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Панде Манојлов
НИШТО НЕ Е ВАЖНО
Ова небо и сонце!
Овој воздух!
Како дојдовме
да бидеме овде?
Што е тоа
Бог или магија?
Малку по малку
се обидуваме,
се обидуваат,
зборуваме,
прашуваме
седнати на тронот на смртта...
Зевс?
Исус?
Алах?
Јехова?
Буда?
Непознат Бог ли?
Што сакаме ние
на овој свет?
Ништо!
Ништо не е важно
ако продолжиме
да живееме!
05.04. 2015
(Католички Велигден, Пасха)
НЕШТО ПОМЕЃУ
Пеколот е тука:
во соседната држава,
во соседниот град,
во комшиите,
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во соседната канцеларија,
до мене...
И рајот е тука:
во срцата,
во душите,
во крвта што тече
на пријателите,
на соседите...
Помѓу нив
омразата и љубовта тлее,
зависта
и далечниот сон
за вечност
зад вечноста!
МИГ
Цветот што го љубиш,
скини го додека не овенал
и додека не си влегол
во есента пред тебе...
Само така ќе станеш
миг во мигот,
само така ќе останеш
и време и исчезнување!
ТАКВА Е ЕСЕНТА
Студена е ноќта,
студена е темницата
и ладна...
И дождот е студен
и ладен,
дождот што врне...
Еден ластовичка,
летајќи под облаците
плаче...
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Молчи срцебиењето
и се повеќе ноќи
има во нас...
Таква е есента,
каллива
и тажна:
Поле полно солзи,
жолто лисје и сон
по образ што се лизга!
РУЖА
Расцути во градината
под балконот
една црвена ружа,
поцрвена
од пурпурот на зајдисонцето.
Тоа е воскреснувањето
на љубовта
пред гревот
и топлата крв
на младоста.
Или,
распламтена светлина
можеби,
сместена во зеницата
на венчалниот прстен.
Секој е градинар
на сопствената среќа,
секој е ковач
на својот меч,
на својот штит:
Со мечот да се пресече ружата
и црвена таа
да се стави на штитот,
без да се повреди петата
на бесмртноста!
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ФЕВРУАРИ 2016
На брегот,
од јужната страна,
на сончевиот присој
во февруари 2016 година
расцутеа бадемите.
Каде ли се снеговите,
каде ли се студовите
во февруари 2016 година,
што се случи со зимата?
Вознемирува ли нешто
Планетата Земја,
или ние
и плетеме венец од трње?
Во дворот на науката,
науката за алчноста
кокошка на лошо
петлова песна пее...
О, Боже, отвори ни ја
третата врата на разумот
зашто и ковчегот на Ное
не ќе не собере!
ПОФАЛБА НА СВЕТОСТА
На Бранко Наумовски
И тихум
со ведра мисла
како австралиски повеј
се движиш низ светлината
за да ја зачуваш светоста
на светите Кирил и Методиј,
на пресветите Климент и Наум,
да го зачуваш писмото
и говорот наш македонски,
да ги зачуваш душите
на младите фиданки
со македонски корени!
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Голема и преголема ти е
љубовта кон Татковината,
трепетот кон детската душа,
за да се учи и научи
и љубовта кон книгата,
кон словото и правописот,
зашто опиеноста од далечините
е светлина која истекува
но во други реки,
во други океани,
во други води,
учителу во далечините!
Загатливоста на твојот збор
и македонска беседа
за светото на библиската земја
е жив извор во далечни мугри,
длабока сенка сред омарнина:
да се пладнува
и жеден да не се биде
а сè што минува и поминува
за вечноста да остане
на бранот што не држи
во коработ на твојата светост,
пријателе, учителу во далечините!
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Кочо Топузоски
ЗАСЕК ВО ВЕТРОТ
Гол врв со
поклоп од облаци
рамка на визурата
од оваа
до онаа височина.
Поток од другата страна
на сртот граничник
меѓу видливото и невиденото.
Отаде и одавде
се собрало небото
како истрошен свиток.
Тром вртлог на маглите
душата да ја затнат
да ја стеснат
да ја стегнат.
Простор за делба на времето
засек во ветрот
под кожа што го носиш
ко лута скришна рана.
Студ в коски е планината
од каде најдобро
се мери длабочината.
ЕСЕН
Се споиле утрото
и квечерината во едно.
Сив спомен
сив поглед
тишина сива.
Пак есен на мојот прозорец.
10

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. IV, БР. 4, 2016 Г.

Заматено пладне
го заматува видот
внатре бездна сива
и застрашувачки тивка.
Бранови од тешка магла
тромо се тркалаат нагоре
по суводолицата на моите мисли
и ги потемнуваат
како лисјата на стариот орев
еден по еден
безнадежно што капат.
Во дождлив сон
квечерум ме спушта сивилото.
Накиснат, мамурен и сив
се будам во замагленото пладне.
СОВРШЕНА ЕДНОСТАВНОСТ
Таа совршена едноставност:
за закуќување и раскуќување
за покривање и подворување
за спрепнување и прескокнување
за под јазик и за под перница
за Татковината, Мечкин, Бел
за престол и постела
за по глава и под глава
за фрлање и натфрлување
за размеѓување и разделување
за реките и морињата
за потпирање и поткачување
за ѕидање и соѕидување
за вадење и калдрмисување
за прстени, белегзии и огрлици
за ископување и проучување
за фосили и профили
за тежина и олеснување
за мелење и кршење
за точење и острење
за секање и искрење
за плоча и за крст.
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Таа совршена едноставност:
каменот.
САМ
Ми се пристори
дека не сум овде
и дека не е сега
та сам се распнав
и сам
си го носам крстот.
И плочата
сам си ја одбрав
и сам
ќе ја постелам горе.
Под плоча
ќе ги понесам песните
ненапишаните
долу да останат со мене.
Нека ’ртат.
ХОРОТ НА МРТВИТЕ
Иако секој сам
и секој за себе умрел
и низ светлината
и темнината своја минал,
навечер, под Гумења, велат,
мртвите
сите во хор ја пеат
својата ноќна песна:
Како што сте вие
бевме и ние
како што сме ние
ќе бидете и вие.
Фирмописец некој
со месечева боја
12
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над портите
и фирма пишал
како патоказ до бесмртноста
за да потсети дека
само смртта е бесмртна.
Пеат, велат,
секој на своја сметка
не можејќи
да ја позајмат смртта
стокмени во одори чисти
секој со својот празник
и причесната своја
и предците и потомците
и нункото и крштеникот
и праведните и неправедните
и здравите и болните
секој со болката своја
со суетата и надежта
кој со што му се здало
сите различни
а сите исти.
Смртта ги изедначила.
Секој со ѕвездата своја
катаноќ што ја барал
под истото небо
и светлината нејна
со себе ја понел
за ноќно време
заедно со гласот
на планинскиот ветар:
Како што сте вие
бевме и ние
како што сме ние
ќе бидете и вие.
ПЛОВИДБА
Кроце тргнувам кон тебе
пристану мој песочен
темен и пуст.
13
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Ќе ја укотвам мојата сува лаѓа
по пловидбата под свое знаме
и под немирот мој вечен.
Секој ќе стигне до брегот свој
но кого ќе најде таму?
Некој испловил
а некој останал овде.
Не ѝ дошол редот
на неговата лаѓа.
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Бистрица Миркуловска
ТИ СИ СОНУВАН СОН
Откриј ми една твоја тајна
па макар колку мала и лесна,
јас ќе ја кријам во себе гробно
дури не стане песна.

