookscollective.com/authors-editors/tendai-rinos-mwanaka
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Сето тоа не е важно  

Јас сум овде тоа е битно  

жив или мртов. 

 

 

ТИШИНА  
(SILENCE)  

 

Неизвесноста што ја имаме  

како тишина  

одекнува во нас  

Во своето време,  

не нашето 

се спуштаат тивките крилја  

Изненадени сме  

од деловите  

што се незабележливи  

Секој има свој простор  

Пред да заспие  

во тихоста надвор од тишината. 

 

 

УБАВИНАТА Е ПОСТОЕЊЕ  
(BEAUTY IS EXISTENCE) 

  

Очајот низ  

Убавината  

е суров. 

Очајот низ  

Убавината  

Се храни  

Со грдоста  

Пресврт  

Од прогонетата убавина  

Можевме да земеме  

Милостина за тоа  

Убавината е  

Постоење  

Оди  

Држи ја  

Посматрај ја.  

 

Препев на македонски јазик:  

Звонко Танески 
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Дато Барбакадзе (Грузија)          Dato Barbakadze 
 

 Дато Барбакадзе е грузиски поет и есеист, роден во 1966 година. Студирал фило-

зофија, социологија, психологија и античка историја на универзитети во Грузија и Гер-

манија. Во 90-те објавувал литературни списанија во Тбилиси и истовремено работел ка-

ко професор по логика и историја на филозофија на неколку универзитети во Тбилиси. 

Неговите дела се преведени на англиски, германски, француски и руски. Има објавено 

12 збирки поезија. Член е на неколку меѓународни сојузи и здруженија. 

 

УДК 82-1(479.22) 

ЗАБОРАВЕНИТЕ 

 

Тоа што нѐ нарекуваат –  

Тоа сме. 

Но песокта не ни ја исуши косата, 

Не нѐ заштити, не нѐ уништи 

 

Им посакуваме утре збогум  

На мноштвото, на единствените. 

Им посакуваме збогум соочувајќи се со минатото 

Додека сме овде. 

 

Да им дозволиме на ѕидовите да им кажат на нашите замаглени очи 

Со нашиот глас да ни прошепотат  

што наследивме од секојдневието 

на судбината што нѐ заборавила. 

 

Она што нѐ боли нас овде, покрај морето, на отворен воздух 

е сѐ што не сме.  

Овде, без песок, без метод,  

сѐ што победи нѐ убива. 

 

 

СКИЦА НА ПРИРОДАТА 

 

Жив човек фрлен на некои места 

Никогаш не може да си го пронајде патот назад 

до другите луѓе, живи како него,  

до куќите каде живите се кријат од бурите,  

каде бегаат од политичките или уште полоши неприлики 

до улиците каде налетуваат еден на друг 

и ги забораваат сонцата на небројните голи полиња, 

и се обидуваат да побегнат од ужасните вечери 

неиздржливата сиромаштија и веќе скротливата лудост  

такво е местото, коешто започнува скоро никаде,  

на беспатни падини и сува земја 

кои како мали камчиња ѕвечкаат во темен новчаник  

и го нарушуваат спокојот, го отвораат невидливото срце  
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и се пробиваат како прашања, 

кои повторно како човек фрлен некаде 

погледнуваат наоколу и почнуваат да размислуваат за бегство. 

Утре и подоцна, веројатно, луѓето ќе живеат и овде исто така 

И ќе пробаат да го избришат тешкото сонце 

Преку разговор и повлекување на завесите,  

Преку збунето разменување насмевки 

Од драги лица до драги предмети 

Или пак со некој уметнички гест 

И тие никогаш нема ни да се сетат 

Што беше загубено или заборавено или исфрлено во форма на 

Ова место, оваа сува земја, 

Овие падини кои и понатаму молкум ќе ги искачуваат 

Падините кои водат до далечните гробишта,  

и сѐ до најоддалечените гробови. 

 

 

МОЛИТВА 

 

Боже заштити ги луѓето што стојат и се молат 

Заштити ја нивната молитва како и времето што го издвојуваат да се молат 

Заштити ја нивната осаменост во молитвата и нивниот здив 

Заштити ја нивната тишина, нивните воздишки и должината на нивната гласна  

молитва. 

 

Боже ти знаеш за кого се молат и кога се молат исто така знаеш 

Ти знаеш каде стојат додека се молат и заштити го нивното стоење 

Заштити ги додека се молат, заштити ги нивните лица и надежи 

Заштити ги сите оние за кои се молат и сите оние што се молат за нив. 

 

Заштити ги Боже додека се молат и додека стојат и клечат 

Додека одат и додека се молат, кога лежат, и кога умираат и се обидуваат да се молат 

Заштити ги сите нивни обиди да се молат, заштити го времето што го издвојуваат за  

молитва 

Боже заштити ги во ова време, заштити ги луѓето додека се молат. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Силвана Нешковска 
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Искра Пенева (Србија)                 Iskra Peneva 
 

Искра Пенева е родена 1980 год. во Белград, каде што живее и работи. Дипло-

мирала на Математичкиот факултет. Поезија објавува во периодиката и книжевни списа-

нија во Србија и странство. Песните и се преведени и објавени на повеќе светски јазици. 

Застапена е во повеќе антологиски избори на српската и македонската литература.  

Автор е на збирките поезија: „Кутија со девет страни” (2002), „Оган и пеперуга” 

(2004), „Патеви после” (2006, коавторска поетска книга) и „Некаде помеѓу” (2015). 

Добитничка е на повеќе признанија и награди. Стихозбирката „Некаде помеѓу” 

во 2016 г. ја доби наградата „Стојан Христов” за најдобра поетска книга од дијаспората 

што се доделува во рамките на Струшките вечери на поезијата. Во 2018 ја доби награда-

та „Јосип Еуген Шета” за најдобар поетски ракопис на Меѓународниот фестивал во Рие-

ка, Хрватска. 

Соработник е на ревијата „Македонска виделина”. Преведува од македонски на 

српски и обратно. 

Член е на Здружението на писателите на Србија и на Здружението на новина-

рите на Србија. 
 

УДК 821.163.41-1 

ЅИДАЊЕ НА ВРЕМЕТО 
 

Градевме градба 

Со години редевме камени блокови 

Надоградувавме цврсти ѕидови 

Кат по кат 

Во далечни височини 
 

Внатрешноста е префинета 

Орнаментите - внимателно одбрани  

И разнобојни стакленца 

За мозаици 
 

На премините на нивоата 

Ги ширевме 

Скалите од мермер 

Спирални но тесни 
 

Поставувавме 

Врати 

Прозорци 

Отворени 

Низ нив тече воздух 

Со мириси на сол 

Лаванда и вербена 
 

А штом ќе се погледне нагоре 

На синото небо ѕвездите паѓалки 

И Млечниот Пат 

Бидејќи ова е  

Куќа безнебесна 
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ТРАНСФОРМАЦИЈА  
 
Мислата за тебе расте 
Ти си во рамката на телото 
Кое е премногу мало 
За внатрешноста 
Во која е скриена 
Среќата 
 

Енергетските полиња се силни 
Се шират наполно видливо 
Концентрично вибрираат 
 

Светла точка си 
Епицентар 
Во големата промена 
 
 

ПОЛЕ НА ЖИВОТОТ      
 
Ехо на студенилото се одгласува и реско ѕвечи  
Дисхармонија на празнината 
Ја окупира ништожноста 
Ја обзема бескрајноста 
Станува сè (во мене) 
Во синџирите фрла коцка шеќер и среќа  
Ја предизвикува смислата 
Надигрувајќи го времето 
 
 

ГРАДСКИ ТРЕПЕРЕЊА 
 
И во овој град чекорат душите 
Залутани 
Нечии 
 

Под лампионите       
Дождот ги бои нивните траги 
Во точкеста виделина 
Која 
Исчезнува 
Во пукнатините на калдрмата 
 
Ги ширам рацете 
Високо 
 

Во празнотијата 
Ги гушкам сите ѕвезди 
Сите луѓе души 
Ничија 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (7) 7,  2019       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 169 

 

Леонтин Чапо Милениќ (Босна и Херцеговина)              Leontin Čapo Milenić 
 

Леонтин Чапо Милениќ е роден на 16 јуни 1989 год. во Осиек. Магистер е по 

хрватски јазик и книжевност и историја. Дипломирал на Филозофскиот факултет на Уни-

верзитетот во Осиек во 2012 год. Пишува поезија и кратки раскази. Објавувал во спи-

санијата за деца и млади „Смиб“, „Радост“ и „Модра ласта“. Во 1997 год. освоил прва 

награда на Фестивалот за поезија во Запрешиќ. Свои песни објавувал во зборници и на-

учно-фантастични раскази во книжевни списанија, а на  натпреварот ЕРАТО 2001 год. го 

добил признанието на Меѓународниот институт за книжевност за лирска песна. 

Својот прв роман „Кордина шака“, првиот хрватски треш роман, го објавил 2011 

год. во издание на едицијата „Божичевич“ од Загреб. Електронското издание на овој роман 

излегува во 2017 год. во издание на „Медиа Арт Контента“, Нови Сад, Србија. Вториот 

роман, „Излети смрти“, го објавува во 2019 год. во издание на „Круг Книга“ од Загреб. Пре-

ведува дела од англиската литература, романи. 
 

УДК 821.163.4(497.6)-32 

ГРЕВОВИТЕ НА АЛЧНИОТ ОТЕЦ 

 

Се појавија од нигде никаде и започнаа да ја проповедаат својата крвава рап-

содија. Од каде само се извреа? Можеби од парчосаниот свет во огледалото? Од 

расипаната виртуелна реалност на нашите мобилни телефони и компјутери. Или 

пак, од најмрачните скриени ќошиња на нашата совест? Не го знаев тоа тогаш. 

Но единствено во што бев сигурен беше дека стигнаа во нашата димензија со 

горлив копнеж за пролевање на човечка крв и реализација на некоја своја чудна 

правда. 

Тие сенишни претстави сѐ уште ми играат пред очите и студенило ми ја нагризу-

ва душата. Се обидов да го заборавам тоа, но не успеав. Оној страшен миг кога 

злобниот црнобрад елф ја подигна воената секира високо во воздухот, па неми-

лосрдно го раскина вратот на русокосата девојка која одејќи по тротоарот си го 

лижеше сладоледот. 

Крвта во потоци го натопуваше тротоарот и сладоледот од ванила. Боже мили, тоа 

ѓаволско суштество го истрга корнетот од нејзините бели безживотни раце и почна 

лакомо да го голта, частејќи се со таа мешавина од ванила и девствената крв на де-

војката. Крвта му се слеваше во крупни капки по црната густа брада. Сѐ уште како 

да го чувствувам тој горчлив пелин на таа чудна мешавина во својата уста. 