Блаже Конески: „Тајна“, „Везилка“, 1955 г.
1
Те наслутувам во бессони ноќи
со младешка душа, нежност и убост,
а треперам сета да не ми дојдеш
ко наврапит виор со машка грубост.
Па да ги кршиш гранкиве кревки,
мирисниов окит да не го срониш,
пролетново цвеќе да не го свенеш
и да си одминеш без да те боли.
– Не како маж, сал светлина, добрина
те сонувам. И, „те љубам“ шепотам,
па за тебе создавам некаква слика;
и близок си ми и далечен многу;
те гледам, пустинска фатаморгана...
Илузија си без име, без лика.
2
Илузија си без име, без лика.
Мирисно билје пред Ѓурѓовден скинав,
под зглавникот си го наредив скришно
со милна надеж насон да те видам.
– На момата, наречниците рекле,
од род во род велеле така,
ноќта пред Ѓурѓовден во глува доба
насон ѝ идел судениот сакан!
Легната молкум го чекам сонот.
Ноќта одминува, а јас сум будна,
трепетна чекам, оџарени очи
15
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за да го видам саканиот суден!
– Не сум го видела, сал повев сетив...
Сонуван сон си кој дарува почин.
3
Сонуван сон си кој дарува почин,
па утрата ми се полни со песна,
со светлина и подадена рака
кон оној кој ќе ја прифати чесно.
Со спокоен и доверлив поглед,
со искена и отворена душа,
кој прифаќа и возвратно дарува,
кој советува и знае да слуша
за моиве талкања, лавиринти
безизлезни и сонувања скрити –
кога те барам, исплашена викам.
И како се будам употена сета
обземена јас од возбуда клета...
Исконскиот копнеж во мене блика.
4
Исконскиот копнеж во мене блика,
па барам превези за да го скријам;
исплашена сакам да бегам, да викам,
а воедно ме привлекува силно...
– Оф, момиче лично, бело, високо
в шарено одајче само заспало.
Насон му дошло момче непознато,
момето очите му ги видело.
– Леле, мајчице, очи, длабочини,
ме привлекуваат, ама и плашат;
ми ги размавтале слабите крилја
високо вишно за да се извишам,
безвреме во очите да не втонам.
Сè ќе се случи? Зар пишано било?
5
Сè ќе се случи? Зар пишано било?
– Ќе станам мома, невеста, жена,
16
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мајка... Кога? Каде? И кој ќе биде
мажот кој ќе ме поседува мене?
Од Големата мајка? Од Ева ли?
Од Адама? Од неговото ребро?
Обезличена јас нејќам да бидам –
сал фиданка за родовото стебло!
– Предвреме размислуваш за дилеми
што не можеш да ги разрешиш сама!
Каде си ти тоа што ми го рече?
Кајшто си течела реката – тече...
Оф, не се менува она што било
одамна речено на трета вечер!
6
Одамна речено, на трета вечер,
не го прифаќам. Што сакам? Да талкам
низ непознато јас? Поројот матен
ме потфатил, та се фаќам за сламка.
И? – Череша се од корен корнеше...
Ева сум од Адамовото ребро...
– Угоре високо, а долу тврдо!
– Кафезот кафез е и да е сребрен!
Што си мислеше кога се мажеше?
Мажот е маж, не е благо симитче –
орач, сејач, во домот дирек силен!
А ти? На еден зглавник деленица,
ткајачка, везилка, нива родилка,
наречниците рекле и грубо, и милно.
7
Наречниците рекле и грубо, и милно.
Што и да дојде не прашувај зошто.
В мостови вгради се, нека не те газат.
– Два остри камења не мелат брашно!
Мек лебец ти подај за фрлен камен.
За насилие со добрина врати.
Христијански прости и заборави.
Дарувај насмевка и зборот алтан.
17
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Господи, зошто во вилает темен
си ме втурнал? Накај излезот земен
сум здогледала пламенче од свеќа.
Изморена сум, папсана се влечкам.
Посакувам сон, смирение вечно.
Утрово светнало, а јас го нејќам.
8
Утрово светнало, а јас го нејќам.
Тишина, нежност да сонувам сакам
за една далечна есенска средба,
за една топло подадена рака.
Без да се бараме сме се сретнале...
Врнело, дувал есенскиот ветар,
свенато лисје, а јас стаписана,
пред тебе вџашена небаре дете.
Дланкава моја ко ранета птица
во твојата дланка побара почин.
– Како си? – Добро! – спомените стари
разбудиле копнеж по едни о ч и,
сон недосонуван што болка точи.
Во тие о ч и засолниште барам.
9
Во тие о ч и засолниште барам.
Твоите очи, велам, се длабок вир.
Копнеам да станам камен, да втонам
во вирот душава да пронајде мир.
На крстосница молчешкум чекам.
Запреното време за мене стои.
Кон минувачите сум загледана,
семафорот светка со трите бои.
Запреното време сепак си врви –
пролет, лето, есен, студена зима.
Сум остарела со душа на дете.
Под божилакон со чудесни бои,
верувам, таму се твоите о ч и...
Ама ги гледам сал в соништа клети.
18
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10
Ама ги гледам сал в соништа клети –
о ч и т е длабок вир без машка лика,
без става, без име, без глас и мирис.
Се будам утопена, плачам, викам...
и трчам по тебе за да те втасам.
Во ноќна темнина пред мене бегаш,
се губиш, немоќна спружувам раце
над длабока бездна и двана брега.
Без танок мост поразена сум, молчам.
Над брегот од бездната тивко плачам...
Од далеку слушам тажалка песна.
Дали камбаната бие за мене?
Сум остарела со копнеж од жена...
Не те барам, насон ми идеш често.
11
Не те барам, насон ми идеш често.
И конечно сфатив ти си бил копнеж,
сонуван сон си, фатаморгана...
ноќе те сонам, а в мугри ми гаснеш.
Веќе не прашувам дали ќе дојдеш.
Само добрината твоја ја чувам.
Може и таа илузија била,
младешки копнеж во ноќине глуви?
Признава, болкава боли, ме пече
самотијава, па секоја вечер
сепак те чекам судениот сакан...
Си дошол... залезот изгрев се сторил.
Ноќва е болна... И нека ме боли!
Сум ја прифатила твојата рака.
12
Сум ја прифатила твојата рака –
пролетен окит во мојава зима.
– Сонувалка сум, со тебе сонувам...
Филигран творам од твоето име!
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Ти си ми сонце, јас сум месечина!
Кога заоѓаш во бесони ноќи,
трепетна чекам пак да ми изгрееш
и пак да ги видам твоите о ч и.
Ти ја доверувам мојава с к а з н а
за едни о ч и сонувани дамна,
најаве барани, о ч и незхајни,
скриени гробно за животот иден.
Ги здогледав кога тебе те видов...
Отсега делиме чудесна тајна!
13
Отсега делиме чудесна тајна,
ама за т а ј н а в а молчиме гробно,
откиена веќе не ќе е т а ј н а
и може да ја осквернават злобно.
– Не како маж, а добрина, одблесок,
светлина, разденување ми идеш...
Насон, на јаве, секогаш таков,
од младоста љубен, никогаш виден...
Пред тебе станувам трепетна сета:
бреза, молика, трепетлика, липа,
ластовичка и пеперутка лесна,
кокиче, глуварче и бела роза,
низ болка, насмевка, душа на дете,
нашава т а ј н а се престори п е с н а.
14
Нашава т а ј н а се престори п е с н а
за волшебни чувства, радост и болка,
доверба, нежност, вселенска светлина –
пред п е с н а в а и боговите молчат.
Не сме се барале, а сме се нашле.
Судбински било претскажано така
да се загледам во твоите о ч и ,
да ми ја подадеш твојата рака.
Лебед, лебедица – бел крик во ноќта...
20
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Ако болкава е патот до тебе,
нека ме боли, посакувам почин.
Изморена сум, смирување барам...
– Ќе ми го дадеш? – а јас ќе ти шепнам:
Те наслутувам во бессони ноќи...
МАГИСТРАЛЕ
Те наслутувам во бессони ноќи.
Илузија си без име, без лика,
Сонуван сон си кој дарува почин.
Исконскиот копнеж во мене блика.
Сè ќе се случи? Зар пишано било?
Одамна речено на трета вечер.
Наречниците рекле и грубо и милно.
Исконскиот копнеж во мене блика.
Во тие о ч и засолниште барам,
Ама ги гледам сал в соништа клети.
Не те барам, насон ми идеш често.
Сум ја прифатила твојата рака.
Отсега делиме чудесна т а ј н а –
Нашава т а ј н а се престори песна.
Август, 2011/ 2015 год.
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Мирјана Стојановска
ЗАЅИДАНА ВРАТА
Стојам зад заѕидана врата
како восочна фигура
и не знам од каде да почнам.
Ме боли промашеното време,
ми тежи заѕиданата врата,
а до мене уште една заѕидана врата
на мојот пријател.
Жал ми е и за неговата тежина,
но, јас љубов за него немам.
Но, имам нешто исто,
Исти прашања:
Кој ни ја заѕида големата врата?
Како да ја пробијам?
Што стои од другата страна
на заѕиданата врата?
КУРБИНОВО
Курбиново е ѕвездата
на моите недела,
од каде фреските
ме обвинуваат
за соучество
во молкот,
за една историја
која во душата ја носам
оти како филм ми се пресликува
во мојот личен живот.
Ренесансното пеење
ги задржува чудесата на ѕидовите
со ублажена прецизност
на лицата на светителите.
Тие знаат да зборуваат,
22
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а нивниот хуманизам не стивнува
до денес.
Една госпоѓа од Рим долго се насладуваше
Во тишината на манастирот крај езерото.
БИТОЛА
Пелистер е гулабот кој се гледа
од кај црквата св. Тројца,
во лет,
со високо раширени крилја,
како легенда за слободниот дух
на мојата Битола.
Тој секогаш лета
во правецот на Широк Сокак
дур дождови го мијат
конзулското време.
Стариот театар,
Старата голема чаршија,
Дрвен Пазар и Ат Пазар,
во фотографиите на Манаки
го поврзуваат записот
кој сė уште дише
низ Широк Сокак.
Мирисот на старото
и новото проникнување
на поединечни летови
секогаш наоѓа место во старите книги,
меѓу оние записи за средновековна Битола
за калето, за стотина манастири
и ѕвоната на камбаните.
Врската со Хераклеа
ме потсеќа на сината градина,
на Александровата мајка,
тука крај Битола,
кај страшниот суд
и суровата Немеза,
како вечна муза
и постојан предизвик за истражување
во длабочините на мојата земја.
23
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Во театарот на Хераклеа сум јас
со гладијаторите на моето време,
со ѕверовите кои постојат
заради високата ложа.
Јас сė уште стојам на средината
од театарската сцена
и го слушам
ехото на пластовите на историјата
под ова тло
и под ова широко отворено небо,
на мојата земја.

ОДЗЕМАЊЕ СИЛА
Го создадов својот Ѕвер
за да можам да се борам,
за да можам да љубам,
за да избегам од реалноста.
да добијам време
за да ја реализирам својата цел.
Вистината ја измешав со времето,
со Љубовта, со млечното море на зборови
за да ја минимализирам суровоста
на неостварливиот сон.
Кога ќе размислам,
сепак Ѕверот го прифатив како предизвик,
како енергија,
конечно заради едно ново патување,
за друштво до мојата цел.
Тој беше совршен Ѕвер
кој дојде да ме одбрани мене
и мојата земја.
Мојот Ѕвер со уши клемпави,
со срце раздробено,
со Кралемарковска сила,
да ја однесе цела јадовина.
Но, Сервантес му ја одзеде силата,
па, Ѕверот остана
24
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без ништо Донкихотовско во себе,
како некоја неумешна фигура
која губи, и форма, и содржина.
Пак сум сама.
Сега се спремам за ново патување
и не ми е тешко
зошто сфатив
дека секој ден е борба,
секој ден е простумење,
дека пак ќе го сретнам својот Ѕвер
и дека така расте силата,
така расте Ѕверот во мене.

МЕШАЊЕ НА ВКУСОВИТЕ
Се тркалаат по моето тело.
капка по капка,
пламена ладовина ми тече по колковите,
дур очите силно ги стегам
за да го предизвикам ликот на мојот Ѕвер.
Здив немам,
чувствувам – виртуозниот Ѕвер е покрај мене.
Ми треба друштвото на лавовите
со правила на игра,
каде се мешаат вкусовите
на слаткото и киселото грозје...
Чашата се прелеа.
Се случи чудо во обратен след.
Магијата исчезна.
Фикција и реалност
мешање на зборови и недела,
како вкусови на приготвено
пилешко со кокос.
Мојата парадигма
ја исклучи групната игра
25
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оти парономазично немаше логичен след
па настаните почнаа да личат
на насадени банални епитети
кои повеќе не ме допираа,
ниту повеќе имаше смисла
мешањето на вкусовите.
ТЕ БАРАМ
Те барам на сите фрекфенции,
Ти море на мојата радост,
те барам за да пливам
низ гранките на височините,
на вечната младост.
Те барам мој пориву,
мој извору на страсти,
те барам по дождот,
на најблиската планета
во превртеното небо
на сонцето и најблиската комета.
Таму највкусен е чајот
во допирот со твоите длабоки очи,
во морето од синтагми
каде секој збор дрочи:
како сочно јаболко,
како плетенка од булки,
ми мирисаш на синевина
од морските очи.
Затоа те барам на сите фрекфенции
од магнетното поле на оваа земја
што го носи твоето име
како мамец на мојата потсвест.
Те барам за да бидам
едно со твојот збор
како вистинска поема.
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Кире Неделковски
РЕКАТА ДРИМ… СОН…
Излегува од Портата на ветровите
чиста и силна река
во мене сака да Влегува
да ми ги Забрза размислите
собрани во моето Езеро
скриено длабоко во душава
сака сонот да ми се оствари
да Влеземе во морето
и во океанот полн со Наслади
полн со задоволства
за долги Пловидби
по мислите.
Излегува низ Портата – езеро
мојот Дрим
сонува со мене
длабоки води
свој тек сонува
за да биде корисен
од Струга
до крајот на светов.
РИБИ ВО РЕКАТА…
Како фрлени парички за среќа
Светкаат во водата…
Ја будат нашата надеж
Будат Нешто што очекуваме
Да си ја Исчистиме сопствената Река
За да ни Течат
Низ иднината
Бистри зборови.
Рибите се нашите брзи идеи
Го забрзуваат нашето Движење
Во подлабоките Води
На ова секојдневие
Каде што
27
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Нема да биде потребно
Да се фрлаат парички за среќа.
Река сум
Со свои Води
Со свои
Риби
Кои ги Изложувам пред јавноста.
ЧОВЕК ОД ХАРТИЈА…
ОД ИДЕИ…
Иднината е брза мисла
која минува низ хартијата
низ мониторот минува брзо
и го Создава мојот лик и говор
по кој луѓето
кои не ме запознале
ќе си донесуваат свои заклучоци.
Кој сум и каде ќе бидам
низ хартиите низ книгите
ќе треба да Решаваат други
луѓе кои не се уште родени.
Ќе речат дека сум само хартија
само идеја која се пробила
во друг век
кај нови пријатели
кај нови мислители
со уште побрзи мисли.
Иднината е Тоа
надмудрување
меѓу хартиите
меѓу вековите.
ДОБРА РАКИЈА
Таа ни Овозможува
да си ги прошириме Желбите.
Ако ни треба уште еден Дрим
ќе си го Создадеме
да ни Тече низ мислите
чист да ни Истекува низ стиховите.
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Ако ни треба
уште едно Езеро
но да биде Цело
ние го Создаваме
со вистинската своја длабочина
и ширина каква ни е потребна
за да речи народот
дека навистина
имаме креативна енергија
кога пиеме
наша
добра ракија.
Таа ни ги Остварува
барем привремено
внатрешните проширени желби.
Наша ракија… на здравје!…
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Трајче Кацаров
***
Жолто лисјето по патот се тркала,
ветрот откај грбот му годи.
Необично за годините палаво
по патот се однесува шалаво.
Гранките соблечени голи,
ко на спровод искусни старци,
отмено молчат за тоа што ги боли
притоа крстат прсти, моткаат палци.
Жолтото лисје по патот се тркала
и одважно никому ништо не ветува,
а гранките голи од животот научени
пролетта ја чекаат кога срамот им се слекува.