Кој беше нејзиниот грев? Дали била неверна и го лажела нејзиниот маж? Можеби од 

него правела будала, му набивала рогови и се влечкала со други додека тој осамен ле-

жел покрај телевизорот? Или само се нашла на погрешно место во погрешно време? 

Се обидов да викам, да барам некого за помош, да направам нешто... но моето 

тело остана вкоченето на самото место. Зошто? Од страв, од ненадејниот шок 

или од црната магија на некој некромант? 

Бев целосно немоќен додека со горлив копнеж на срцето набљудував како крво-

жедниот брадосан човек во лудило со секирата удира во градниот кош на еден 

беспомошен млад човек во канцелариски костум. 

A кој беше неговиот грев? Можеби тоа што беше неочекуван сведок на кука-

вичкиот чин на елфот или тоа суштество го избрало од некоја друга скриена 

причина? Дали тоа момче од чиста завист го наместил својот најдобар колега да 

добие отказ, или ѝ украл пари на својата тешко болна мајка и ги потрошил за да 

се коцка или можеби самиот го поткраднувал својот шеф? 
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Завршувајќи ја реализацијата на својата морбидна исповед, ослободителот на 

гревот на елфот ја сврти главата кон мене. Ме погледна со презир во очите и 

плукна на земјата. Следниот миг исчезна и елфот и неговата секира оросена со 

крв со која ја спроведуваше својата правда. 

Еден миг подоцна, на само неколку метри од мене се појави млада самовила со 

црвена разбушавена коса облечена во зелена туника. Ох, тој налудничав сјај во 

нејзините очи! Кожата ѝ беше толку нежна налик на отсјајот на млада месечина, 

со лице подигнато и горделиво, а усните ѝ беа поцрвени од сјајот на сонцето ко-

га изгрева.  

Мајка ми секогаш ми раскажуваше дека самовилите се добри и благородни суште-

ства. По ѓаволите добри! Од сите пори на телото на самовилата искреше разор-

ното зло на исконскиот грев! Го чувствував подеднакво и во длабочината на неј-

зиното и моето тело. Знаев што планира да направи. И таа гореше од желба за 

реализација на нејзината правда и чистење на овој свет од сите негови смртни 

гревови. 

Сакав да разговарам со неа, се обидував да ја убедам дека сѐ она што планира да 

го направи не може да го оправда со ниеден морален закон во овој универзум, но 

и понатаму стоев неподвижен, скаменет, а од мојата широко отворена уста не 

излегуваше никаков глас. 

Ја набљудував и го чувствував на својата кожа нејзиот безмилосен аскетски чин. 

Секое нејзино остроумно, а истовремено елегантно движење, омразата која ис-

креше од нејзиниот поглед ме раскинуваше поостро од не’рѓосувачки челик, па и 

смртоносната стрела која мајсторски ја нацели испраќајќи ја право во срцето на 

едно мало исплашено момче. Во тој миг моето срце како да престана да чука до-

дека остриот врв на отровната стрела на самовилата се вгнезди во неговото тело. 

Зошто го повреди тоа кутро дете? Зарем не нѐ учеа свештените лица дека един-

ствено безгрешни и невини се децата? Зошто е обвинето ова дете? Затоа што фи-

зички и психички го малтретираше другарот од одделението? Или затоа што со 

своето навидум безгрешно лице бесрамно ги лажеше родителите дека не ја гаѓал 

со креда својата млада, наивна учителка? 

Над безживотното тело на детето арогантно се потсмеваше самовилата. Уште 

еднаш ме погледна продорно со своите студени зелени очи, а потоа ги фрли ла-

кот и стрелата на валканиот асфалт, и испари во воздухот.  

Следен лик кој се појави на сцената беше еден стар волшебник во кафеава иски-

ната облека со капа. Одеше тешко потпирајќи се на еден искривен дрвен стап. 

Ме потсетуваше на пустински монах. Штом ме погледна испушти гласови налик 

на луд човек, уживајќи во надмоќта што ја чувствуваше над моето тело малакса-

но од умор и разорен ум. 

Забележав десетмина во близина. Само да не ги забележи, помислив! Ако му се 

приближат, ќе се осудат себе си на пропаст. И ним ќе им пресуди по скратена 

постапка и ќе ги ослободи од нивните скриени гревови. 

Но тоа суштество излезено од пеколот, наметнато со мантија на злоба, како да 

ми ги читаше мислите телепатски! Триумфално се потсмеваше, го впери својот 

волшебен стап кон целта на својот копнеж и прошепоти неколку стари црни 

клетви заборавени од дамнина. Дали тоа беше некој вид на посветување? 

Како да беа погодени од цунами, луѓето паѓаа еден врз друг, умирајќи во агонија 

од најдлабокиот и најмрачниот круг на пеколот. Старци, тинејџери, жени и сре-

довечни господа. Некромантот не се смилостиви над никого! Сите тие биле но-
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сители на насобрани гревови и вродена лошотија на овој век. За среќа, овој пат 

меѓу мртвите не забележав деца. Малку олеснување во ова сеопшто лудило на 

Судниот ден! 

Конечно ми се поврати говорот и викав и лелекав со солзи во очите: 

„Зошто, проклетнику, зошто?!“ 

„Гревовите се нивни, но твоето е грешка, Оче“, ми рече со мирен глас монахот-

убиец. 

„Нашата задача овде е завршена. Ја платија цената на своите подли дела. Сега 

заминуваме и нема повеќе да ти пречиме, барем за сега... Но ако ти затребаме, 

знаеш каде можеш да нѐ најдеш. Доволно е да ја отвориш светата проклета кни-

га која си ја напишал. Можеби со неа не смееше да си поигруваш на тој начин. 

Добро ја знаеш цената на незаситноста и алчноста на боговите“. 

Кога конечно разбрав што зборува старецот во искината облека, срцето ми за-

трепери од страв, и низ целото тело ме облазија студени трпки. Одненадеж 

повторно можев да се движам.  

Призракот волшебник-монах ме поздрави со благо одмавнување на раката, како 

да ме ослободува од направените гревови и потоа исчезна од пред моите очи. 

Ги погледнав остатоците на крв во кругот околу себе. Тие искасапени, расфрла-

ни човечки тела платија со своите животи за сите црни гревови со кои е загадена 

нашата Земја. 

„Кутрите смртници“, помислив. „ така да пострадаат за гревот на Отецот...“ 

А потоа блага насмевка ми заигра на усните. 

 

Превод на македонски јазик: 

Милица Димитријовска-Радевска 
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Билјана Миловановиќ Живак (Србија)    Biljana Milovanović Živak 
 

Билјана Миловановиќ Живак родена е во 1972 г. во Пожаревац (Србија). Автор 

е на книгите со раскази „Два дена без Марта“ и „Лососот плови спротиводно“, на дра-

мата „Непотребен трач“, како и на книгите поезија „А каде сум јас, и зошто тука?“ и 

„Лирското копиле и баба-тетките“. Уредник е на книжевното списание „Браничево“. 

Преведувана е на англиски, француски, руски, украински, германски, словенечки, грчки, 

македонски, влашки и бугарски јазик. Држи работилници за креативно пишување во 

библиотеки, во рамки на курсеви, во средни училишта и на факултети. 

 

УДК 821.163.41-1 

СРАСНУВАЊЕ И ЗАРАСНУВАЊЕ 

 

СРАСНУВАЊЕ 

 

Не знам зошто размислувам за дрвјата 

Засечени со секира, и раната ја замислувам 

Баш како место каде секирата ја раздвојува кората 

 

Моите песни сега се расечени, а трагите од 

Истргнатата секира и натаму зјапаат, отворите 

Зјаат и крварат со смолата. Отворената рана се 

 

Пополнува со лекови од природата, 

со цветен прав, полен, пчелин восок, 

а понекогаш дрвото почнува да гние на тоа место 

 

Додека не се појави лековит збор, вистински збор, 

Збор што ќе промени сѐ, и додека не ги пополни 

Раздвоените страни од кората, песната зјае, и чека  

 

 

ЗАРАСНУВАЊЕ 

 

Зараснувањето е процес после кој се молчи 

Никому не се опишува како раната најпрво се 

Расипувала, смрдела, гноела, потоа се 

Инфицирала и почнала да синее... 

 

Непристојно е да се зборува за тоа колку пати 

раздвоените страни од кората на дрвjата морале да вреснат 

бидејќи немало помош, а секирата се заканувала 

да го пресече цело стебло, бидејќи почнало да гние  

 

Понекогаш не може да се одвои ткивото на песната 

Од ткивото на нашето тело, со раздвоени раце, усни, нозе, 

Не може да се зборува за разликите, кога знаеме 

Дека зараснувањето секогаш значи прекин на минатиот живот 
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Таков каков што сме го знаеле дотогаш 

Бидејќи лузната станува наш нов дел од телото, 

Макар и ако не се гледа, макар и ако избледи од сонцето 

И ако хирурзи по пластична хирургија ја отстранат со вешт скалпел  

 

Бидејќи секоја следна трага остава своја трага 

Лузната на лузната создава нова лузна 

Ново тело со нов изглед, и со сеќавање 

На стариот живот, кој како веќе да не е наш. 

 

(Пожаревац, 13.10.2018 г.) 

    

 

ПРИЧИНА ТРЕТА – ОНИЕ КОИ РАЃААТ САМО ПЕСНИ 

 

Не го давам моето Лирско Јас на врескави водителки 

На новинарки кои зборуваат за накит и пари 

Но ни на Жени кои не се тоа. Никој нема да ми го 

Присвојува, не служи тоа никому и за ништо 

 

Не го давам, о, особено не им го давам на Поетесите 

Кои во огледалото не секаат да ја видат Снежана, 

Кои како Злобната Кралица не го прифаќаат времето, 

Кои забрануваат, кои мразат, кои се горди, кои се 

 

Вреѓаат од самата помисла на мајчинството 

Бидејќи нивниот Поетски Гениј му е доволен на светот. 

Засекогаш сестри и ќерки, свески и тетки, 

Засекогаш баба-тетки, оние кои не се согласуваат да бидат 

 

Стари, кои се одрекуваат од мајчинството лажејќи се 

Себеси дека тоа е заради Поезијата, ах, мизерни, мизерни, 

Сакајќи се само себе и претставата за себе во Поезијата: 

Па не може суетата да се прогласи за доблест! 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

   Весна Мундишевска-Велјановска 
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Хада Сендо (Монголија)              Hadaa Sendoo 
 

Хада Сендо роден е во 1961 година. Член е на Унијата на монголски писатели. Во 

2006 година го основаше „Светскиот поетски алманах“ („World Poetry Almanac“) чиј уред-

ник е до ден денес. Од 1989 година наваму има објавено 19 збирки поезија меѓу кои: „Sweet 

Smell of Grass“ (на персиски јазик, 2016), „Aurora“ (на курски јазик, 2017), „Mongolian 

Long Song“ (на грузиски јазик, 2017), „Wenn ich sterbe, werde ich träumen“ (на монголски и 

германски јазик, 2017), „Mongolian Blue Spots“ (на холандски јазик, 2017), „A Corner of the 

Earth“ (на норвешки јазик, 2018), „Peace, Broken Heart“ (на руски јазик, 2018) и „Sich zuhause 

fühlen“ (на германски јазик, 2018). Неговата најнова збирка песни вклучува песни на пер-

сиски, курдски јазик, грузиски јазик, монголски, германски јазик, холандски, и норвешки 

јазик. Има освоено многу награди вклучувајќи ја Наградата од Унијата на монголски пи-

сатели. Тој живее во Улан Батор, главниот град на Монголија. 

 

УДК 82-1(517.3) 

ТИВКИ БОИ  

 

Есенско утро, од студот 

Капките роса во 

Матна сива магла се претвораат 

Сеуште 

Ми доаѓа да извикам гласно 

                           Но не можам ни глас да пуштам 

 

Син чад се крева над шаторите 

Ми недостига убавиот поглед од минатото 

Буда се чини ме гледа дур размислувам, тажен 

Чекори како аџија по карпа 

Едно дрво 

Одеднаш од небото се откорна, преплашени птиците  

                                                   одлетаа далеку 

 

СВЕТОТ И ЈАС  

  

Живеам 

И сведок сум на анксиозноста на оваа епоха 

 

Не сум само јас 

Повеќе од леб и млеко. 

 

Би сакал да се претворам во ветер 

што дува над сите националности 

 

Да нема бегалци 

На големото море 

 

Можеби, после смртта 

Ќе претпочитам да бидам граѓанин на светот. 
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РУИНА 

 

Руина 

Како пресушено море. 

Темно-црвените облаци 

на Кублаи Кан. 

  

                  Сеуште 

  

твоето тело е мое тело 

сино-зелени плочки 

ветрец млечен  

со бел чад  

го предизвикува пејзажoт во нас.  

 

 

ГОБИ 

     на Данзанравја* 

 

Кога ветрот на источниот Гоби 

 Ми тече низ телото, 

 

Кога длабока емоција, како небото, 

 Останува да биде изворот на мојата поезија, 

 

Кога месечината и кукавицата 

 Се појавуваат над високите планини, 

 

Кога долга песна ќе се појави над црвената пустина 

 Моите очи се полнат со солзите на Буда.  

 
* Данзанравја (Danzanravjaa) (1803-1856) е монголски мислител и голем поет од 19-от век, генијален компози-

тор, едукатор, драматург како и жив Буда. Тој беше одличен познавач на тибетскиот јазик и има напишано по-
веќе од 300 поеми и над 100 песни. Исто така автор е на првата монголска драма „Месечината и кукавицата“. 

Данзанравја беше познат по неговата поезија, но и по неговите пророштва. 

 

 

НОЌТА НА СТЕПАТА   

 

Месечината 

слатко заспива 

со  мајчин благослов 

 

И целата степа  

нацртана e во кофа млеко 

како сонот на едно момченце номад  

 

 Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 
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Надија Реброња (Србија)          Nadija Rebronja 
 

Надија Реброња (Нови Пазар, Србија, 1982) е поетеса и есеистка. Докторирала 

книжевност на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Предава литература на Државниот 

универзитет во Нови Пазар. Поезијата ѝ е објавена во списанија и зборници во стран-

ство, преведена на неколку светски јазици (англиски, шпански, италијански, француски, 

германски, полски, турски, персиски, арапски, македонски и словенечки). Со поезијата 

од нејзината книга „Танц по морињата“ во италијански превод, 2016 година, направени 

се осум композиции на Конзерваториумот Николо Пицини во Бари, кои беа претставени 

на неколку концерти во Италија, Данска и САД. Како истражувач-научник престојуваше 

на Универзитетот во Виена (2009) и Универзитетот во Гранада (2010-2011). Како преда-

вач одржа неколку предавања на универзитетите во Панама на шпански јазик. Добитни-

чка је на Признанието за поезија од градоначалникот на градот Пенономе во Панама.  

Објавени поетски книги: „Танц по морињата“ (Нови Пазар, 2008); „Фламенко 

утопија“ (Краљево, 2014).  

Научна студија „Дервиш или човекот, животот и смртта“ (Белград, 2010). 

Книги на странски јазици: „Alfa, Alef, Elif“, поезија, избор на шпански (Гранада, 

Шпанија, 2011); „Flamenco utopia“, поезија, шпански (Мексико Сити, Мексико, 2017), 

„Borges'in Gözlerinden“, поезија, турски јазик (Анкара, Турција, 2018).  
 

УДК 821.163.41-1 

битрис, поетесата од хипи-кланот на перофлаути  
 

моите татковци се 

широките прерии 

персиските шарки 

андалузиските села 

фонтани и плоштади 
 

моето минато се 

возовите на толстој 

сестрите на шекспир 

визбите на борхес 
 

нека им ги излеат во бронза 

лицата на некои други 

повеќе ги сакам лисјата 

отколку историите 

 
 

надија, мароканката  

од која ги купив кастанетите 
 

јас и мојата другост 

се среќаваме ретко 

само понекогаш 

во тишина 

заедно јадеме кроасани 

се гледаме намуртено 

и главно одрекуваме  

дека другата постои 
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тие што ќе ме сретнат 

секогаш ја забележуваат неа 

зашто велат веќе ја познаваат 

мене воглавно 

и не ме приметуваат 

 

 

асто, на јазикот кечуа     

 

со имињата на улиците 

ме обвиваат 

идеологиите 

 

грст идентитети носам 

не се враќам да ги собирам 

кога ќе се стркалаат 

по планината 

 

 

оскар, слушајќи го ехото 

 

мртов си 

кога зовриената крв 

не ти оди на јазикот 

 

 

ирис и ана, насмеани 

 

небото е наша тастатура 

ентер е таму на месечината 

 

 

анхел, додека чекори    

 

мојата внатрешност 

е сплет на овие улици 

повторно бев град 

вчера бев белград 

денеска бев буенос аирес 

утре бев избришана точка 

на излитената мапа 

сега 

отчукувам 

низ уличната врева 

 
Превод од српски на македонски јазик:  

Искра Пенева 
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Клаус Анкерсен (Данска)            Claus Ankersen 
 

Клаус Анкерсен е поет, писател, книжевен активист и преведувач. Пишува и 

објавува на дански и на англиски јазик. Учесник на бројни книжевни фестивали ширум 

светот. Автор на десет книги, а досега е преведуван на повеќе од 12 светски јазици. 

Книжни избори од неговото творештво во најново време се објавени во Украина (2016), 

во Индија (2018) и во Романија (2019). Овие песни, кои за прв пат се преведуваат на ма-

кедонски јазик, се поместени во неговиот книжен поетски избор „Песната на тигарот / 

Song of the Tiger“ (2019).  
 

УДК 821.113.4-1 

ПЕСНАТА НА ТИГАРОТ 

(SONG OF THE TIGER) 

 

Јас сум тигар со илјадници лица 

врвот на сите оние што ја минаа земјата пред мене 

Ти си тренер на животни 

Ние дадовме,  

Вие имате сè. 

Ти јадеш канапе на престолот на слоновите 

Јас се борам да преживеам на дното од џунглата 

Ние се гледаме еден во друг преку екрани, стакло или електрични огради  

отпорни на куршуми 

Мислиш дека сум егзотичен за да гледам 

преку стакло или ограда, преку научен есеј, современа игра 

или преку милостивиот монокул на историјата. 

Мислиш дека сум опасен 

но наедно и малку симпатичен, како жртва 

најдобро помогната на далечина 

Поинаков вид од тебе. 

Мислам дека е многу лошо стаклото да се разликува 

како моите раце од твојата крема – мека  

под стомакот 

Ти ме научи да ја ценам вредноста 

на јадење инсекти и на гледање на светот 

преку екранот, имплант 

Јас сум оштетен заради мојата погодност 

така што секогаш знаеш каде сум 

и можеш да ме најде, ако случајно сум се загубил. 

Додека ги обработувам рудите, растеш 

органски зеленчук во твојата градина 

јадеш трева, крава на тревата 

со главата во мистериите на светот 

бесмртно практично 

човечки бог. 

Дали стаклото не е одвоено 

Како моите заби од твоите очи 

Можев да ги изрежам моите соништа 

во мртвите води на твојата рожница. 
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СИРОМАВИТЕ 
(THE POOR) 

 

Морам да го игнорирам 

старецот со тенки нозе 

и малото девојче што продава користени учебници 

послушните очи 

премалку храна 

и премногу загадување 

Морам да ги игнорирам, помалку ми страда срцето 

зашто не можам да им помогнам, да ги спасам 

уште помалку 

Па го вртам слепото око 

кон слепите 

и одиме низводно подалеку 

кон мирната оаза 

вие пак јадете органски бавна храна од бела маса 

фино направена од човечка коска 

Ги слушам така птиците 

 

поздравувајќи го зајдисонцето. 

 

Препев на македонски јазик:  

Звонко Танески 
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Жарко Милениќ (Босна и Херцеговина)                         Žarko Milenić 
 

Жарко Милениќ (Брчко, 1961) објавил триесет книги поезија, проза, книжевна 

критика и есеи. Негови книги објавени се и на македонски, украински и ерменски јазик.  

Наградуван е во регионот и во странство. Преведува книжевни и други дела од англиски, 

руски, македонски, бугарски, словенечки и украински јазик. Учествувал на книжевни и 

преведувачки манифестации во низа земји. Живее во Брчко и Москва. Главен уредник e 

на списанието за литература, театар и култура „Сусрети“ од Брчко. Сега е на докторски 

студии по руска книжевност во Москва. 

 

УДК 821.163.4(497.6)-32 

ОСИЕК 

 

 За време на војната во Хрвaтска 1991 и 1992 година писателот Марко 

Марковиќ не бил во Осиек туку со сопругата и двете деца избегал во Унгарија 

каде што останал девет месеци. Кога се вратил во Хрватска го казниле со парична 

казна, бидејќи требало како воен обврзник да остане во земјата. Зошто воопшто 

на границата дозволиле воените обрзници да ја напуштат земјата? 

 Во 1995 година Марко го повикале на воена вежба за да го испратат со 

другите воени обврзници по потекло од Босна во редовите на хрватската војска 

во Босна каде што Марко останува девет месеци со што го подмирува она што го 

пропуштил претходните четири години.  

 На предлог на тогашниот Центар за мир, ненасилство и човекови права 

во Осиек, Марко испратил молба до Министерството за правда во Загреб да го 

демобилизираат врз основа на таканаречениот приговор на совеста, односно се 

повика на правото да не носи и да не употребува оружје бидејќи тоа совеста не 

му го дозволува. 

Неговото барање е прифатено, но решението го добива дури откако ќе се 

врати од боиштата во Босна. 