***
Се токми невреме
Ветрот пак ќе дига ќе носи,
Дождот пороен ќе коси.
Градот се стуткал
како еже на асфалтен пат.
Стојам на вратата од
балконот на третиот кат.
Еве и првата молња од небото вјаса.
Загрме и потрча небесниот ат.
До каде ли бурата во мене ќе стаса?
РЕД
Ништо не е на своето место
Она што ќе го фрлиш високо
паѓа долу ниско.
Она што ќе го закопаш долу длабоко
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оди горе високо.
Ништо не е таму каде ќе го посееш.
Можеби и затоа вистински се жнее
само она што на небото зрее.
Господ го создал човекот за во соништата
а тој оттаму без да праша
непрестано се извлекува
и во походот да ја освои стварноста
крева едра на чунови на кои секој боледува
од толкувањето на недоживеаното море
MAJKA
Ja gledam majka mi,
oble~ena vo crno me|u
oranicata vo nivata.
Grutkite zemja ja
sprepiwaat vo odot.
Tu so rakata }e se
potpre na nekoj
isprevrten koren od loza,
tu na nekoe krevko
steblence na vi{na.
Se dvi`i kon mene
i stanuva sè pomale~ka.
O, Gospode! velam, gledaj
kako blizinata nè smaluva,
ni pre~i da go po~uvstvuvame
korenot na rodot.
Ja podavam rakata i
ja polnam dlankata so
rapava ko`a i o~aj.
Smrtni sme!
I samo taa, smrtta, mo`e
da nè izvi{i vo
me|usebnoto razbirawe.

БАЛАДА ЗА ГАВРАНОТ
Шалавеше на тротоарот како старица
Пред излогот на бутик за венчаници
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Црните крилја му паѓаа врз телото
Како фракот на стар диригент
Кој повеќе сака да ја скрие реумата во рацете
Отколку да изгледа свечено.
Погледот го држеше како штит
Можеби оти клунот го
остреше длабоко во срцето
Како да се подготвуваше да се бори
Како да беше одлучил
Ако го изгуби небото на кое леташе
Барем да го зачува она во кое ќе живее
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Даниела Андоновска-Трајковска
МРТВА ВОДА
Знак прв
Водата во чашата
го слушаше заговорот
кој се коваше,
стружеше и
бојосуваше
во средето на масата
околу која седеа шестмината.
Паѓаа глави,
се обесуваа јажиња,
се поткинуваа прсти,
се креваа чаши
во чест на моќта.
Знак втор
Водата си ги затнуваше ушите,
викаше на сиот глас
и тропаше со нозете од лутина и болка.
Никој не забележа.
Најпосле, почна да плаче,
да се заматува,
да поткашлува,
да се гуши
и да се бранува
обидувајќи се да каже збор
или два со кои ќе го спречи кревањето на чашите.
Предоцна.
Набрзо доби силна стомачна болка и
се удави
во длабочините.
Знак трет
Кревањето на чашите
остана како скаменета слика
33
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на која наздравувачите
имаа згрчени и замрзнати
иронични насмевки,
додека раката вложуваше натчовечки напори
за да ја изврши должноста која ѝ беше наложена.
Мртвата вода
ја исполни тишината
и го зазеде нејзиниот облик.
ПРИЗНАНИЕ
Прво признавање на вистината
Се лелеавеше на ветерот
Аловата шамија.
За прв пат, иако родена пред многу години,
Ја вкуси црвената боја на капинката.
Крвавата течност
Се собираше под јазикот
И дупчеше
Поврзувајќи ги сликите
Кои танцуваа како еден.
Дозволи да биде однесена
Зашто се разбуди недоречениот
Номад
И ја турна удолу по скалите.
Останаа силните крилја
Да го камшикуваат ветерот
И да ѝ шепотат на земјата
За своите најголеми стравови.
Второ признавање на вистината
Сите чоколада
Се стопија и се сторија река
Која надојдува
За да разгали, за да разнежни, за да воздигне...
Пијалокот на Боговите
Си ја најде својата притока
Собирајќи се во себе
И во здрвената чоколада –
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Држејќи се за левата страна,
Не дозволувајќи срцето
Да истапи
И да се отчука,
Чувајќи се за првото закасување
На Чери бонбоната
Од која Нему му се собираат усните,
Му се брише реалноста
од која си исцртува крилја на орел
со кои почнува да го сонува својот сон.
Трето признавање на вистината
Аловата шамија
Се најде на вратот на номадот.
Тој ја погледна со сомнеж
И направи уште еден круг со неа
На својот врат.
Одеднаш,
Патот му замириса на топол дом,
А искинатите патики Li-ning
Заличеа на домашни влечки.
Номадот
Го бакна огнот
Што му дишеше во пазувите
И си влезе дома.
КРАЈОТ
Крај прв
Знам дека на секоја приказна
Уште пред да биде напишана
Ѝ се наѕира крајот
Во бескрајната тишина
Населена
Во прстите на ткајачката...
Крај втор
Знам и дека неподигнатото чевличе
И несудената тиква
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Не се откажале од својот сон
И дека
со силата на огнот што гори
во црвената река
ќе успеат да измамат поглед,
а потоа и да се родат повторно:
со круна на главата или со црно под ноктите
и дека така тркалото е над сè,
и дека така на нашите петици
ковчегот се влече,
а во него – плач,
плач на ’ркулецот
што однапред го видел својот трулеж.
Крај трет
Знам...
Знам дека на подзинатата уста
Сенката нејзина фрла зборови
Што во грч вијат.
Знам дека
Грешните се врховни судии
за јагнето што плаче за млеко
И дека највалканата рака
Ја погани раката натопена
Со исплакани очи
И дека црната качулка
Ќе направи обид да го завитка Сонцето,
Да го претапацира
И да го фрли во празниот гол.
Знам
Дека Тие само почнуваат...
И дека зад нив
Нова приказна се раѓа...

36

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. IV, БР. 4, 2016 Г.

Никола Илијовски
ИНТУИТИВНО БЕСЕДЕЊЕ
Постои еден студ и еден оган
во волјата на сите избришани сеќавања
Хоризонтот се смалува
во прелагата на маглата
И
Пловиме
Жедни
низ Млечниот пат на возбудата.
Календарот е само обид за создавање
на неколку лажни вистини
и ништо повеќе
Имам уште десетици датуми на кои треба да се присетам
и мирна ќе биде потсвеста на моето време.
Неразбрани самуваат мислите
во мигот на будењето
Интуицијата е сомнеж на сенките.
Дождот спие во облаците
над куќата
на сите црвени огнови. Женскиот род
сè уште се двоуми
по навика.
И возбудата некогаш беше жена.
Несвесно самуваш
како прецутена метафора
во сенката на годишните циклуси.
Очите слушаат – ушите гледаат
Те слушам како блесок
од северната страна на сите безимени соѕвездија.
НЕСВЕСНО
Вистина е дека постојат многу вистини
Виното е само ферментирано грозје
Вистината доаѓа отпосле.
Несвесно горат некои доцни огнови на радоста
Нашите мисли се расфрлени во сеќавањата
како џез што никој не го разбира.
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Несвесна е границата помеѓу апсолутното и релативното
Апсолутен е копнежот, голотијата е релативна.
Сенки сме што се допираат под сонцето
Несвесна е напнатоста помеѓу нас.
Несвесно те посакувам
како што ноќта го посакува денот.
(навидум си ти отаде маглата на почетокот од Јануари, 2014)
Историјата е склона кон преповторување.
Времето може да живее само во просторот
(живееш во мене како потсвест на едно несвесно сеќавање)
Фројд никогаш не открил што сакаат жените.
Нашите умови се измешани
како атоми на водород и кислород
Никој не знае од каде доаѓа сомнежот.
Времето плови во просторот
како џез што никој не го разбира.
ТРИ ПРЕТПОСТАВКИ:
ДОЖДОТ, КОПНЕЖОТ И КАМЕНОТ
Да претпоставиме
дека дождот е море што паѓа
и дека морето е превртено небо,
тогаш што е водата
ако тоа не е ослободен копнеж.
Да претпоставиме
дека копнежот е вулкан што гори
и дека вулканот е разбудена потсвест,
тогаш што е огнот
ако тоа не е ослободен камен.
Да претпоставиме
дека каменот е време што се ситни
и дека времето е тркало што се врти,
тогаш што е минливоста
ако тоа не е ослободено постоење што ’рти.
БРЕГОВИТЕ НА СРЕЌАТА
Облаците се надвиснуваат
како гради на плодна доилка
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Квечерините се голотии што од брегот ми идат
(Немој да одиш бос по студените плочки,
му рече мајката на детето
Но, ќе одам бос колку што сакам,
Но ќе одам бос колку што сакам,
помисли во себе детето)
Дебелата сенка на палмата
ја чува свежа нашата младост
Една четириесет годишна жена
ги покажува голите гради
на црвеното зајдисонце
(Ќе те барам кај што не си
Ќе те најдам кај што не си,
потпевнуваше продавачот на среќа
Или само ние мислевме така)
Две девојки зборуваат за невиноста на зората
и еден младич открива дека е поет,
Голотијата е најприсутна на бреговите
Една друга девојка сонува дека е сирена
Под небото што бавно се открива
се раѓа првата желба
и првиот страв за првата вистина
што се гласи
Исплашените морнари на бродот што тони
воздивнуваат: Кој ќе нè спаси
Кој ќе нè спаси
Та нели ова небо се отвора
Како возбудена жена
Како возбудена жена,
рецитира младичот што станал поет
додека една девојка сонува дека е сирена
А морето бранува и бранува само
рибарот на брегот откопува школки
Каде е сонцето, зар не зајде рано
поетот притаено пишува молкум
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Ноќта е далеку и крајот не се гледа
И желбите се замислени и раните веќе
Филозофите сè уште се смеат на денот
и велат: О колку е лесно да се биде среќен!
ПОСТОЕЊЕ
Утрото мириса на кофеин
Постоиме во дел од секундата
како заборавен сон за далечни времиња
Ги ставаме иницијалите на хартиите што потпис значат.
Правдата ползи пред вратите на судниците
Една жена се сеќава на претходната ноќ
и сонцето воздивнува пред привидот на копнежот.
Постоиме по службена должност.
Планетите чекаат да бидат откриени
Вистината е секогаш релативна.
(Сонував море без дно
и љубовници заколнати на вечна голотија без сон)
Секој живее во своето време
Сè друго е само присетување.
Постојат недовршени работи и пред постоењето
(Постоиш за да ти пишувам).
Сите стихови му припаѓаат на музите.
Две деца ги откриваат песните на Џон Ленон
и светот е побогат со двајца сонувачи.
Напуштени се ридовите и таму плачат последните скакулци на есента
Постоиме по службена должност
како ветрови пред невреме.
ЗАПАДНИОТ БРЕГ НА ЕЗЕРОТО
Повторно се црвенее западниот брег на езерото
Келнерот не нè заприметува
Брановите ги мазнат камчињата
Посакувам моите прсти да се бранови
што ќе ја брануваат твојата коса
Чадорите се одамна спуштени
На мостовите:
илузии што си го бараат коренот
Моите ’ркулци се тука
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Повторно верувам во старите волшебни приказни
Ги редам погледите по вкус
и не знам што е послатко
од отворените усни што не се плашат од немирот
Твоите зборови ми доаѓаат
како ферментирани гроздови
Те слушам додека ги прераскажуваш квечерините
а не знаеш дека гледам преку твоите алишта
Нашиот разговор е посладок од зајдисонцето
Во нескафето има повеќе чоколаден прелив
отколку кафе
Веднаш би ги заменил овие простори
за сите иднини што доаѓаат
На небото:
се таложат облаци во форма на вулкани
Далечни се гласовите во изнајмените соби
и сфаќаме дека сме сами пред ноќта.
Ќе му го продадам сонот на времето
за твоите усни од жар и потоп
додека заедно го пишуваме концептот за радоста
Ќе бидам неверник во битието на митот
затоа што ќе ја пишувам својата религија
Повторно се црвенее западниот брег на езерото
Ја добива бојата на твојата коса
Твоите зборови ми доаѓаат
како ферментирани гроздови
Езерото немо нè проучува
На другиот крај од брегот:
испловуваат бродови на радоста
додека доаѓа нов автобус со изморени туристи.

41

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. IV, БР. 4, 2016 Г.

Златко Жоглев
НÈ ИМА
На Гане Тодоровски
Нè имало и тогаш
Кога според некои
Не требало да нè има.
Нè има и денес
Кога многумина
Не сакаат да нè има.
Ќе нè има и тогаш
Кога не ќе веруваат
Дека ќе нè има.