Еден воен другар на Марко, по мобилизацијата ја тужил Хрватска пред 

Европскиот суд во Страсбург, бидејќи го испратиле да војува во Босна и Херце-

говина, што по меѓународните закони не е дозволено. Марко не знае дали него-

виот воен дугар има добиено решение во негова корист. Тој го изгубил контак-

тот со него. За таа тужба ќе прочита во весниците. 

Ете, ние навистина се надеваме дека војни повеќе нема да има, а со нив и 

сѐ она за што е раскажано во тој роман – за бегалците, воените обврзници, Цен-

тарот за мир, приговорот на совеста итн.  

 

2 

 

 Во еден свој роман Марко Марковиќ пишува за настаните кои се случиле 

во Осиек во август 1991 година пред да започне долготрајното бомбардирање на 

градот од страна на српските агресори, пред да избега Марко со своето семејство 

во Унгарија. 

 Во тоа време го водел својот двогодишен син на прошетка. Оделе обично 

во блиското паркче кај бистата на Прокопија Узелац, кој бил лекар и претседа-

тел на Лигата за борба против туберкулозата и Црвениот крст во Осиек во двае-

сеттите години на 20 век и со својот придонес во борбата против туберкулозата 
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спасил илјадници човечки животи. Кога ќе се вратат од Унгарија на истото место ќе 

биде поставена биста на Горан Зобунџија кој загинува како член на делегацијата 

од Осиек, која во тоа време преговара со Србите во таканаречената Српска Кра-

ина во Барања. Зобунџија и тогашниот шеф на полицијата во Осиек не ги убиле 

Срби туку Хрват кој бил против обидите за воспоставување мир со Србите. На 

тогашните власти им пречело името на Узелац бидејќи бил Србин. 

При таа прошетка Марко ќе се потпише повеќе пати во тетратката која 

децата во паркчето ја носеле за да соберат потписи за петиција за мир. Марко не 

знае дали таа тетратка некој некогаш ја видел во Градското собрание на Осиек. 

Во тоа време некој слушател на Радио Осиек посакал да се емитува пес-

ната „Само да рата не буде“, на тогаш популарниот кантавтор Ѓорѓе Балашевиќ. 

Водителот забележал дека таа песна не е баш модерна, но сепак ја емитирале. 

За жал, војната сепак се случи.   

 

Превод на македонски јазик: 

Милица Димитријовска-Радевска 
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Саназ Давудзаде Фар (Иран)                                 Sanaz DavoodZadeh Far 
 

 Саназ Давудзаде Фар е иранска писателка и поетеса. Живее во Техеран. Нејзината 

поезија е објавувана во многу ирански, арапски и меѓународни списанија. „Чекорам по 

мртви букви“ е нејзина прва поетска книга. Преведена е на англиски, арапски, герман-

ски, француски и турски јазик. 

 

УДК 821.22-1 

*** (3) 

Ако ги отвориш твоите граници, 

Ќе имигрирам во тебе 

Без виза. 

Мојот случај не е политички. 

Јас сум бегалец – љубовник. 

Ако се вратам дома, 

Ќе ми ги сошијат јазикот и усните. 

Љубов без зборови 

Со граници, без дом. 

 

 

*** (5) 

Се родив и плачев 

Живеев и врескав 

Сакам овој свет да го оставам со насмеано лице како Мона Лиза. 

 

 

*** (6) 

Кога го чувствувам парфемот на љубовта, 

Ниту еден мирис не може да се спореди со мене. 

Искини ме на парчиња како цветни ливчиња 

И испрати ме во Париз, 

Наречи ме Јулија. 

Ќе бидам најпродаваниот парфем. 

 

 

*** (10) 

Сите можности се на маса: 

Да го нацртам утрото врз твоите зборови. 

Да трчам рамо до рамо со твоето отсуство. 

Да најдам фраза што личи на твоите раце и усни. 

Ти сѐ уште ја истураш тишината во чашата 

А јас ја пијам твојата сенка. 

 

 

*** (24) 

Тој беше преморен за да мисли 

Запали цигара. 

Легна на кожената софа 
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И се обиде да го заборави целиот свет 

По кратко време 

Мирот заспа како мало дете. 

 

 

*** (26) 

Кога смртта ќе дојде 

Сите ќе бидат на одмор освен ти. 

Ќе мораш да чекориш со неа, 

а нема да знаеш точно кој од твоите Јас ќе го каже последниот збор. 

 

 

*** (35) 

Времето паѓа како капки. 

Сите зелени листови ми се граници 

Преминувам преку нив за да патувам околу Млечниот Пат. 

Го поткупувам времето за да му го забавам капнувањето 

Но се плашам дека смртта не го заслужува поткупот. 

 

 

*** (39) 

Твоето нецелосно присуство на платното 

Се претвори во лице без усни. 

Црнилото во моите очи ми плачеше во раката. 

Сите мои влакна бегаа од мене 

Како глуварчето на ветрот, 

А ти не дојде. 

Оваа слика се продаде многу добро. 

 

 

*** (59) 

Мајка ми го зборува јазикот на ластовичките. 

Татко ми ја поучува азбуката на мравките. 

Јас одлично го зборувам јазикот на рибите. 

Ти преведуваш со милувања  

Далечината те прави нечитлив 

 

 Превод од ирански на англиски јазик: 

  Басим Або Заид (Basim Abo Zaid) 

 

 Превод од англиски на македонски јазик: 

 Даниела Андоновска-Трајковска 
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Салим Бабулаоглу (Азербејџан)                    Salim Babulaoglu 
 

Салим Бабулаоглу (1972) - поет, есеист, преведувач; еден од најзначајните прет-

ставници на „новиот бран” на азербејџанската поезија. Автор на поетските збирки „Оса-

мени“ (1996), „Никој не му пишува на полковникот“ (2009; 2013), „Цртежите во тетрат-

ката на Илјаша Гачмен“ (2010, 2016). Негови песни се преведени на руски, англиски, 

турски, полски, украински, персиски, романски, германски, фински, грузиски, узбеки-

стански, туркменски и српски јазик а се објавени во странство во стихозбирки и во прес-

тижни книжевни списанија. Добитник е на голем број национални и странски книжевни 

награди. Прогласен е за „Литературно лице за 2018 година“ во Азербејџан. Член е на 

бордот на Здружението на писатели на Азарбејџан, а претседател е на Центарот за лите-

ратурни преводи и литературни односи. 

 

УДК 821.512.162-1 

КАЖЕТЕ МИ ЈА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА  

НА ЕДЕН ЧОВЕЧКИ ЖИВОТ 

 

Кажете ми ја 

Малопродажната цена на еден човечки живот 

И ќе ви ја кажам цената на големо од целиот свет, 

И ако ги споредите резултатите добиени со научената алгебра, 

Тоа очигледно несогласување што ќе го видите 

Ќе раскаже за отсуството на бараната љубов. 

 

 

СОН 

 

Беше вистинска толпа. 

Луѓето минуваа со голема брзина 

Помеѓу него и стаклениот прозорец на продавницата. 

Низ стаклото забележа еден уморен, 

побелен, беспомошен човек. 

Кој е тој? 

Каде го запозна? 

На кого личеше? 

Наутро, кога првите зраци на сонцето 

Се турнаа под клепките, 

Кога со рацете посака да ги сокрие очите 

Допирајќи се себе си, тој сфати сè. 

 

Препев од српски на македонски јазик:  

Искра Пенева 
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Новица Соврлиќ (Косово и Метохија)             Novica Sovrlik 
 

Новица Соврлиќ е роден во 1956 год. во Косовска Митровица. Автор е на следните 

книги поезија: „Земјата стрикова (1997), „Не си иста“ (2003), „Чатац“ (2004), „Гавранов бак-

неж“ (2016), „Злато на Звечан“ (2018), „Седум печати“ (2019), „Небесна тишина“ – избор по-

езија објавена во Северна Македонија (2019). Автор е и на збирката раскази „Лактот на Ели-

савета“ (2010). Преведен е на руски, македонски, полски, чешки, шведски, романски, бугар-

ски, англиски, француски и арапски јазик. Претседател е на Книжевното друштво на Косово 

и Метохија од 2013 год., потпретседател на Друштвото на писателите на Србија од 2014 год., 

почесен член на друштвото на писателите „Седумка“ од Франкфурт на Мајна. Добитник е на 

повеќе значајни награди во Србија, Франкфурт на Мајна и Северна Македонија. 
 

УДК 821.163.4(497.115)-1 

КЛУЧ 
 

Кога ќе ја заклучам вратата, 

со себе ја носам и куќата. 

Да не самува на брегот, 

во селото, 

да не ја душкаат 

лисиците, 

да не доаѓаат волците 

и ноќта да не ноќева  

по огништата. 
 

Кога ќе ја заклучам, 

го земам постариот брат 

и татко ми. 

И мајка ми. 

И ги ставам в пазуви 

да не самуваат 

во куќата  

под клуч. 
 

Кога ќе заклучам, 

го земам и селото 

и брегот, 

ги распростирам по душата, 

го завиткувам клучот во хартија 

да не самува и р’ѓосува 

на шајката  

под гредата. 
 

Кога ќе заклучам 

јас секогаш се враќам 

да го побарам волкот 

и лисицата 

за да ги врзам 

за прагот 

куќата да ми ја 
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чуваат 

кога од сонот  

ќе се разбудам. 

 
 

ГЛАДНО НЕБО 
 

Помеѓу соништата и стварноста 

на почетокот и крајот без почеток, 

редиме бројки наместо зборови 

за животот како обична приказна. 
 

Се бараме построени 

во два патувачки карвани, 

растргани меѓу смислата и бесмислата 

и чекорите што живот значат. 
 

Каде сме под гладното небо 

и по која патека се губиме, 

загледани во бескрајот како набљудувачи 

или како оние што ја знаат тајната на животот? 

 
 

БРАЗДА 
 

Две неба 

со умот 

го ораат друмот. 

Едното ѕвездено, 

другото мрачно. 

Во секое  

крст и кум. 
 

Двата друма  

на небото 

ги ора кумот. 

Едниот со снагата 

другиот со срцето. 

Во секој 

крст ум 
 

Двата кума 

на друмот 

го ораат умот. 

Рацете им се секири, 

мразот рало. 

Во градите  

обезглавен е кумот. 

Превод на македонски јазик:  

Петко Шипинкаровски 
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Сирел Хеинлоо (Естонија)                            Sirel Heimloo 
 

Сирел Хеинлоо е родена 1989 година во Тарту, Естонија. Таа е поетеса, сле-

мерка и книжевна критичарка. Моментално ги привршува своите докторски студии по 

естонска книжевност на Катедрата за книжевни и културолошки студии при државниот 

универзитет во родниот град.  

Хеинлоо е организаторка на националните слем-натпревари во Естонија.  

 

УДК 821.511.113-1 

ЖЕНАТА КОЈА ТРЧАШЕ СО ВОЛЦИ 

 

Жената која трчаше со волци 

која бегаше од војна 

жената која трчаше со волци 

која бегаше од бомби 

жената која трчаше  

која беше евакуирана 

ужасен страв ја тераше да трча 

со две мали деца 

и волците бегаа од војната 

и жената и волците 

бегаа кон 

Сибир 

 

Жената со тежок чекор се извлечка до Сибир 

на децата им треба млеко 

во шумата 

млекото се истура од кантата како стрела-лак 

мовта го исцицува млекото 

жената паѓа на стомак 

здолништето ѝ упива моч 

трча со волкот 

големиот волк ја набљудува жената 

жената трепери од страв 

попатно волкот постојано ѝ е зад петици 

будно ѝ го следи секој чекор 

на работ од шумата жената собира сила и почнува да трча 

волкот постојано ѝ го следи чекорот 

жената се бори за живот 

децата ѝ гладуваат 

волкот си игра со жената 

волкот не гладува 

 

Во Сибир, пак, едното од децата беше отсутно од училиште 

– веќе две години 

е во санаториум – 

веќе две години, секојдневно, ѝ даваа чаша кисела павлака 

природна, хранлива 
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Добри времиња беа тоа, ќе кажеше 

затоа што не мораа да работат друго освен да одат на школа 

добро се сеќава како со мајка си и сестра си се вратија од Сибир 

кога, ноќе, додека со кочијата го јуреа возот 

најголемите волци трчаа по нив 

и како носеше џемпер од кучешки влакна 

што комшиската руска мајкичка ѝ го сплете за по пат 

 

во еден од соништата од детството 

еден од најживите соништа од детството 

и јас бегам од волк 

бегам и бегам и никаде не стигам 

бегам и бегам и на крај се откажувам 

се стркалувам наземи пред волкот и му велам 

Нà! Јади! 

Волкот ми се доближува душкајќи ме 

и ми вели њам њам 

потоа си заминува 

станувам и го гледам како си заминува 

њам њам 

е, вака се јаде 

е, вака се преживува 

 

голема канта млеко меѓу сибирската мов 

чаша хранлива кисела павлака 

њам њам 

 

Превод од естонски на англиски јазик: Хилари Бирд 

 

Препев на македонски јазик: Елена Пренџова 
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Јури Талвет (Естонија)                    Jüri Talvet 
 

 Јури Талвет (1945, Перну, Естонија) е писател и научник. Пишува поезија, кри-

тика и есеи. Магистрирал англиска филологија на Универзитетот во Тарту, а докторирал 

западноевропска литература на Ленинградскиот универзитет. Уредник во списанието за 

компаративна литература „Interlitteraria“, кое го печати „Tartu University Press“. Преведу-

ва литература од шпански автори. Талвет е добитник на eстонската годишна награда за 

литература (1986), наградата за поезија „Juhan Liiv“ (1997) и меморијалната награда за 

поезија и есеи „Ivar Ivask“ (2002). 
 

УДК 821.511.113-1 

КАДЕ ПРЕСТОЈУВА МЕМОРИЈАТА? 

 

Хартијата е ограничен воздух  

што ги впива зборовите –  

не помалку кревка или пак бегалец е  

штотуку покриен од екранот со електронски нерви.  

Ветерот го заниша прозорецот.  

Чија рака ја погали тивко  

косата на детето што спие?  

Со кои измешани гранки во каква магла  

и на чии усни што повикуваат од тревата 

 ја состави Песната над песните? 

  

Зад ѕидот врз хартијата покриена  

од вештачки нерви (Дали се осмелуваш?)  

меморијата пробива (веќе си почнал да планираш бегство?)  

ги зачувува заборавените нешта  

ти простува за твоето двоумење сега 

 
 

ВОЗОВИ 

 

Во возот! Во возот!, повикува 

ценетиот колега. Сите се 

веќе качени: вредните сонародници, 

министрите, поетите, 

убавината на човештвото 

на Париз-Њујорк Експрес! 

Пријатно патување, тогаш. Откако мојата латвиска 

прабаба, која никогаш во нејзиниот живот 

се немала налутено, ѝ рекла на мојата мала естонска мајка, 

која седела во нејзиниот скут 

среде урнатините од светската војна, 

кога наутро возот трубел од станицата 

на прободената Моисакула до коски и месо: 

Тој коњ никогаш не чека. 
 

Препев на македонски јазик: Звонко Танески 
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Су Џен Лин (Тајван, Кина)                     Su Jen Lin 
 

 Су Џен Лин живее во градот Чангуа. Професор е на Катедрата за кинески јазик и лите-
ратура при Универзитет за образование во Чангуа. Таа е главен и одговорен уредник на спи-
санието „Читање, пишување и поучување“, како и уредник на списанието „Кинески јазик: 
Месечно“. Пишува и литературни критики. Добитник е на многу награди.  

УДК 821.581-1 
РЕКАТА УРАН    

 

Ти си величествен еп, 
со своја кулминација и расплет 
Ти си убава поема за љубовта 

Што шири радост и среќа  
Ти си невина детска песничка 
прошарана со мноштво бои. 

 

Кога те гледам  
се чуствувам многу мала. 

Кога те слушам  
се чувствувам изненадена. 

Кога мислам на тебе 
се чувствувам бескрајно среќна. 

 

Нешто неочекувано  
Прави да се сретнеме на далечно место. 

Нешто ретко  
Прави да се сретнеме на Монголското плато. 

 

Засекогаш ќе те помнам 
Никогаш нема да ме заборавиш. 

 
 

КОЛКУ ПОСЕБНО! 
 

Дење 
Авион леташе по синото небо. 

Леташе високо и далеку. 
Цветовите беа преполни со  

водни коњчиња. 
Ги креваа главите  и погледнуваа нагоре. 

„Колку посебно!“ – извикуваа 
„Кога на небото друшката ни се вивнала?“ 

  

Ноќе 
Тревата преплавена со светулки 

Сите среќни  
 ги носеа своите фенери насекаде 

А небото посипано со ѕвезди  
Кои кога ги наведнуваа главите и погледнуваа надолу 

„Колку посебно!“ – извикуваа 
“Кога друшките долу на земјата ни паднаа?“ 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 
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Дебора Хејслер (Франција)                                 Deborah Heissler 
 

 Дебора Хејслер (1976, Мулхаус) е современа француска авторка. Таа е доктор на 

науки по француска литература. Во 2007 год. била на студентски престој во Библиоте-

ката-музеј на Париската Опера, од каде заминала за Индија, Кина, Тајланд и конечно Ви-

етнам каде што предавала француски јазик на неколку универзитети. Нејзините поетски 

дела добиле признание од книжевната критика, како и бројни награди, вклучувајќи ги 

„Тhe Louis Guillaume Prose Poetry Award“ (2012), „Тhe Yvan Goll Francophone Poetry 

Award“ (2011) и „Тhe Bleustein-Blanchet Foundation Prize“ (2005). Учествувала на бројни 

поетски читања, манифестации, симпозиуми и саеми на книгата. Нејзини творби преве-

дени се на повеќе јазици. 
 

УДК 821.133.1-1 

Како мострата на ноќта пресече парче од сопствената ткаенина 
 

 

Tешкото тело        лежи на креветот 

 

И ако одеднаш сите беа зафатени од милозливоста на крајот на 

овој свет, ниту јас никогаш не требаше да се повлечам повторно, 

како некој што ќе го напушти градот и ќе стигне до блиската 

шума. Тоа би изгледало како да влегувате во просторот што личи 

на куќа, кајшто можноста да се случи ова би била неизбежна, и 

каде нешто е можеби и подготвено да се отвори и да се расветли. 

 

Всушност само врнеше во торентите неколку минути. Птиците, 

претходно безбојни, сега изгледаа како да летаат без облик. Од 

тоа што ќе се случува следно, речиси целосно пребледувам. 

 

 

Тогаш Продолжувам да одам и да ги пофатам нив од дрвјата пред мене. 

Се сеќавам. Од утрото на вториот ден го чувам бескрајниот звук 

на твоите чекори во спалната соба. 

 

И наскоро стигнаа доцна попладневните трепети, проследени со 

златна светлина и со тонење на сенките на вечерта; секој трепет 

лебдеше ниско на хоризонтот. 

  

Гледаш, го вдишуваш мирисот на земјата. Небото е чисто, 

облаците скоро бели во интензивната топлина во август. Сите 

јаболкници останале таму, нивните крошни се малку поголеми, 

небаре дел од ноќта беше протекол низ самата ноќ, а во мракот 

одеднаш се отвораат мноштво мали цветови, изедначувајќи го 

мирисот на семето и розата, како во мигот кога мострата на ноќта 

пресече парче од сопствената ткаенина. 

 

Превод на македонски јазик:  

Звонко Танески 
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Екатерина Григорова (Бугарија)                                           Ekaterina Grigorova  
 

Екатерина Григорова (1975, Добриниште) е бугарска поетеса и предавач на ка-

тедрата „Медитерански и источни истражувања“ при Нов бугарски универзитет. 

Авторка е на три книги поезија: „Фарадеев кафез“ (Жанет 45, 2013), „Штица по 

влажниот песок“ (Ерго, 2014) и „Празна зора“ (Small Stations Press, 2019). Освои второ 

место на Националниот конкурс што го носи името на Петко и Пенчо Славејкови за лир-

ска песна (2014). Во истата година нејзината втора стихозбирка „Штица по влажниот пе-

сок“ ја доби Националната  награда „Бино Иванов“ (за придонес во развојот на бугарска-

та поетска синтакса)“. 
   

УДК 821.163.2-1 

МОБИЛИЗАЦИЈА НА АГЛИТЕ 

 

Крилјата всушност растат од боковите. 

Градите навигираат. 

Таму горе, фатени од термика, 

почвените квадратчиња изгледаат свети.  

Остануваат само големите сеќавања на војни, 

моторот ја губи моќта: бррр! 

Секогаш има еден крај што се набива 

во обвивката, додека вентилацијата на мислата запира. 

 
 

АВИОНСКИ РЕЖИМ 

 

Од сите летови сум очекувала дискретност, 

убава храна, да те пренесат на место, кое 

почнуваш да го запознаваш. 

Тоа патување до планината Јура е различно. 

Зеленото море на тој парк е ѓаволска стапица: 

како тие дупки во планината Оре од времето, 

кога Германците ја пребарале областа за калај. 

Од таму или се враќаш, 

или засекогаш ги губиш нозете. 

 
 

НА ПЕТРА 

 

некогаш може ќе прашаш  

како би било да сум ти мајка таму далеку. 

Тука е едно криење зад часовите, 

за да те задржам во мене, надминувајќи ја 

мислата за својот сопствен порив. 

И кога ќе извикаш воодушевена од моите очи, 

кога ќе се случи да станеш таква, 

каква што сигурно си била, но веќе не си, 

сè повеќе размислувам за себе, 

дека сум помала од тебе. 
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НОРМАЛНОСТ 

 

Се сеќавам на кафеавата вода на Балтичкото Море. 