СОЛЗИТЕ НА ЕДНО ДЕТЕ
По мотив од „Браќа Карамазови“
од Ф.М. Достоевски
Кога Судбата на Светот
Во Твои раце би ти била
Би билa ли ко добра вила?
Кога би можела в тој час
cал одлука твоја една,
племенита, а не бедна
на болните да им даде спас?
Кога една одлука
племенита таква
би можела болест
да излечи секаква.
Дал душата нема да те печe
да ги занемари солзите
бар на само едно дете
пред тебе што ќе клечe?
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Гласот Небесен Тебе јасно би Ти рекол:
Не постои такво страдање, таков пекол,
сите страдања на луѓето мачни и бедни
колку солзите на едно дете не се вредни.

ОСЛОБОДУВАЊЕ
Сé ко да припаѓа
На друго време
Не чувствувам веќе
Тешко бреме.
Сè ко да припаѓа
На некој друг чуден свет
Самовилите од плеќиве
Ко да го тргнаа јаремот клет.
Нештата кои порано
Ми изгледаа толку важни
Сега ми се чинат
Ко играчки чудни лажни.
Сè е толку чудно
Ко во детска сказна
Стварно ли е сето ова
Или само илузија празна?
Не знам
Но сал ко со стрела
од добра вила
Јас да сум погоден
Никогаш пак до сега
Не сум се чувствувал
Толку среќен и слободен.
ЧЕКАЊЕ
Се чека кога имате мака
Се чека и ете баш така
Чекањето некои ги нервира
Трпението им го тестира
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Да се чека стрпливо
Со смирен дух
Затоа треба најпрво
Да се има мудрост
А потоа ведрост
И посебен слух
На оној кој
Подолго време чека
И има неспокој
Низ ум му врви река
Река од чувства
И мисли разни
Некои од нив мазни
А други пак поразни
Кој стрпливо да чека знае
Обично за тоа не се кае
Ако мудроста е чисто знаење
Трпеливоста е мудро траење
За неа најчесто нема каење.
МИРИСОТ НА ЉУБОВТА
Ко мајчино млеко на бебешки усти,
Ко момински желби, сништа пусти.
Ко мирис на јоргован мајски,
Ко цвеќиња рујни рајски.
Ко страст за животот, силна,
Ко мајчина насмевка, милна.
Ко копнеж по Сонцето страстен, силен,
Ко поглед благодарствен, милен.
Ко укрепувачки, милозвучни зборови,
Ко цвеќиња во уредени дворови.
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Ко напрегнато сладостраствено очекување,
За нечие незаслужено простување.
Ко длабоко, искрено долгоочекувано разбирање,
За туѓото, или нашето, неразбирливо понирање.
Ко парање на воздухот од птица во лет,
Ко посета утринска на пчела на цвет.
Ко светлина живототворна врз сè што е земно,
Што го надраснува лесно пропаѓањето темно.
Ко потпора пријателска, грижна, при урнисување,
Што помага за човечко издигнување, крунисување.
Ко бакнеж јавен на заљубени, без срам,
Ко целувка на света икона во Божји храм.
Таков е мирисот на Љубовта, кој може да се вкуси, допре,
Кој е безусловен и никој и ништо не може да го сопре.
ПЛОЧА НА СУДБИНАТА
Кога Плочата на Судбата некогаш
Во Твои раце би била предадена
Би го ослободил ли светот засекогаш?
Од пустите разговори и од бладања,
Од сите болести и од разни страдања?
Зар тагата и страдањата од светот
Засекогаш не би ги протерал
И радоста и Среќата до Небото
Не би ги воздигнал, дотерал?
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Борче Панов
РАЗЛИСТЕНИ ЗАКАНИ
– Најважниот витамин
сега сум ти јас
ни очајот со мене
не ќе ти лежи веќе
како мед на леб,
му рече
вратоврската на градот
– Зошто мислиш дека сум очаен
кога сал ситен книшки молец
тој ми е...
– Се лажеш граду златен
ко урок на сред пат
износен костум
од презафатеност, расеаност
што не го гледаш а го носиш
ти е
Зар среќа сакаш да ти зголи
бостанско плашило
побелена крпа од гробишта
да се вееш
зар денот во тебе
да не се моли
и семето твое да не го сее...
Туку дојди
сè ќе сменам јас
и мракот
по очниот нерв згрутчен
ќе ти го сронам
за на себе да се сетиш
и на крај да се смениш
– О не, не стој предолго
пред неа што шија ти стега
и во тебе се огледува...
простенка
испотената кошула моја
низ уплав судрувајќи се
со сосетката Дежа ви
со две чкртнати букви
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на непцата од ракопис
со тебе бегајќи
со тебе Чарли
низ улицата со рафтови
и разлистени закани
на денот...
ИСКРШЕНИ ИМИЊА
Ене го
Тој
Гипсиран град
Сè уште
Надлетуван од птици
Ете нè и нас
Неговите идни жители,
Пишувајќи си ги имињата
Насекаде по белиот гипс
Ете нè
По којзнае кој пат
Со птичји инстинкт
Низ трепетот на омајот
сè дур
Еден ден
Не нè пречека ветрот
Со полна уста
Задуван
Низ нашите
Искршени имиња
КОРЕН
по
четириесетата
за прв пат
нагазив
ахилова пета
Трн е
ама од коска
лекарот ми рече
си помислив
мојот
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коскен корен
почнува
да си го пробива
патот
низ месото
за да зажили
в земи
и
единствено
што
ми преостанува
е
да газам
врз
болката
со извежбани
брчки
на челото
што го кријат
писокот
на ахиловата
пета
ЦРВЕНИ И БЕЛИ ЗРНЦА
додека
тревожно жонглирав
со моите црвени крвни зрнца
жонглирајки со бели крвни зрнца
дојде и ти
и додека траеше играта страсна
во која ги смешавме зрнцата
одеднаш
да внимавам ми рече ти
зашто ни едно зрнце не смееш да загубиш
белите – за да живееш
црвените – за да ме љубиш
БЕЛИТЕ ГОСПОДОВИ РОЗИ
утро едно
кога над градот
отворен ко книга
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прекрасни глави
ко скали лебдеа
за зборот
што ко леб
од небо
секој миг се симнува
се прашував
колку сонови
на скали од магла
низ писмово
ме завлекле
та долго долго
не сум знаел
ко месечар дека
на сонце сум живел
и коските мои
не сум сакал
за фрактурите
на климата
да ги прашам
зошто однапред
распоредот на болката
не сакав да го знам
и кога
скршен од болка
и летаргија
од лонче в лонче
прелевани
в телата мои
од вчера и завчера
будејќи се долго
конечно
над маглени слова
дигнав јас глава
и зборот
што ко леб од небо
секој миг се симнува
на усните ми стапна
и со книгата на денот
ме отвори
та низ себе сега
и в белите
господови рози
како низ стакло
во гатанка гледам јас
49
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Билјана Т. Димко
ПЕЈЗАЖ
Сув дожд
блага крв
се тркалаат
по атарот на паднатите ѕвезди.
Инсектите ракоплескаат
магарињата рикаат
додека ѓаволот
се облекува во најскапа свила
а Сонцето
се запали од горештината на глупавоста.
АКСИОМА
Три чекори напред, еден чекор назад – тоа е моето битие.
Го подложив на различни методи за да го променам,
но тоа е исто како да барам – сонцето да изгрева од север.
Добрината ме растажува, лошотилакот ми ја мрзни душата.
Сите околу посегнуваат по дел од мене,
едни го бараат срцето,
други главата,
трети рацете,
четврти нозете...
Ама само ЈАС умеам да си ја јадам душата.
Поделена помеѓу овие беспаќа,
се најдов пред себеси како не се препознавам.
Три чекори напред, еден чекор назад – тоа е моето битие
= Аксиома
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Владимир Костов
ГАБРИЕЛ
По нејзина желба, мадам Софи Шевалие ја погребија во „Светонеделските" гробишта во Битола, а препорачана пред Бога од католичкиот
свештеник на битолската Католичка црква. Таа нејзина загадочна претсмртна желба го збуни нејзиниот син Габриел и сите припадници на нејзиното семејство во Париз како и колегите од Институтот „Мадам Кири"
во кој таа, како научен соработник, го помина својот работен век покрај
нејзиниот, сега покоен сопруг, Анри Шевалие, исто така научен соработник на тој Институт со кој таа го помина и својот животен век заедно со
син им Габриел во среќно семејство на кое му претстоеше проширување
зашто на повидок беше брак на синот со една, исто така, асистентка при
Институтот. Но, ете, на семејството, формирано врз роднински и професионални основи, со претсмртната желба на мадам Шевалие, му се случи
распад.
Претпоставките за необичната желба на мадам Софи беа различни,
но, главно, се сведуваа на сентиментална врска на Анри со жена му од
времето на Првата светска војна, кога тој, како офицер на француската
војска, која се бореше на Солунскиот фронт, веројатно ранет, а таа медицинска сестра во некое санитетско прифатилиште, се сретнале и меѓу нив
дошло до врска која, по завршувањето наВојната, се крунисала со брак.
Во толку поверодостојна беше таа претпоставка, што Битола, по жестоки
борби меѓу завојуваните страни, паднала под власта на сојузничките воени сили на Антантата, под команда на Француски генерал. Две години перманентно бомбардирана од противничката артилерија, стационирана на
Пелистер и по околните ридови, малку беше веројатно да се остане жив и,
ио завршувањето на Војната, да се продолжи нормално да се живее.
Фантазијата на Габриел, крајно вознемирена, беше разбранета и,
макар ожалостен поради смртта на мајка му, чиј единец беше, чекаше да
се заврши со погребот и да го отвори ковертот што таа му го врачи на часдва пред да умре, со завет да го отвори по нејзиниот погреб.
Габриел очекуваше тој коверт да содржи писмо во кое мајка му ја
објаснува цела мистерија околу нејзината претсмртна желба да биде погребана во „Светонеделските гробишта" во Битола. Таа околност делумно
беше разјаснета со фактот што пак по нејзина желба врз нејзиниот гроб
требаше да биде поставен крст обележан со натпис во две варијанти, испишан со латинично и кирилично писмо: „Софија Сотирова Софи Делавје
(1902-1972)".
Упокоителното опело, според католичкиот обред, заврши, мртовечкиот сандак беше спуштен в гроб и покриен со земја која формира мо53
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гила што не се разликуваше од оние на „пресните" гробови во соседството. Следуваше задушница на која, бидејќи погребот извршен без присуство на роднини и пријатели, немаше кој на ожалостениот син да му искаже сочувство, освен просјаците и гробарите кои го изговараа за такви
прилики вообичаеното „Бог да ја прости" за потоа да ѝ се нафрлат на задушницата. Попот и шоферот на комбето постапија на ист начин. Габриел
го предупреди шоферот да не пие алкохол зашто им претстоеше долг пат.
Габриел, сакајќи што побргу да се сврши со погребот. се имаше договорено со него, веднаш по неговото завршуваше, да тргнат за назад. Но се покажа дека тоа е невозможно, зашто шоферот се пожали на голем замор и,
за да се одмори, прилегна на една од клупите во трпезаријата и веднаш,
всушност опиен, втона во сон.
Обземен со мислата за содржината на писмото, Габриел не чувствуваше потреба за одмор. Откако финансиски се раздолжи со гробарите, и тие го поканија да прилегне на еден од двата кревета во нивната просторија. Но тој го одби нивниот предлог. Попот му понуди со својата кола
да го пренесе до хотелот во кој сметаше дека е сместен. Одби. Имаше намера да се врати крај гробот на мајка му и да го прочита нејзиното писмо.
Попот замина со својата кола, шоферот беше во длабок сон, гробарите легнати на своите кревети, и тие под дејство на „јастието и питието"
од задушницата, веќе втонати во сон, а тој се упати кон гробот на мајка
му, во кој таа, обратно од оние кои ја сместија во нејзиното почивалиште,
без да втоне во вечниот сон, го очекуваше, по погребот, да ѝ се врати. Така и самиот имаше решено по погребот, исправен покрај нејзината могила, да го прочита нејзиното писмо кое, бидејќи заветно, го чувствуваше
како сакраментално. Всушност, тоа беше информативно. „Габриел! – му
се обраќаше во него. (Не со „сине"). „Така ти се обраќавме од моментот
кога те донесовме на овој свет, а, еве, и сега, откога овој свет јас Го напуштам". Му пишуваше дека за време на воените операции градот бил до
темел разурнат. Тие што имале можност, отпатувале во Прилеи. Војските
што го освоија градот и што се стационирале во него, од противничките
воени единици биле напаѓани од околните ридови, при што, од бомби и
од бојни отрови загинале многу луѓе, кои, не можеле да бидат погребени
во семејните гробови, зашто во нив, претворени во живеалишта, се криеле
живи луѓе. Бомба ја погоди и нашата куќа. Пред мои очи, погодени од
шрапнели, загинаа мајка ми и татко ми. Јас бев четиринаесет годишно
девојче. Ми идеше да викам, да пиштам, ама од мене не излегуваше глас,
бев онемена од ужасот што го доживеав. Немаше кој да ми помогне.
Сама бев. Соседите го имаа напуштено местото. Слушав пискотници на
девојки и се досетував што се случува со нив. Тоа што се случуваше со
нив, се случи и со мене. Во куќата влезе еден офицер. Јас сакав да побегнам, ама тој ме фати за вратот и ме соборе врз подот. Пиштев, а
тој ми ја затвораше устата со рака. Тоа траеше неколку минути пред
отворените очи на татко ми и на мајка ми, во смртта слепи. А пред
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очите на св. Арахангел Гаврил кој, пред мајка ми да ме роди, сочувствувајќи додека таа се молеше пред неговата икона за Бог да ја дарува со
пород, Бог ги ислуша и ги прими нејзините молитви. Додека ги копав гробовите на мајка ми и на татко ми во дворот, забрчи возило пред нашата
куќа од кое пак се појави „тој". Јас стреперив од страв. Но, неочекувано,
тој ми пријде, ме зеде в прегратка и ме бакна в чело. Потоа земајќи ме
за рака, ме поведе во собата во која се одигра случајот. Јас цела треперев од страв. Тој нешто ми зборуваше, јас не го разбирав, но според тонот на неговиот говор и според неговото однесување сфатив дека доаѓа
со добри намери. Во тоа сосема се уверив, кога ми ја зеде раката и ми ја
бакна, како не јас, а тој да беше дете кое направило престап, па, барајќи
од мајка му прошка, ѝ ја бакнува раката. По тој негов гест, тој се сврти
кон иконата со св. Арахангел Гаврил и, паѓајќи на колена, се прекрсти на
католички начии. Потоа пак нешто ми зборуваше, при што мене ми се
потврди констатцијата која и при оној варварски чин, и покрај тој што
чувствував одвратност спрема него и го мразев со целото свое битие дека тој е, всушност ангелски убав млад човек. Тој ангелски убав млад човек, кој демонски постапи спрема мене беше татко ти. Откога се ангажира околу копањето на гробовите со алатки, што ги донесе во сеоето
возило за таа цел, со стекната доверба према него, препуштајќи му се на
неговата волја, и сфаќајќи што ми зборува, без да го разбирам неговиот
јазик, сфаќајќи што ми предлага и согласувајќи се со неговите предлози,
влегов во неговото возило, понесувајки ја со себе само иконата со св, Архангел Гаврил. Пред да заминеме од Битола, навративме во военаша команда во која нè чекаше офицер, според возраста и еполетите, со генералски чин, обраќајќи ми се со „мадам", ми бакна рака, а со татко ти
разменија војнички поздрави. Засвири труба, генералот му прикачи на
својот офицер орден и, откога пак се поздравија војнички и се прегрнаа,
церемонијалот беше завршен и ние со возилото го продолживме својот
пат, напуштајќи за Битола која цела беше во тресок и во која одвај се
дишеше од барутен чад.
Долго патувавме, јас за цело време со иконата на градите како
свештениците кога „Пресветото евангелие" го изнесуваат меѓу верниците. Така сè додека не влеговме во француска територија и не наидовме
на првата католичка црква во едно село. Жупникот нè пречека, упатувајќи ни симболичен благослов, со посебен респект спрема татко ти, на
што го обврзуваше орденот кој не го симнуваше од градите, но кој, кога
се постави прашањето за нашата венчавка, одби да го извриш тој свет
чин, повикувајќи се на канонски правила. Пречка беше мојата православна вероисповед, мојата малолетност, како и отсуство на сведоци кои ќе
сведочат за чесните намери на мажот ми, не верувајќи му нему, дека по
нечесниот акт што го извршил врз мене, тој се покаил и се враќа кај
татко му како блуден син кој бара прошка. „Венчални сведоци!" инсистираше тој на нив за да посведочат за исправноста на наишот брак
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пред него, како застапник на папата, а папата како замесник на Бога.
Тогаш мажот ми ја зеде во двете раце иконата што во преграб ја држев на градите и ја истакна пред неговите очи. „Велечесен, – му се
обрати св. Арахангел Гаврил сведочи!" Не го разбрав што му рече, но гестот сам за себе зборуваше. Загледувајќи се во иконата која, иако стара,
на неа се распознаваше сцената со Арахангелот кој и ја пренесува радосната вест на Богородица. Откако ја разгледа, тој го сврте погледот кон
мене и небаре откривајќи дека сум и јас осенета од Свет дух, ги крена
молитвено рацете кон небото и рече: „О, топ Diеи!" И пристапи кон нашата венчавка, По девет месеци се роди ти, точно на денот кога се случи не нашата венчавка, а на денош кога се одигра оној „случај" со татко
ти, на 4-ти ноември 1916 година, додека војската на генерал Сарај го изведуваше победоносниот марш низ Широк Сокак, за потоа да го запали
Генимале, од каде се даваше последниот отпор, и Битола ја обвија во
чад. На мој предлог, татко ти те именува како Габриел.
Токму кога Габриел го дочита тестамеиталиото писмо на мајка му,
во близината на гробиштата одекна граната. Исплашени, луѓето кои нашле засолниште во гробовите, меѓу кои леунки со новороденчиња на градите, искочија надвор. Еден искушеник од придружбата на Арахангелот,
кој новата брачна двојка ја следеше по патот за Париз, имајќи ги предвид
ужасите на војната, на кои им беше сведок, го извлече од џебот на мантијата својот бележник и го запиша пророчкиот исказ на својот учител по
богословие за времињата идни, злокобни за луѓето, на кои сега им дојде
зор-заманот: „Станете вие мртви, да влеземе ние живи!“
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Петре Димовски
ПОБЕДНИК НА МАРАТОНОТ
Го гушнав галето на каменот и во мигот ме опфати до сега неспознаено чувство на среќа. Неповторливо. Се случува еднаш, останува засекогаш. Бев исполнета како целиот свет да го собрав во својата разиграна душа. Тоа е како да ми се оствариле сите желби, се радувам. И се растворувам низ водата со меката милина што ме растопува.
А каменот има некоја волшебна моќ. Брзо ми враќа сила. Ме обновува и мускулите повторно заигруваат, подготвени да се оптегнат и да ме
отфрлат пак во пливачка трка по езерото. Но, постојав, така фатена на каменот од брегот, постојав. И неколку пати издишив од полни гради. По
долгиот маратон целосно ми беа истрошени силите. Дури пред пристигнувањето чувствував и силни болки во затегнувањето на мускулите. Но
мускулите продолжуваа да се отпуштаат и собираат ритмички, носејќи го
телото по површината на водата, и продолжував да пливам. До овој миг
кога се дофатив за брегот од кејот.
Како сето тоа помина толку брзо? Како низ еден голем сон. Таму сега започнав, тука сега завршувам. Тоа, се присетувам, го имам кај мене
зашто сум јас во него. Тоа не може да го имаат другите, се уверувам, тие
што посматраат од страна, или навиваат, или храбрат, или укажуваат. Помагаат или одмагаат. За нив времето тече нормално, зашто тие не се влезени во тоа време. Тие само го надгледуваат отстрана како минува, така
си велам и така си потврдувам, и знам дека е така. Ако е инаку како би ги
издржала тие пет и вишок часови борејќи се постојано со водата? Но јас
не се борев, јас ги гонев брановите. Ги престигнував, им одбегнував да не
ми одбегнат, играв со нив. Сè е лесно кога ќе се претвори во игра. И најубаво ми беше кога брановите ќе ги потфатев со рацете и ќе ги подвлечев
под себе. Како на перница, се разгалувам. Постанувам лесна и продолжувам да се гонам со брановите кои се и пред мене и зад мене, а јас јавам на
нив. Гонејќи ги брановите, не го гледам времето. Не го забележувам. Сум
го збрала сето во еден миг, еден збиен миг, и така тоа завршува. Толку
траеше пливањето, си кажувам, и еве сум, пристигната на целта, победително. Победник, извикувам, а не наоѓам кај другите поткрепа на мојот
триумф. Што им е на луѓето, се прашувам. Изгледа не ме препознаваат
дека јас сум победникот! Дали тие воопшто го надгледувале маратонот,
се побунувам и сакам да им се покажам на сите дека тоа сум јас, победникот. Јас сум победничката што го исплива овој маратон во времето пред
сите и треба камерите да ги свртите кон мене! Можеби и викав, можеби
се побунував, но по реакцијата на луѓето откривав дека тие ништо не сфаќаат. Или можеби ништо не знаат. Напати вистината може некаде да про57
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падне, да се прикрие, во миг да се изгуби и настанува збунетост додека
повторно таа не излезе од водата. Додека не исплива и не се појави пред
сите. Тогаш ќе биде триумфот, се утешувам, кога вистината ќе се појави
пред сите. Така си велам и гледам како Претседателот...
Да, кејот е исполнет со свет. Владее еуфорија. Светкаат блицеви,
сликаат фоторепортери, снимаат камери. Презентерките на вести го пренесуваат чувството на големото славје до исправените пред мониторите
на плоштадите, заседнатите пред телевизорите, компјутерите, лаптопите,
таблетите, смартфоните, во милионите гледачи се отвора истата мисла. И
ја гледаат истата слика. Во дофат на погледот го имаат победникот на
Охридскиот маратон и триумфираат со неговиот триумф. Бев опфатена од
силна возбуда. Кога еднаш сум победник, ќе бидам пак, со истите предиспозиции, се охрабрувам, тоа сум истата јас, си потврдувам, и се заветувам
дека следната победа ќе биде отворена пред сите. Бев подготвена да се извлечам од водата и веднаш да го започнам тренингот за следната битка.
Победава што ја извојував стана пресудна во одлуката целосно, со сите
мои резерви на можноста да се посветам кон пливањето. Дефинитивно големото решение е донесено. И си потврдив дека секогаш ќе се изборувам
да се почувствувам како победник. Тоа опива, првото чувство на победник. Презема сосема. Толку тоа е убаво, толку исполнува со позитивна
енергија што целиот свет ми станува мил како што сега сум си мила на
себе.
Ме држи мислата дека сите се со победникот. Дури извикуваат: Победник, победник! Не верувам дека тоа може да се замисли. Само може да
се почувствува со струењето на крвта, со биењето на срцето, со распафнувањето на мислите. Со подвижувањето на сето тело. Не може друг да го
знае чувството на победник како што го знам јас, си велам и тонам во
еден свој свет кој е наполно нов. Никогаш пред ова не сум влегла во него.
Дишам со големината на целиот универзум. Пулсирам со него, се ширам
во неговите димензии, го опфаќам неговиот простор. Тоа чувство никој
не може да ми го земе. Останува само мое и го задржувам трајно. Јас сум
победник, си шепотам, јас сум победник си потврдувам, и сакам да го кажам тоа многу гласно, сакам да извикам, да ме слушнат сите. Од тие
осумнаесет пливачи и единаесет пливачки тоа сум јас. Јаас! Да ги дофати
мојот глас на триумфот. Зашто од сите десетици учесници само еден е победник. Само еден може да го почувствува тоа што го носи победата. Па
тоа сум јас, си повторувам, озарена и вџашена како тогаш да се откривам
во светлината на тој блесок. И викам. Тогаш викам, надгласувам, и се свртуваат луѓето, се погледнуваат кон мене и им секнува сјајот од лицата.
Што е, си велам, зар не ме препознаваат? Зар не беа тука да видат кој е
овде победникот? Потоа ги тргнуваат погледите и повторно ги насочуваат
таму каде што се сите завртени и насочени.
Претседателот на државата Ѓорѓе Иванов го предава пехарот на првопристигнатиот. Мислам да го препознавам Бугаринот Стојчев. Зборови58