Внатршната дисциплина на неопфатните 16 степени. 

Петра нададе грозен писок и јато птици прострела 

небото; врескавме неопределено, кревавме лакти 

како под коприва; нозете ни потскокнуваа 

и тонеа во клештавите алги. 

Незабележано стигнаа до нашата убава домаќинка 

на брегот, ѝ ги сплетоа рацете како јажиња, 

ја поведоа кон водата, 

и додека летото се држеше во раздуваните треви, 

додека облаци над нас отпатуваа во глувост, 

нејзиното лице сокри една воздишка, 

влечена 

навнатре 

и сè повнатре 

од нормалната мисла. 

 

 

ВЕКОТ НА ПЛОВЕЊЕТО 

 

Вратете се од вашиот доброволен егзил во 

планинската пустелија. 

Овде сè уште има живи души, 

распламтени од славните  истражувања по вода. 

Има и авантуристи, ги зариле муцките во песокта. 

(Та ќе се удават поскоро од својата слинка!) 

Тука има, да не биде урочен, и еден жив светец, 

се привикнал кон дивата навика да нè измачува со молчење. 

 

Најобичен изговор е, дека предавате. 

Можам да си замислам како чекорите во час, запирате отсечно  

пред некаква птица, потоа дремете цела вечност 

под камбанаријата на Евхаристијата. 

(Во универзитетите нема ѕвонче, туку поплава од камбани?!) 

Тврдите уште, дека планината е убавина и присила. 

Верувам. Убивте ли веќе некој елен? 

 

Превод од бугарски на македонски јазик: 

Петре Димовски 
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Мојца Андреј (Словенија)                           Mojca Andrej 
 

 Мојца Андреј / Mojca Andrej е родена во Марибор, каде и сега живее и работи ка-

ко професорка по словенечки јазик и литература. 

 Нејзините песни се објавени во ревии и книги, а преведени се на неколку странски 

јазици меѓу кои: словачки, хрватски, бошњачки, српски, македонски, бугарски и англи-

ски јазик. 

 Автор е на книгите:  

 „Nikoli ne reci, da ni skrivnosti/ Никогаш не вели дека нема тајни“, поезија 

(2000 г.),  

 „Rastem do tebe/ Растам до тебе“, поезија за деца придружена со музичко ЦД 

од Петер Андреј (2013 г.),  

 „Dež v gugalnici/ Дожд во нишалката“, поезија (2015 г.),  

 „Ko Jan zleze v knjigo/ Кога Јан ќе влезе во книгата“, музичка и илустрирана 

проза, коавторство со илустраторот Кајо Лукач и муичарот Петер Андреј 

(2017 г.).  

 Во печат се книгите: „Agica, mala čarovnica“, илустрирана проза за деца (изд. 

„Клуб КУ-КУ“, ноември 2019 г.) и „Ostanek umrle zvezde“, поезија (издавач: „Литера“, 

јануари 2020 г.). 

 Од 2010 г. својата поезија ја претставува на фестивали во Словенија, Хрватска, 

Бугарија, Македонија, Босна и Хервеговина, Србија, Австрија, а од 2015 година како 

член на музичкиот театар МОР настапува во мјузиклот „Малиот принц“. 

 

УДК 821.163.6-1 

ОСТАТОК ОД ИЗУМРЕНИ ЅВЕЗДИ   
 

Јас сум само остаток од мртвите ѕвезди. 

 

Се лизгам по грбот на небото. 

Траги од телескопот кружат околу кружниците. 

Алги и оловни војници 

стражарат пред заклучените облаци. 

 

На белата клупа се одморам. 

Јас сум само остаток од мртвите ѕвезди. 

 

Гледам во темнината, во зелената темнина. 

Излитените очи кружат околу кружницата. 

Сенки од безброј отсечки 

се договараат за ноќна средба. 

 

Ќе ја соблечам блескавата наметка. 

Ќе останам гола. Сосема гола. 

Нема да ја навлечам кожата преку образите. 

Гола, целосно гола 

кружам околу кружницата. 

 

Ќе излезам.. 

Јас сум само остаток од мртвите ѕвезди. 
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НОЌ НАД ГРАДОТ 

 

ноќ, ноќ 

 

над градот 

над покривите 

оџак 

камбанарија 

 

над крошните во паркот 

приказна на жабјите бари 

чекори во градината 

 

над поспаните 

рекламни билборди  

и тивко катче 

 

над кокошарникот 

лисец чекајќи 

 

над нас 

поспани 

во истата кошула од сништа 

 

ноќ 

згужвана месечина 

и потсмешливи штурци 
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Славица Пејовиќ (Србија)             Slavica Pejović 
 

Славица Пејовиќ (1948) дипломира политички науки, а целиот работен век го по-

мина во културни институции како директор на Домот на културата во Пожаревац и рако-

водител на Библиотеката во Костолац. Автор е на три монографски публикации од областа 

на библиотекарството и десет збирки поезија „Елегија без одговор“ (2013), „Озар“ (2014), 

„Божествена светлина“ („Озар“ на англиски јазик, 2014), „Битието и соновите“ (2015), 

„Испис и струј“ (2016), „Во бесконечноста на траењето“ (2016), „Зборот на ангелите“ („La 

parole del angeli“, српско-италијанско издание, 2017), „Танц на тишината“ (2018), „Во дру-

га вткаена“ (2018), „Киднапирана од небото“ (2019), „Со црна вода на Дунав“ (2016, ко-

автор). Застапена е во бројни антологии, зборници и списанија во Србија, како и во стран-

ство (Италија, Тунис, Албанија, Хрватска, Бугарија, Црна Гора, Македонија, Романија, 

Грција), а избор од нејзината поезија преведена е на ромски, англиски, германски, ун-

гарски и француски јазик. Добитничка е на повеќе награди и признанија за поезија во зем-

јата и во странство: Повелба за култура на град Пожаревац, Грамота од епископот Брани-

чевско-пожаревачки ГГ Игнатиј, како и престижни награди освоени на поетски натпре-

вари (Италија, Романија и Црна Гора). Претседателка е на Клубот на љубители на книгата 

„Мајдан" во Костолац и главен и одговорен уредник на истоименото списание за литерату-

ра, култура и наука. Организаторка е на две значајни манифестации: Книжевно духовни 

средби „Костолачка жишка" и Меѓународни поетски средби „Орфеј на Дунав". Член е на 

Здружението на писатели на Србија. Живее во Пожаревац. 
 

УДК 821.163.41-1 

И ГРУТКА ДА СИ 
 

Сè е 
Во  
Обидот 
 

И зборот 
Да се досегне 
Во лет 
Оној вистински 
Како птица 
Што е  
 

И 
Да се најдеш себе си  
Во чекорот 
До и од 
Цртата 
Впишана во дланката 
 

Текот  
На реката да се исправи 
Или 
Неисцрпен извор 
Да се пронајде 
И впие 
 

Во самракот на денот 
Да се самува 
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Смислени одговори 
На прашањата 
Неизречени 
Да се добијат 
 

Ноќ 
Непроспиена 
Да се одсјае 
И  
Да се трае 
Оѕвезден 
 

Во обидот 
И 
Грутка камен 
Златен 
На брегот 
Ти да си 
 

Но, прав си само... 
Прав... 
 
 

ТОА КАМЧЕ   
 

Како тајна 
Или цвет 
Во раката 
 

Скриено 
А тогаш 
Фрлено од небото 
 

Кон бездната 
Темна 
Или кон реката 
 

И таа 
Што сонува 
Скапоцен камен да е 
 

Додека 
Како карпа 
Во тонењето 
 

Камена 
Изнурка 
Повторно 
 

Кон него! 
 

Превод од српски на македонски јазик: Искра Пенева 
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Бенгт Берг (Шведска)         Bengt Berg 
 

Бенгт Берг (1946, Шведска) e поет, преведувач, политичар и издавач. Во 80-тите 
години бил уредник во „Rallarros“, а во периодот 2010-2014 год. бил член на Шведскиот 
парламент. Има сопствена издавачка куќа.   

УДК 821.113.6-1 
 

НОВА ГОДИНА 
(A NEW YEAR)  
  

Новата година ретко доаѓа сама, 
на неа висат сите денови од годината 
како навртки на морето 
на низата од ветрот, исполнет со 
заборавени морнарски песни. 
 

Новата година е запечатен датум, и доаѓа 
со жигот на растечките прстени; по неколку месеци 
можете да го купите новиот календар 
за половина цена. 
 

Новата година ни пружа слеп патоказ 
зашто ќе дојдеме само до тушот на искрите 
од малите рекети на Новата година што се обидуваат да го надминат 
Карла превозот додека му ѕвони од шампањ очилата –  
сè повеќе и повеќе звучи како нечиј пат до дома 
како мраз во текот на ноќта. 
 

Новата година нè тера да пораснеме уште еднаш, 
исто како Божиќ, нè менува како деца 
–  уште еднаш. (Разликата е во тоа што детето може да види 
како неговиот копнеж се исполнува, додека 
ние возрасните се осигураме дека живите 
свеќи не горат до крај.) 
 

Новата година ни дава надеж дека –  
она што не сакаме да се случи – нема да се случи, 
дека утрата на Новата година треба да бидат сјајни 
како маслинки пред исчезнување 
во печката од Кватро Стаџоне. 
  

Новата Година е нешто за што ние веќе знаеме многу –  
како неочекувани насмевки што ќе ве сретнат 
на улица слободно, како идиоти [возачи] кои престигнуваат своеволно, 
како пролетна рамноденица, 
како летни цвеќиња, 
како време за менување на наметката од уморниот снег. 
 

Новата година да влезе, само за да одговориме 
на постојаното прашање во сегашноста: 
што ве спречува да бидете среќни? 
 

Препев на македонски јазик: Звонко Танески 
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Никола Шимиќ Тонин (Хрватска)                                           Nikola Šimić Tonin 
 

Никола Шимиќ Тонин / Nikola Šimić Tonin (Црквица – Зеница, Босна и Херцего-

вина, 1962), поет, писател, романописец, драмски писател, писател за деца, автор на 

учебници, есеист, литературен, ликовен и драмски критичар, уметнички фотограф, но-

винар и уредник. Има објавено повеќе книги во Хрватска и Босна и Херцеговина. Награ-

дуван е. Живее и твори во село Плавно кај Книн и приморското место Драга – Пакоштан 

кај Задар во Хрватска. 