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те се губат во вревата од масата, но лицата го искажуваат воодушевувањето што го носи чинот.
Пристигнати се Тиаго, Крис, Олга, ја гледам и Мело Миријана, Пилар, дошол Александар, ене го Блаум, иако неговото учество беше неизвесно. Ми мавнува Едоардо.
Ах!!
Тоа е!
Тие не знаат. Сè уште не го виделе моето време. Пет часа деветнаесет минути и четириесет секунди. Тоа е тоа. Рекордот на Игор Мајцен од
2000. година од 5 часа, 19 мин, 49 секунди е соборен.
А се помамени по водот на регуларниот тек. Ја имав таа мала пречка
во движењето. Тоа е, си мислам, тука се сокрива вистината и никој не ја
насетува за да ја побара. Моето доцнење. Доцнеше авионот, па кога доцни авионот, доцнат со тргнување тие што го чекаат авионот, братучетка
ми Елена во мојот прмер. Уште и нешто му зашкрипи на автомобилот,
почна да стружи, да греби, најпосле и да изјачува. Отиде мојот маратон со
ваква братучетка, си велам и излегувам да стопирам додека таа го разгледува да утврди дали може да продолжи со тркалање. „Може“, ме
охрабри отсечно „но…“ Е, сега ќе ми плесне негација, тоа „но“ не е туку
така влезено меѓу нас. „Истрошени се плочиците на кочниците“, ми соопштува „и кочењето е забавено. Возењето е ризично. Стружи метал на
метал.“
„Среќа моја што ме вози експерт“, сакам да ја подбуцнам со шега.
„Оди, не застанувај“, ѝ кажувам во отпор, а животот ми е мил и ја препрашувам дали со цел ум мисли да продолжи со возењето. „Овој маратон
за тебе е животот. Каков избор имам? Морам да возам. Ќе кочи, но нема
да кочи како што треба и ќе гледам да не кочам за да не прегрее.“ „Е, арно, ќе се создаде за нас мост преку провалија“, опонирам. „Нема да кочам
каде што не треба, каде што треба ќе кочам. Поважно ми е твоето маратонство од колата, и да ја фрлам, ќе стигнеме навреме, решена сум.“
Не беше на време пристигнувањето, но влегов во водата и запливав
по патеката „Климе Савин“. Пред мене се оптегнуваат триесет километри,
но добро е што не ја гледам целата патека, би ме исплашила. Братучетка
ми ми е и тренер „Не можам да кажам тренерка, зашто тренерката веќе ја
слеков од себе. Да, де, тренерица ми си, добро!“ И сè ми е таа, поддржувач, критичар, спасител. Ме следи со чамецот, и ме храбри. „Ќе ги стигнеш!“ А сите се заминати пред мене, маратонот започнал порано, јас задоцнив дваесет минути.
„Нели ти кажував дека ќе ги стигнеш“, ме охрабрува Елена, надвикувајќи да чујам, и навистина, откривам дека некои од пливачите веќе
останале по мене, ме следат, а јас ги претекнувам тие што ги следам. Ах,
ми недостасува време! Уште десетина минути да имам, ќе ги претекнам и
тие што се јуначат да излезат први од водата, си се охрабрувам. Но времето изневери, истече предвреме, не остана цело до целта. Само уште малку
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време да имав, ќе знаеја сите тоа што го знам, што го знае и мојата братучетка Елена, дека јас сум победникот на овој маратон. Кога ќе се пресмета времето од тргнувањето до пристигнувањето ќе се види дека најкусото
е кај мене. А секој знае дека најкусото време треба да е победничкото. Така се тешам со уверувањето дека тоа и ќе почне да се пресметува, да се
прекажува, да се дознава.
Но, трпение, си се смирувам, јас знам дека сум најдобрата. А победува најдобриот, победник е најдобриот. Само, сите ќе мораат да причекаат до следниот маратон, за да го видат тоа. Ќе треба време, секако,
стрпливост, да, треба да заврти цела една година, треба да се потроши тоа
време за да дојде повторно маратонот во Охрид.
А во пливањето времето истекува брзо, како еден миг.
Во миг е вратена енергијата, исполнува и јас веќе сум на брегот, на
нозе и можам да го почувствувам повторно движењето на мускулите. Им
требаше пренавика од хоризонтална во вертикална движечка позиција, но
тоа брзо го совладаа.
И ја повикав братучетка ми Елена да го продолжиме пливањето.
Таа се чуди што ме спопаднало. „Не си даваш ни малку починка!“
„Во пливањето побрзо минува времето“, ѝ кажувам за да го знае тоа
и таа.
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Никола Кочовски
СЕДУМТЕ ПЛОЧКИ
- По доживеан мотив „Знам зошто не ме повикува повеќе на контролен преглед како другиов пациент што го повикува. И да ми закаже, нема повеќе ништо да ми
направи... Како што не ми направи ништо ни минатиот пат, ни денес. Што
може повеќе да ми направи? Тоа што можеше, го направи – ме запусти!...“ И со ова, веќе потполно провиделено обраќање кон себеси, Нешко
си излезе, без да чека повеќе на формално заведување на прегледот во
книгите. „Прегледот! Оо земјо проголтни ме!“
„Лошо! Не можам да домислам колку лошо ми направи мене овој
доктор! Камо никогаш да не дојдев, камо и да не дознаев за него!“
Излезен од кај докторот, или поточно докторчето, кое му беше дало
на знаење дека завршило со него, крева раце од него, сеќаваше како цементот го тепа по нозете од тврдиот тротоар, и како да беа тоа нозе на некого туѓ за него, заскитан неразбрано каде, во некоја незнаена изгубеност,
и уништен. Уништен! Уништен! Од погледот не остана повеќе ништо
здраво ни борбено...
Му се пристемнуваше и пред болното, и пред здравото око. „Ох, какво здраво, скоро замижани ти се и двете! Кога му се доверуваш на алчник за пари!“
Беше крај на зимата кога доаѓаше првпат за окото, а денес е потемно, кога грее пролетно сонце и дува топол тих ветер, а тој сепак како да
завлегува во пуста пустина.
Се силеше да гледа што поупорно, запатен бавно низ улиците. И сè
беше искривено. И автомобилите, и „зебрите“ за пешаци, и излозите, и
дуќаните, и луѓето со кои беа полни тротоарите и се разминуваа, и со кои
не му се вдаваше да избегне повеќе закачувања – а повтуваното напрегање на видот беше само кутро беден напор.
Не знаеше што е полошо: дали тоа искривување, од кое, веројатно и
солзи би му потекле кога би бил во малку понормална состојба, или постојаната, лошо нагрдувачка призатемнетост, од која на повеќепати срцето како испрештрекннато му се стегнуваше, а сè што беше подалеку бледнееше и стануваше недогледливо, постепено но редовно губејќи ја препознавливоста, иако беше ден. Како некој да му го беше одзел сонцето.
Знаеше кој. И што да направи сега? Да му забоде нож во слабината на
докторот многу фален? Или да го обвини на суд, барајќи од него милионска отштета? Ништо од тоа не направи. Продолжуваше со влечкавото напредување низ мошне живиот град, кратејќи го обилството време што му
преостануваше до поаѓањето со возот, ама сè губеше смисла, и времето, и
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железничката станица, и возот.
Тешко му беше да свикне со состојбата на окото, а веќе неколку недели минаа откако му се смали, му се сневиде видот, со темна флека во
средината, му се парчоса и искриви. Од каде можеше тој да знае дека сета
јачина во гледањето, всушност, истото, левото око му ја давало, за кое го
посоветуваа да се обрати во оваа, изрекламирана од телевизијата „очна
хирургија“ наречена „ПОГЛЕД ВО СРЕЌНО“, ако сака потребната интервенција да му биде без грешка извршена, – таму операциите се вршеле со
најголема, ретка стручност, од специјалисти кои со единствен успех во
земјата ги применуваат најновите достигнувања на офталмологијата...
А убаво сè уште му служеше нему окото, толку бавно напредуваше „пердето“, откриено на систематскиот преглед, така што тој не го ни
забележуваше. Ништо необично ни мачно со гледањето не чувствуваше.
Ама ете, кога злото ќе сака... Толку голема грижа за здравјето на окото му
се заврза во умот, онаа несмирена свесност дека премногу му треба видот,
тој зависи од него, – и веќе редовни трчања на проверки во очната амбуланта при болницата на неговиот град, каде најпосле лекарското мислење
беше дека би можел да биде опериран, ама сепак пердето (катарактот,
стручно речено) не е потполно развиено, затоа, не би било лошо ако уште
троа се одложи. Е до кога да чека? Се сторија повеќе јавувања кај очниот
лекар, тој и не помнеше точно колку, и при сeкое: препорака да се јави
пак по некој месец, така што не еднаш во него веќе заклукуваше и сомнеж
дека тој пропушта да поведе будна грижа за своето око. Неспокојна нестрпливост не го оставаше многу да чека со јавувањето во токму тогаш
засилено рекламираната, па и со свои уши слушаната „Очна хирургија
ПОГЛЕД ВО СРЕЌНО“, дури во главниот град. Зашто беше, фактички,
пресериозно одговорен за својот вид. Малкумината што го познаваа троа
подобро, можеби и ќе можеа да ја разберат неговата постапка, да не молчеше за неа, како да беше длабок бунар...
Доволно му беше што сам си ја грижеше таа грижа. Зашто тој, Нешко, беше коректор во главната печатница во градот и една од најголемите
во земјата, човекот без чија проверка не можеше да се отпечати ни една
книга или што и да беше друго, иако постоеја уште двајца коректори, нему подредени. Беспрекорен и мошне баран работник, иако јавно неискажано, беше еден од малкумината во таа позната печатница што најмногу
беа заслужни за нејзиниот напредок и за гордоста со која „растеше“ големиот вработен тим. За нив, за повеќето, можеби не беше толку забележливо, а ни сфатливо дека за доброто име особено значајни се беспрекорните,
доследно проверено нанижани, стотици и стотици, и илјади редови најодговорно подреден текст во книгите, пријатен за читање. Тоа порачувачите
подобро го разбираа отколку многу луѓе во самата печатница. Па доаѓаа и
доаѓаа порачки, и не можеше на сите да се удоволи, а за толкaвиот број
порачки се мислеше, со една сигурност се знаеше, дека се должат, повеќе
од сè, на вешто, мајсторски изведениот надворешен, китен изглед на лич62
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ните книги... Кој да се занимава толку со она поневидливото!
Ете имаше сепак еден и таков. Нешко. Скромниот, без толку кренат
глас, изгубениот сред куповите работа што го чекаше. И што не брзаше
така лесно да ја „помине“. И што преземаше на себе и голем дел од пропуштеното на двајцата „колеги“ коректори. Ниту поткаруван, ниту признаван од некого, тој беше „кривиот“ за убаво изведените, најсовесно чистите од грешки текстови на излегуваните книги, дури понекогаш, кога беше неопходно, иако не ни забележувано, подобрувани, дотерувани во самата јазична смисла, зашто и за лектор беше положил... И дома му беше
претрупана една посебна соба со книги, речници, текстови, јазични списанија што му пристигнуваа. Тој не знаеше во друго да го употребува времето. Си го гледаше семејството, но од работата на струката не се откажуваше. Покрај неа, единствено за што наоѓаше време, беше и по некоја убава книга да прочита. Од Голсворди му беше останала впечатлива мисла
дека „уметноста е ревнива љубовница“, значи таа не трпи вљубениот во
неа да ја дели таа љубов со некого друг, се мисли: со некое живо, човечко
создание, – си ја дообјаснуваше мислата. Сето тоа што некои други го
уживаат, таа не го признава, сето тоа има да се жртвува... „Види, што изрека!“ И ја применуваше неа на себе, иако не беше уметник. Ја чувствуваше како и своја вистина.
Покрај другото, сега работеше и на јазикот на сродниот народ на една соседна земја, спремајќи се и за преведувач. Немал услови како дете за
поголемо школување, па се трудеше тоа да го надополни, барем малку.
Немаше запирачка!... Иако не им стана баш некој пример на децата. Учеа,
но само тоа што беше нужно, ограничено.
Ама за сето тоа, на Нешко му беа потребни очите. Ете затоа беше