 
УДК 821.163.3-31(049.3) 

ПЕТРА 

(кон романот „Петра“ од Петко Шипинкаровски) 

 

Филмскиот призвук на раскажувачкото плетиво на приказната, (Доаѓа-

њето на железничката станица на главниот лик, Петра – „Погледна околу себе 

низ своите темни наочари со светли сребрени рачки…“) Петра, главниот лик од 

романот на Петко Шипинкаровски, донесената слика, повратната слика, вратена 

од сеќавањата, небаре писателот-раскажувач се наоѓа на самата линија на буде-

њето, од онаа страна на работ на ноќта, оттргнувајќи ја од заборавот, влегува со 

неа и уште со многу други слики во будна состојба, оживувајќи со зборови, не-

сомнено зборови на уметникот на зборот – поетот, сиот живот – оној од околу 

себе, оној од сеќавањата, насобраното во душата … го оцртува, со острината на 

своето писателско перо соединува сè со вистинскиот живот и животот го живее 

пред нас, вистинските, со полни гради, сигурни дека некои од тие ликови ќе ги 

здогледаме на улицата доколку го поместиме пердето на прозорецот. 

„Тоа утро, од висините над источните планини сончевите зраци го за-

плискаа градот.“ 

Блескаат поетски нитки во раскажувачкото ткиво на романот на Петко. 

Во мозаичноста на тоа ткаење, мајсторско ткаење на приказната, се вплетува жи-

вотот на Македонија, на Македонците, сите тие големини на малите, луѓето од 

народот, со сите нивни стравови, обичаи, традиција и гордост за тоа што се, со 

чесност, човечност, со подигната глава која ги држи над водата. Односот на ма-

жот и жената. Мажот-домаќин, a сепак – „Mажот е главата на куќата, a жената е 

вратот. Главата се движи таму каде што ќе ја заврти вратот.“  

Од повеќеслојноста на романот дознаваме за секојдневието на македон-

скиот селанец кој завртен со лицето кон градот, сонува за животот. Животот во 

градот. 

Својот сон го остварува таткото на Петра… 

Потоа сите животи, понесена од својата „зла“ судбина, ги понесува Пет-

ра заедно со својата животна судбина и со приказните околу неа. Младешката 

љубов – Стојан. Бегањето во големиот град – Загреб. 

„Загреб мижуркаше закитен со снег кој ги покри дрвјата околу Стариот 

Град и автобуската станица, Шалат и останатите делови на градот. Остриот ве-

тар завиваше додека по широките булевари возеа трамваи и коли, камиони, ве-

лосипеди… по тротоарите толпа луѓе, сите некаде брзајќи.“ 

Родителите фатени во прангите на обичаите. Модринки на душите. Бол-

ки. Исчекувања. Осуда заради бегањето со момчето кое таму служеше војска. 

Простување – без прошка. Озборувања. Осуда од средината, што повеќе зборува 
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за таа и таквата средина. Сето тоа донесено така впечатливо, мајсторски и увер-

ливо од страна на Петко Шипинкаровски, така што на моменти заболува душата. 

На многумина, верувам, ќе им потече и солза и тоа не само една. 

„Тагата се всели во домот на Трајковски… со скршени срца и со болка во 

душите, очекуваа каква било вест за нивната Петра…“ 

Индивидуалната посебност на раскажувачкиот талент на Петко Шипин-

каровски ги карактеризира ликовите внимателно и вешто, со впечатлив ефект, 

од ситуација во ситуација, и ги донесува со софистицирано раскажување во оп-

кружување од нагласена сензуалност. 

А потоа несреќа и страдањето на Стојан. 

(…) 

„Сплесканиот автомобил исечен со машина која пиштеше. Деловите на 

патниците се извлечени и завиени во вреќи. Полицаецот се приближи и го по-

гледна брзинометарот чија сказалка стоеше на сто триесет и осмиот километар. 

 – Пребрзо возење! Возачот не ја прилагодил брзината на условите на па-

тот…“ 

Животот во црнина боли. Храбар исчекор во нов живот. Бојан. 

„– Кутар човек! – колку ни се слични судбините! – помисли и продолжи 

да рамислува за него, поведена од добрите зборови кои за него ги слушна од ди-

ректорот. Размислувајќи така, почувствува како околу надежта да пука некој 

оклоп, се кине, и како од неа повторно да зрачи некоја женственост, некоја на-

деж.“ 

Игра на судбината или препис на вистинскиот живот – или и едното и 

другото – сокреација на писателот на животот. Реална реалност. Неверојатен – 

трилерски пресврт на романот на ликовите, роднокрајниот роман, романот на 

судбината… сето тоа и уште толку е „Петра“ – романот на Петко Шипинкаров-

ски. Исто така можам да речам дека ова е и исповедна проза, но ми се чини дека 

со секоја квалификација до некаде ја погодувам или промашувам суштината, 

смислата или раскажувачкиот облик на оваа книга.  

„– Ете го мојот син! Селото, црквата, сенката на Бојан… – се заврти накај 

полицаецот и одговори: 

–  Да! Јас сум! 

– Денес, по наредба на Интерпол, вашиот сопруг е лишен од слобода. 

Уапсен е на работното место под сомнение дека ја предизвикал смртта на невен-

чаната сопруга во Германија, труење со токсини, a сето тоа од користољубие…“ 

Навистина би биле ускратени, сиромашни и празни заради оживеаните 

животи во оваа книга која несомнено требало да биде окнижена. 

По затворањето на кориците на романот „Петра“ на Петко Шипинкаров-

ски долго остануваме сами со себе во царството на тишината.  

„Човекот постои на тој начин што постојано се откинува од тоа што е.“ – 

Жан Пол Сартр. 
 

Превод од хрватски на македонски јазик:  
Весна Мундишевска-Велјановска 
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Татјана Вујовиќ Костиќ (Црна Гора)                     Tatjana Vujović Kostić 
 

Има завршено Филозофски факултет во Никшиќ, отсек филозофија.  

 Со одлука на Советот на Меѓународната уметничка колонија „Збор во каменот“, 

Паг (Полјана), во 2016 год., повикана е да се претстави со книгата „Бонум ултиматум“ и 

во рамките на програмата да одржи предавање на тема „Уметноста и филозофијата“. 

Добитник е на наградата МАГНА КАРТА АРТИУМ (Хрватска, 2016 год.)  

Првата збирка поезија „Време на тишина“ ја објавила во 2009 год. Следуваат збир-

ките „Посредник на своето тело“ (2011) и „Бонум ултиматум“ (2015). Во најава е и следната 

книга: „Монаси на времето“. Со песната „Минатото црта и утрото станува“ влезе во антоло-

гијата на поети од просторите на поранешна Југославија – „Женски видокрузи“ на академи-

кот Жарко Ѓуровиќ.  

Застапена е во многу списанија, зборници и антологии.  

Член е на Книжевната заедница „Мирко Бањевиќ“ на Матица црногорска и на 

Црвен крст – Никшиќ. Директор е на НВО „Монтенегро арт“. 
Се занимава со промоција на црногорската култура и уметност. 

 

УДК 821.163.4(497.16)-1 
*** 
 

Лукави се ѕверовите 
и сенки  
немаат 
 

а 
 

бела е мојата кожа 
и сина е  
крвта моја  
и златна 
и сјајна е мислата моја  
 

Лукави се ѕверовите 
и сенки  
немаат 
 

а 
 

убава си 
желбо моја 
и бела си како мојата кожа 
и сина си 
како крвта моја 
и златна си 
и голема и сјајна си  
како мирната моја Кадирска Ноќ  
 

а 
посакувана си 
кожо моја бела 
крв моја сина 
моја мисло златна 
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моја желбо убава 
 

посакувана си 
 

моја голема и сјајна Кадирска Ноќ 
 

зашто 
 

Лукави се ѕверовите 
и свет  
немаат 
 
 

П.С. 
 

Ни бела празна столица  
ни бела празна претстава  
ни даровен фустан од богатство  
о 
моја 
Кадирска Ноќ  
од најубавото име  
зачната 
 

Ноќ на судбината 
 
 
СРЕТЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 
 
Некој ме повика 
 

по овие патишта 
 
на тлото 
каде што змејовите светат 
и 
сенките одат облечени 
а 
желбите се голи 
и 
нема тајни 
 

Некој ме повика со Гласот на Заминувањето  
и ме довика со Гласот на Тргнувањето  
 

Времето е тоа  
велат 
 

Мрзелив 
тргнав 

Превод на македонски јазик: Гордана Стојаноска 
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Петер Андреј (Словенија)                                          Peter Andrej 
 

 Петер Андреј е поет, музичар и продуцент. Со настапи започнал во 80-тите годи-

ни, за време на СФРЈ, како член на словенечки бенд „Lauženki iz nahkasla / Деца од ноќ-

ното шкафче“, кој со својата мешавина на рок балади и пародии настапувал по Штаер-

ска. Издал 13 музички албуми, изведени се 5 негови мјузикли, а ги објавил книгите „Rege 

ali žabje frke/ Реге или жабја фрка“ (2015) и „Skoz zvočni zid/ Низ звучниот ѕид“ (2018).  

 Настапил на бројни фестивали во Словенија и во странство (Данска, Ирска, Гер-

манија, Полска, Австрија, БиХ, Србија, Хрватска, Македонија, Бугарија, Палма де Ма-

јорка и др.). Неговото ЦД „Libero“ (2009) го постави во врвот на словенечката кантав-

торска музика и му донесе одлични критики.  

 Продуцент е на интернационалниот фестивал „КАНТФЕСТ“ (од 2003 г.), на фести-

валот „Pohorska pravljica/ Похорска бајка“, како и на интернационалниот митинг на лите-

рати и музичари „Združene države poezije/ United States of Poetry“. 

 
УДК 821.163.6-1 

СВЕТЛИНАТА НА АВГУСТ 

 
Со вечерните очи се впила во мене, 

во ритамот на брановидните колкови. 

На исушеното пристаниште 

бев школка на нејзините звуци. 

 

Со силна солена плима на времето 

минала низ жални спомени, 

минала низ теранските усни  

и во срцето ме плиснала. 

 

Зад темносините веѓи, 

возљубеното море и небо, 

светлината на август во брановите 

си игра и дошепнува: 

 

Чувствувај го ветрот, ветрот, 

што се враќа од пустината, 

ветрот што во саваните на лавовите ја мрси гривата. 

Ветер, ветер, 

кој ги истура птиците во облаците, 

ветер што ги пени брановите на жешката карпа. 

 

Чувствувај го на стапалата јазикот на водата, 

каде што танцувавме и во песокот 

ги впишавме стапките на љубовните писма.  

 

Чувствувај како морето љубоморно брише  

и во себе повлекува сè 

што од дното му украдовме, 

додека на брегот не остане само сол и светлина 
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и ние двајцата, поспани и солени, 

кристали. 

 

Чувствувај го ветрот, ветрот, 

што се враќа од пустината, 

ветрот што во саваните на лавовите ја мрси гривата. 

Ветер, ветер, 

кој ги истура птиците во облаците, 

ветер што ги пени брановите на жешката карпа. 

 

Чувствувај го ветрот, ветрот, 

кој ги љуби ливчињата  цветни,  

ветрот, кој брише сè  

и засекогаш исчезнува. 

 

 

ВОЛШЕБНИК ВО СИНИОТ ШЕШИР 

 

исчезна.. 

исчезна волшебникот 

 

кој магепсува зајачиња 

од шеширот син 

 

исчезнаа зајачињата 

слатки и мазни 

скокајќи му на ловецот 

пред цевката 

со милоста своја 

оставајќи нѐ во солзи 

и во спроводот на лудоста 

 

трагите се бесплодни 

кој не го разбира зракот 

на поминување 

ќе стане јаглен 

 

исчезнал... 
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Ерол Туфан (Турција)                                             Erol Tufan 
 

 Ерол Туфан е роден во 1959 година, во Гостивар. Студирал право во Скопје и Конија. 

Се занимавал со политика и новинарство. Работи како самостоен адвокат во Истанбул. Објавил 

книга есеи „Книгољубецот“ (2006 и повторно во 2011) и две книги поезија: „Балкански син“ 

(2013) и „Камчето од Вардар“ (2016). Книгите се преведени и објавени на српски јазик (2016 и 

2017). Член е на Друштвото на писателите на Македонија, Друштвото на писатели на Србија и 

на Турската асоцијација на писателите. 

УДК 821.512.161-1 

ОГИСТ РОДЕН 
 

Денот е за работа  
Ноќта е за спиење –  

Правило што важи за  
Сиот нормален свет. 

Заклучокот е дека 
Сите што патат од 

Несоница не припаѓаат 
Во редот на дисциплинираните жители 

На јајцевиднава Земја – 
Прогласи Големото Око или Брат сеедно... 

Глината се спротивставуваше на  

Ускладените движења на   
Моите раце додека  

Ја подготвував  
Да ја сместам посебната  

Линија на несоницата во   
Главата на  

Cтатуата на Мислителот – Рече Роден...  
 
 

ЕДВАРД ШТАЈХЕН 
 

Сликарот ќе започне  
На празно платно  

Додека фотографот  
В раце ќе земе готов 

Завршен производ –  
Велеше Луксембуржанецот Штајхен 

Темното да го одвоиш од  
Светлото, ете тука е магијата 

На фотографот... 

И тој дружејќи се со Роден 
Во веќе остарената Мека на уметноста  

Во Париз 
Неговите мали галерии на  

Фотосесијата  
Помогнаа 

Во преселбата на  
Центарот отаде Атлантикот... 
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СОДРЖИНА 

 
  П О Е З И Ј А  
 

Раде Силјан               7 
 Децата на надежта, Децата без детство, Деца од стара мајка, Децата без идеали, 

Децата од болно племе, Децата во зло време, Децата на минатото време,  

Децата од нашето време, Децата на идното време, Сликата за детството,  

Ако нѐ заборават децата 

Даниела Андоновска-Трајковска          11 
 Електронски квадриплегичари, Чипувана демократија, Трофејни глави, 

Еутаназија, Наелектризирани желби, Електронска спирала, Електронска љубов,  

Лица без лица, Издишани емотикони, Музика, Човечињата од хартија и бог 

Стефан Марковски            15 
 Митопоезија за дигиталните богови, Дозволено воскресение,  

 Хроника на подвоениот, Опсада  
Панде Манојлов         18 
 Книгите, Улица, Скитник, Покрив, Измама, Никој не слуша 

Славица Гаџова Свидерска           22 
 Внатрешни градови, Минато, По музеите се изложуваат страдања, Елка 

Весна Мундишевска-Велјанoвска          24 
  ретроСПЕКТИВА, Лет, СрАМ 

Љубинка Донева            26 
 Збрка, Плимата на пелинот, Празник, Сила, Сезона на солзите, 

 Надежна, Немоќ, А... 

Петар Наневски            30 
  Именка и глагол, Болна вистина, Твоето време, Думан зумбул севезден,  

  Скица, Болот на зумбулот, Зумбулболија, Глас одек ехо, Тембр 

Михајло Свидерски            34 
 Стар век (Роб, Хипократ, Архимед), Среден век (Константинопол),  

 Нов век (Viva Espaňa, Век XVII, Век XIX, Век ХХ), Најнов век (Глобална) 

Снежана Стојчевска            38 
  Сознание, Остатоци, Најубава убавино, Вејка на ветрот, Само дувни ме,  

  Без грешка, Совршена стварност 

Катерина Гогова            40 
  Суштества, Сонце, Песочен часовник, Болничкиот ѕид е натопен во  

  неизговорени тајни пораки, молитви и псалми, Потпис, Лице, Љубов 

Кире Неделковски         43 
 Си имам... илузии..., Патарината е платена... продолжи..., Приватен 

паркинг за поезија, Денес сум чиста река, Загледан во Вардар 

Петко Шипинкаровски           46 
  Велестовски ноќи, Молитва, Кафе, Семејна јаворина 

Силвана Нешковска            49 
 Бркотница, Небо, По патот на светот 

Марија Младеновска Димитровска          51 
 Одблесок од искон, Камбаните на душата, Вечна смрт, Крикот на душата, 

Маскирана голотија, Патник 

Ице Беличев             54 
 Интерпункција на тишината, Ќе те наречам песна, Мозаик од соништа, 

Разголена ноќ, Зашиено грло  
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  П Р О З А  
 

Владимир Костов            59 
  Крин 

Петре Димовски            61 
  Верижен потрес 

Лилјана Пандева            64 
  Импресум 

Гордана Стојаноска            66 
  Русите коси во снегот 

Фросина Пармаковска            70 
 Одбројување 

Никола Илијовски            72 
 Времето и господинот Г.  

Мирјана Стојановска            74 
  Утро во Франкфурт, Босанско кафе, Спомените за Гете, Мајна, Еврејската сага,  

  Зад аголот, Царската палата, Архитектурата на плоштадот 

Никола Кочовски            76 
  Вистини кои знаат да бидат две 

Златко Жоглев-Олгин            80 
 Билет за рајот 

Ана Витанова Рингачева           82 
 Црница 

Елизабета Јончиќ            84 
 Ние сме само луѓе 

Биљана Т. Димко            86 
 Симон Рагин 
 

  Д Р А М А  
 

Зоран Пејковски            91 
  Мали детски разговори (Сцена 3) 

Борче Панов             94 
  Поделен од сопствениот нос (Трета слика, Четврта слика) 
 

  П Р И К А З И ,  О С В Р Т И ,  К Н И Ж Е В Н И  К Р И Т И К И ,   

   Р Е Ц Е Н З И И . . .  
 

Сузана Мицева            99 
  Пејзажната лирика во прозата на Видое Подгорец 

Христо Петрески, Ана Петреска                    102 
 Траен критичко-есеистички придонес 

Александра Стојковска                     106 
  Автобиографија или роман? – романескни елементи во „Автобиографијата“  

  на Прличев 

Васил Тоциновски                      111 
  Ослободи го зборот од самиот збор 

Димитар Пандев          114 
  Охридскиот поглед на свет во „Стрмец во хаику скротен“ на Пере Ристески 

Милица Димитријовска-Радевска        116 
  „Во кожурецот на векот“ од Весна Мундишевска-Велјановска или 

  поезија со намек на патина и галопирачка ерудиција 
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Вера Стојчевска Антиќ         118 
  Дијалози за тишината 

Симона Петровска          121 
  Посвета на поезијата – модернистичката поетика на контрастите 

  во „Поштомување“ од Биљана Т. Димко 

Јованка Денкова          124 
  Здрави стихови за растење на децата 

Борис Апостолов          127 
  Младост на едни песни 

Сашо Огненовски          129 
  Младоста на лингвистот 

Ивана Хаџиевска          131 
  Буњуел на Ивкова слава: Проблемот на напуштањето и заробеноста  

  во просторот во регионалниот идеолошки дискурс 

 
 

  А К Ц Е Н Т И 
 

Радован П. Цветковски – добитник на наградата  

на Друштвото на писателите на Македонија „Книжевен жезол 2019“    137 

 
 

  П Р Е В О Д И  /  П Р Е П Е В И  
 

Зора Русомарова          143 
  Стоицизмот на Алфред де Вињи во поемата „Смртта на волкот“ 

 
 

  П А Р А Л Е Л И  
 

Звонко Танески          151 
 Песната на обвинетиот поет, Во новиот театар 

Мирослав Бjелик          153 
 Тешка глава, Главата од докторот Т, Нашите глави, Утро во голотија 

Тземин Итион Тсаи          155 
 Пејзажот на малиот град; Во мојот сон, виножитото никогаш не спие 

Том Филипс           157 
 Со уметност на аголот на улицата, Шопинг  

Станислав Чандинович Ли         159 
 Светлината на дланка 

Питер Робинсон          161 
 Враќање во Сендаи, Иако пролетта е овде  

Тендаи Ринос Муанака         163 
 Дневник напишан од скитник, Без наслов, Тишина, Убавината е постоење 

Дато Барбакадзе          165 
 Заборавените, Скица на природата, Молитва 

Искра Пенева           167 
 Ѕидање на времето, Трансформација, Поле на животот, Градски треперења 

Леонтин Чапо Милениќ         169 
 Гревовите на алчниот отец  

Билјана Миловановиќ Живак         172 
 Сраснување и зараснување, Причина трета – Оние кои раѓаат само песни 
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Хада Сендо            174 
 Тивки бои, Светот и јас, Руина, Гоби, Ноќта на степата 

Надија Реброња          176 
битрис, поетесата од хипи-кланот на перофлаути; надија, мароканката  

од која ги купив кастанетите; асто, на јазикот кечуа; оскар, слушајќи го ехото;  

ирис и ана, насмеани; анхел, додека чекори 

Клаус Анкерсен          178 
 Песната на тигарот, Сиромавите 

Жарко Милениќ          180 
 Осиек 

Саназ Давудзаде Фар          182 
*** (3, 5, 6, 10, 24, 26, 35, 39, 59) 

Салим Бабулаоглу          184 
 Кажете ми ја малопродажната цена на еден човечки живот, Сон 

Новица Соврлиќ          185 
 Клуч, Гладно небо, Бразда 

Сирел Хеинлоо          187 
 Жената која трчаше со волци  

Јури Талвет           189 
 Каде престојува меморијата, Возови 

Су Џен Лин           190 
 Реката Уран, Колку посебно! 

Дебора Хејслер          191 
 Како мострата на ноќта пресече парче од сопствената ткаенина  

Екатерина Григорова           192 
 Мобилизација на аглите; Авионски режим; на Петра; нормалност;  

Векот на пловењето  

Мојца Андреј           194 
 Остаток од изумрени ѕвезди, Ноќ над градот 

Славица Пејовиќ          196 

 И грутка да си, Тоа камче 

Бенгт Берг           198 
 Нова година 

Никола Шимиќ Тонин          199 
 Петра 

Татјана Вујовиќ Костиќ         201 
 ***, Сретение на времето 

Петер Андреј           203 
 Светлината на август, Волшебник во синиот шешир 

Ерол Туфан           205 
 Огист Роден, Едвард Штајхен  
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