нестрпливо грижен. Што ли ќе правел без видот! Не знаеше барем еден
ден да го помине така. Би му бил без смисла.
Оттаму доаѓаше роваречкиот неспокој што го притискаше предвреме да се јави во сè уште рекламираната „Очна хирургија ПОГЛЕД ВО
СРЕЌНО“. Ќе праша за операција, ама никако не во градската, месна,
провинциска болница, зашто нему му е потребна сигурност, сигурност!
Таму, во главниот град е сигурноста... Ова е сигурната болница што нему
му треба... Ласерски оперираат!... Читаше дури и во весник, не само на телевизискиот екран за таа со гордост посочувана ординација. Кусо речено,
најмодерна, најспремна очна ординација. „ПОГЛЕД ВО СРЕЌНО“...
„Среќа си имал, бре Нешко“, си рече на себе, благодарен што напредокот
прескокнал и од оваа страна на нашите граници. „Да, ама кога си имаш
голема своја индивидуална работа да работиш, ти премалку гледаш телевизија“, се прекори, што уште порано не ја открил оваа поволност, па немаше олку време да поттурнува. Возбуден. По малку и радосно возбуден...
Готово беше и тоа: го зацврсти решението и со сопругата. Заедничко решение. И така најпосле се најде на потребното, одбраното место.
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Влечкаво чекорејќи по тврдите тротоари накај далечната станица, во
овој однатре, од душата стемнет ден, движејќи ги речиси потсопнувани
нозете кои никаква смисла не му ги помагаше, се гледаше себеси пред само дваесет и некој ден, за првпат симнат од таксито пред саканата ординација, болница, во џебот со големата, одвај составена сума пари. Во нискичка зграда, ама, самиот натпис... ти кажува дека си на вистинското место дојден. Над вратата, крупен натпис, со големи букви. Убави букви! таму, на телевизијата, а и во весниците, не се ништо буквите, му доаѓаа
мисли во главата, што му ја задржаа подолго поткрената, пред стравопочитниот натпис, застанат. Па и око, големо, допадливо вклопено со нив,
буквите, речиси до самите керамиди... Колку пати дотогаш си ги беше
повторил тие големи, толку убаво одбрани три збоа: „ПОГЛЕД ВО
СРЕЌНО“!... Не треба грижење... Без двоумење, ја притисна кваката и
влезе. Пресретнат толку љубезно! И подвратен, уште еднаш зацврстен сиот оптимизам и верба... Во залисаноста и онаа грижна дотогашна нестрпливост, го задржуваше, вистина, по малку, тоа што му беше велено дека
окото уште не е сосем „созреано“ за операција, и не пропушти никако, му
го призна тоа на едниот од вкупно двајцата лекари што ги прегледуваа пациентите, (факт кој му беше, всушност, првото посериозно изненадување,
зашто мислеше дека којзнае колкава бројка вредни стручни лица во бело
ќе најде). Лекарот му одобри, да, точно му рекле, но не е пречка, можно е
со иста оправданост и ефект работата сега да се заврши – нагласи авторитетно. – „Тогаш, сега ќе се оперирам“, одвај дочека да го изврши, без одлагање повеќе, потребното за своето здравје, и праша, сепак, зашто беше
веќе збунет и некако како да му изгледаше не сосем јасно:
– Каде?
– Што каде? – беше потпрашан.
– За операцијата велам. Каде?
– Ти можеш кај сакаш да се оперираш... – следуваше навреден одговор.
Може ли тука, кај нив, праша.
– Па зошто сме ние дојдени тука, ако не може! – Чу, и некако добро
му дојде на душата.
– Тука сакам. Кај вас! – ја искажа јасно, желбата, спремноста во која
немаше белки повеќе ни сенкичка на некаква резерва или сомнеж, гледајќи го со колку што беше можно поголемо уважување тоа уште младо
лице пред себе, и обнадежуван, согласувајќи се со фактот што е младо. Се
разбира, прво беше наплаќањето, кое мошне љубезно го изврши елегантната сестра, помошничка на лекарот. А потоа, дојде редот по чекањето,
му направи лекарот, најпрвин, доволно снимки на окото пред операцијата, кои му требаа за нешто, можеби подобро да го гледа тоа што ќе го работи.
Што остана денес од таа желба, од тоа верување и таа ведрина, со
која и сè уште како да се гледаше себеси во оној час кога му се довери, му
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се даде во рацете.
...„Влезов би им се урнал врз главите на луѓево, ако беше вистинска
скршеност онаа избабнатост надолу на малтерните рабови, што набабнуваат и понатаму, и понатаму, како да сака докрај да се пренесе гнилоста...“ си рече несреќниот Нешко, со шашардисано, само што нерасплакано, крајно недоумно лице, најпосле подзапрен за некој миг пред широкиот, секогаш отворен влез за железничката станица, низ кој непрекинато се
точеа луѓе, внатре-надвор, пред да влезе и тој.
Внатре, под незаслушувани, доста крештливи кажувања од звучник,
си купи од искривен шалтер на кој полека како да се скукалуваше аголот
чезнејќи, резервација за повратната возна карта. Без мисла, бегум го погледна добиеното зелено ливче во раката – и испишаните на него ретчиња
беа искривени. Искривеност која се движи. Поклека, по малку трепераво,
одлево надесно се движи...
И уште со ливчето во раката, поткренато, поттресувано небаре самото, небаре доказ некому, блик горчина во него надојде, и помисли,
овојпат, на сето, и на тоа, многу важното што го имаше години, години во
душата, тој, коректорот Нешко:
„О зошто?
Дали ѓаволот му ја разнебити раката и вниманието на лекарот, или и
вистински ја немал кадарноста на лекар? Но тој ја нема ни човештината!
Ме остави... Ме откачи така! Ја уби во мене можноста и желбата за големи трудења, та лидам со денови вака, нигде да не ме соземе место, избезумен. Ме отстрани, прескокнато преку сè, и преку сумата што ми ја зеде в
џеб“.
Под нозете му остануваа скалилата од широките железни скали што
водеа за пероните на катот, кон кои се искачуваше.
Многу работи човек ги врши несвсно. Особено сега. Особено тој,
Нешко коректорот, кому нешто сè уште како да повтеше да му го врати
умот кон големата печатница, небаре кон добра, долго градена подлога,
на која можеби сепак би се нашла потпорка што би го задржала?... Туку,
глупав миг! Прелага! Жално, ама неповратно, непоправливо! Та дете ли е
да се лаже уште: иако не одамна, печатницата станата е веќе одминато,
само некогашно поглавје на неговиот живот... и... – го потстресна речиси
студена морница со помислата: – зарем не е веројатно д а с т а н е т о а
д у р и и д а м н е ш н о п о г л а в ј е во издолженото време, – едно
какво ли немилосрдно натурено време за живеење, за поднесување на
долги, долги, безутешни сеќавања на она што некогаш барем за неговата
душа имаше важност...
Ни докторот тоа не го помогна денес. Да се позапреше, да се запрашаше барем, дали постои можност за некаков обид, во состојбава во која
е доведен... Ама што е ова, што вака сосем напразно туку си зборува, зарем не е и самиот свесен дека веќе нема место за тоа?
Сите искривености по кои непрекинато се ака денес и кои болат во
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душата, небаре невидливи лазечки ѓаволчиња да влечат до ужасија на
уште поголеми влошености, така што тоа нема крај – ја потврдуваат вистинитоста на таа н е п о в р а т н о с т!
Од стемнетото лице очите и како да не му гледаа повеќе, иако не беше исклучен од новозапознатата, изобличената виделина на овој свет.
Свесен беше, сепак, за една многу бедна, многу неподнослива слика
која ја претставуваше, но која тој и не сакаше веќе појасно да ја разбира.
Тој ја однесе својата скоро поревачка снага на едната страна од
просторот меѓу колосеците и дури кога дојде блиску, до самиот издигнат
знак за правецот на возовите, распозна дека не е тука за неговиот град,
тоа е, значи, оној на другата страна, зашто во резервацијата му пишува
четврт, а не овој, трет колосек – но сеедно, дојден е, може да си зјапа и
овде колку и на друго место... има време и премногу за да ги мине дваесетината чекори до соседниот колосек. (Искуството му помагаше во беспроблемното снаоѓање. Сè уште му помага...)
Не забележа додека доаѓаше, па сега, како што се поосврна по широкиот перонски простор, му се сретна заматениот поглед со голем висечки станичен часовник, од кој, дури откако тргна кон него и му се приближи за кратко, разбра – но дали беше тоа во самиот миг на појавувањето на
игривите кршкања по стаклениот круг? – дека има всушност уште два и
пол часа до тргнувањето на возот. Ако по лицето би му се верувало, отсуството на секаква нестрпливост, нервоза, му помагаше, исто така и на
тоа, што не чувствуваше подгон да бара друг начин или место на чекањето.
Денес немаше време за неважни работи.
Затоа пак, иако вратен повторно на првобитното место, подзамислен
за тие само што неслучени пречки во мигот на сооченоста со часовникот,
си одговори на внатрешното, некако подзапирачко допрашување: Ќе го
стори и тоа, зошто да не: ќе го побара пак и часовникот и времето на него,
иако не му е тоа потребно, за ништо, ни за возот што нема да му избега.
(Жалникав, одвај доѕирлив трепнат насмев на лицето).
И како да беше сепак добра причината за тоа, ја подзаврти првин
главата, како да дава можност за „приговор“ на науменото, па му стружнаа, како претходно, троа и нозете по перонските плочки, и брзајќи најдено беше... но само кругот на големиот висечки часовник, а не и јасноста
на бројките и местото на стрелките.
Тишина беше во моментиве и подалеку од овој перон, и ја послушаа
втората наредба очите, нездравите, па се оборија сега повторно кон плочките, веќе забележани со нивната убавина и финост, посебно со беспрекорниот нивен наниз, изработката... тоа беше, поправо, само беглиот, прв
впечаток, и беше непотребен тој впечаток, којзнае колку сигурен, впечаток кој му напомнуваше, вистина, дека и други некои работници ги красела педантноста што и него како коректор го красеше, кое, исто така беше
неважно. Зашто – зашто! – сите овие редови плочки всушност, без оглед,
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без оглед... беа искривени – треперави линии на искривеноста: во неговиот поглед, и во неговата глава!
Уште од мигот кога дојде, тој ја започна својата нерамноправна
„борба“ со таа искривеност, дури допрва сфаќана колку била голема, иако
изгледот негов тоа не го оддаваше и не го оддава. Како да беше некаде на
изложување на себеси, со цел неважна, или на потајно, нереагирачко изживување на себеси...
Тоа не беше истиот Нешко, кој и да било познат да го видеше; иако
посебно блиски немаше. Нешто како да беше прегорено, или како избегано веќе, вон. И од чувствувањето на умора во своите нозе, и од чувството
за прездосаденост од сè иста положба.
Подолго време тоа продолжуваше, неговото истрајување во соочувањето со .....плочките, со тоа што имаа да му кажат тие... зашто освен
тоа, повеќе ништо друго не му остануваше. Дури по малку како да му се
матеше во сознанието, дека тоа веќе го сторил, дали еднаш дали колку пати, ама не беше важно... Зашто всушност за сето тоа време клукаше, во
неизвесноста, во шупливата, пустотна неизвесност, каењето; извираше
беззборовно, неопростливо самообвинување од непрестанатото тежење на
мислите за сторените грешки со својата наивност и незнаење!
Меѓутоа, на невеселото, но сепак многу непроникливо лице, што ќе
го забележеше по некој од присобраните малцина по перонов, и покрај
видливата отсутност и замајаност, сè уште како да се беше задржал некој
заборавено отрпнат, жилав, зачудувачки неизмор...
Тој како и да не ги беше забележал, нив другите. Можеби некое немо сетиво и ги беше открило, кое немаше што да му каже нему...
Сепак, по веќе доста изминато време, при случајно скршнат поглед,
подразбуди во него миг внимание една слика не толку обична. Некој работник, или можеби селанец, седнал на перонските плочки, се скупчил со
поткренати колена, потпирајќи се со грбот на масивен, висок столб.
Нему, на Нешко, не му пречеше таква замора.
Изврвеа, вистина, многу минути, можеби и час да беше поминат.
Нешко не го погледува часовникот на раката, што го носи небаре само за
луксуз, внесен е во нешто, во прегорување на времето, на себеси можеби,
заедно со несреќата...
За тоа време беа заломотиле и неколку возови низ станицата, што
тргнуваа, или пристигнуваа. Не, тоа не го заинтересира. Беше тоа сосем
вообичаена работа, далечна работа за него, тешко притиснат од грижи.
Тука е, неколку чекори зад него, и големиот, висечки часовник на
станицата, сигурно еден од поставени на редот перони – што за него не е
воопшто интересно. Тој забележува други нешта. Не може да престане да
не ги следи. Тие линии на редовите плочки, искршкани, искршкани, дури
змијолико сплеткувани понатаму... Колку ли пати тоа го видел, и погледот му подизбегнувал... Небаре правец на прогон, на казна, од ѓаволот радосен посочена – тоа трепераво поигрување и подалеку од центарот на
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неговото видно поле (денешно, најново откритие). По којзнае кој пат откако се искачи на поплочениов перон и дојде случајно на овој негов дел –
небаре да не беше плочник, туку змијарник на кој и испаничен, и упорен
се враќаше пак назад со проколнатиот поглед, обидувајќи се да најде
„проод“ за својата лоша разболеност...
Но попусто. Црвенкавиве плочки, големи, речиси китено нанижани
и во правецот напред пред него, и во правецот како што зафаќаше ширина
перонов, колку и да се напинаше неговото исчекување, неговото премолување во душата, стануваат неизменливо, неуморно појавувана искривеност во погледот негов, од која одново и одново му се морничавее сето
битие. До неиздржување подолго, до скитнување на погледот: и кон коловозот, тука, мошне близок, вдлабочен – кој не е за неговиот воз, – и по
рамнинката подалеку натаму, напред, каде црвенкавоста веќе бледнее,
трепераво губејќи се во една несреќна празнина која зјапнува; сè до коловозот на другата страна, каде шините не се гледаат, само всекот во плочникот – и пак ваму, до часовникот, големиот, виснат, издолжен подизвиено, задолжително подизвиено издолжен – о, очи спобудалени! Не дознава
овојпат уште колку му останува чекање.
И пак неуморно кружење на погледот, проклет казненик, и по шините на колосекот, што се за него ете многу светкави, единствена светкавост
во големиот примрак (Каде е сонцето, го има ли некаде сонцето?) – и непрестанато пак по плочките!
Небаре спријателени, како да нашле нешто на тие плочки, пустите
негови очи – зарем уште се надеваат на нешто, – сè туку лазат по нив, но
и тука, кон колосекот, до кого, и без да гледа, веќе знае дека се седум редови до работ, и уште повеќе натаму, како што се протегаат паралелно со
него, спојната линија меѓу нив, редовите, се кривее, се кривее – непоправливо... но тој е веќе уверен во немилосрдноста на тоа, така што веќе ново,
и ново, замајано, позадишано стреперување го бие отсекаде, каде и да погледне, често пати и додека уште не пресекнало претходното! И бегањето
се повторува, но каде може бегање, кога очите му натежнуваат на разбудалените спојни линии, сплеткувани, кои никако, о никако не почнуваат
да се средуваат... Ете, овојпат нема да брза, посконцентрирано, издржливо ќе продолжи, нема да ги одвраќа очите барем од овие седум редови
плочки, од неговото стоиште до колосекот, – непотребна, здодевна бројка, како што се здодевни и двата часа.
И, со миговно сожалување кон душата своја отепана, тој уште еднаш ги враќа очите казненички, очите покорнички кутри, на проклетите
спојни линии меѓу седумте редови, да се обиде пак, можеби овојпат не ќе
се јави онака искривеноста. Спокоен, ако не и замелушен... Ама надевањето, мало-мало, не му се исполнува.
Но сега го бара умот негов и часовникот! Големиот. На него мисли
Нешко да се нафрли со очите. Барем на него уште еднаш, позадржувано
да провери... Меѓутоа, пред да се заврти за да му пријде, погледна, најпо68
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сле, на својот часовник на раката, го дозна она на што се пренесе саканото:
„Уште нецел час“, си рече со некоја слаба воздишка. И не се сврти,
никаде не мрдна. Но во тој миг, нов заникнат металнопродорен пискот од
локомотива, штрекнувајќи му го веќе ослабеното внимание почна да му
се натиска во ушите, да му ги исполнува, овојпат посилен од претходните, незабележани, осетно позасилуван и... тој веќе погледна, можеше да го
сфати барем тоа: моторната локомотива, со веќе прекинат предупредувачкиот „свиреж“, се ближеше право по овој, левиот колосек, стенкаво брмчејќи, сè позасилено јачејќи, иако не премногу брза, огромна... го поднаѕреа кутросаните очи и тоа: сама, без вагони, тргната по некоја маневарска
задача... Миг, во кој што од неговата внатрешност се расили нешто толку
сморено, но со доживеано верување дека е свршувачко, последно, така
што мислата ј а дочека н е а како некаков срамнувачки, расчистувачки
булдожер, бидејќи имаше тука многу нешто насобрано, натрупано за расчистувањње... Поправо, којзнае дали Нешко, во таа пренатрупаност, можеше да дораспознае точно што се случи тоа со него. Беше ли тоа во
страв да не биде можеби пропуштен, незафатен огромниот „куп“?... Само
се зададе со најголем можен залет напред преку седумте реда плочки што
го делеа од колосекот, и го немаше повеќе. Ја снема стемнетоста создадена од едно докторче.
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Димо Димчев
СЕСТРИЧКАТА МАРИКА
Есента тукушто беше навлегла. Преку ден беше топло, а ноќите
свежи. Полето вриеше од луѓе кои ораа и ја привршуваа есенската сеидба:
јачмен, ‘рж, пченица. Корнењето на сусамот привршуваше, остануваше
работата по гумната каде се затресуваше зрното и се сееше со решета. Овците веќе долго време не се молзеа, овчарите си имаа огради во полето и
таму деноноќно ги пасеа овците. Ние децата им носевме јадење и леб.
Бостаните сè уште беа преполни со лубеници. Тоа лето бостаните имаа
род како во приказните. Каде и да си се завртел си можел да скинеш лубеница, и, никој да не те кара. Нашето Доброшани беше славно за лубеници. Растеа големи тие од сортата бакарки и тие туркија – по десет-петнаесет кила. Само што ќе им ставеше човек ножот и, наеднаш се расекуваа на
две. Слатки како шеќер. Леб со лубеница и сирење, на поле, ни беше многу вкусно јадење.
Ех, таа есен, татко ми го беа собрале воена вежба. Цел месец. Дедо
ми ги пасеше овците, бате сè уште не можеше да ора. Уште со време татко ми беше пазарил едно Турче за орање, за тие месец дена, од Тестемелци. Беше се погодило многу добро Турче. Што Сајда и што добричок ти
беше! Работата си ја гледаше како своја. Со алал да му се парите што ги
зеде. Сајда, секоја вечер си одеше дома да преспие и, уште неразденет денот доаѓаше и ги тераше воловите на орање или одеше по друга работа
што требаше да се заврши. Сајда не одбиваше работа, не враќаше збор.
Таа есен јас никогаш нема да ја заборавам, дури да сум жив; ниту
јас, ниту мама. Не ја заборави и кутри татко дури беше жив. Кога седевме
покрај огнот и си разговаравме, зимите, или летата кога си одмаравме на
сенка и почивавме од жнеење, копање или друга некоја полска работа, секогаш ја спомнувавме. Кога и да разговаравме за таа есен, очите ни се насолзуваа.
Во тој еден месец колку што татко ми беше воена вежба, една приквечер, како сега да било, иако имав само пет години, мама ме остави покрај лулката за да ја лулам мојата сестричка Марика која имаше само петшест месеци. Кутричката Марика, колку малечка беше но и таа беше болничка, се топеше од огин. Ништо не ставаше в уста. Само по малку кравјо
млеко. Ние, пак, крава немавме и затоа мама одеше да наполни по едно
канче од Даут. Секоја вечер добричкиот Даут ни даваше по малку млеко
за нашата Марика, си го кратеше од уста што се вели.
Јас си ја сакав сестричката, оти пред неа починаа други две сестри,
умираа малечки. Едната пред мене родена а другата по мене. Колку голема желба имав јас да имам сестричка, па и татко ми и мајка ми – колку ли
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сакаа да им поживее една ќерка, да ја мажеа и да им доаѓа на гости, една
ќерка. Сакаа, и мајка ми и татко ми, затоа што тие двајцата беа останале
сираци од малечки, не си ги помнеа мајките, па имаа горчливо детство. А
и немаа тие роднини да им идат на гости.
Јас седев крај лулката; ја лулав и ѝ пеев на Марика за да не плаче.
Марика, кутрата, се топеше во огин, ладна пот ја облеваше.
Дури ја лулав така и ѝ пеев ги отвори очињата и мило ми се насмевна. Ми го подаде малото и бело раче како снег. Јас го држев во едната рака и го милував а со другата ја лулав. Марика пак ги отвори очињата,
пак ме погледна и ги затвори. Рачето не си го повлече од мојата рака. Повеќе не ги отвори очите. Заспа. Заспа и за навек кутрата моја сестричка.
Јас бев единствениот кој ја видов кога тргна за на оној свет. Само со мене
се поздрави. Јас бев мал, не ги сфаќав работите и си помислив дека заспала.
Поседов уште некое време да не се разбуди и да не плаче. Марика
не се будеше. Мајка ми доцнеше со враќањето од кај Даут со млекото.
Кравите доцнеа и не сакаше да си дојде дома и пак да отиде, требаше двапати истиот пат да го мине. Знаеше дека сум јас дома. Таа имаше доверба
во мене.
Јас, штом видов дека Марика не се буди, излегов надвор и почнав
да си играм со децата. Не останав долго таму и се вратив до надворешната врата да наслушнам да не плаче Марика. Не се слушаше плачење. Таа
спиеше. Пак отидов на сокак и си играв со децата.
Наеднаш се зададе и мајка ми. Одеше забрзана со канчето млеко в
рака. Добро се беше стемнило.
– А, бре Дина, што ти бараш тука...! зошто ја остави, мајкино, Марика сама дома?... Зошто ја остави да плаче, знаеш дека е болна...?! Ми
рече мама и уште позабрзано тргна за дома.
– Марика заспа, мамо, не плаче... Бев јас и видов, сега само што
идам од дома.
Мајка ми веќе не одеше, таа трчаше. Јас заостанав малку оти и децата уште си играа надвор. Кога отиде дома и ја виде Марика, мама веднаш сфати дека е мртва, со раката зафрлена врз килимчето со кое беше
покриена. Насмевката уште ѝ се гледаше на малите уснички. Ужас ја фати
мама, рацете и нозете и се пресекоа. Едно:
– Оф несреќа, црна и проклета, што ме снајде кутрата јас!... –
слушнав во ходникот као што идев од надвор.
Многу не се мислев. Влегов дома.
Мама беше бледа во лицето и солзите како монистра ѝ се лизгаа по
лицето. Не ми рече ништо. Ја крена Марика од лулката, ја стегна на градите и долго-долго ја држеше така, како да не ѝ се веруваше дека од тој
миг Марика немаше да биде во нејзината прегратка, туку во прегратката
на црната земја. Господ така сакаше и ѝ ја зеде од раце. Сакаше да ја остави со празни раце. Попусти ѝ станаа сите маки од цело едно лето. Каде
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отиде целата радост, што ја чувствуваше со неа. Со Марика во прегратка
стоеше како скаменета. Не можеше да ја испушти од раце и да ја врати во
лулката. Не можеше очите да си ги оттргне од тоа бело и убавко лице и од
таа слатка насмевка која се гледаше на малите уснички.
Јас, се фатив за полите од фустанот на мама и така стоев покрај
неа. И јас плачев, а не знаев зошто. Плачев оти ја гледав мајка ми дека
плаче. Мајка ми се заврте кон мене. Уште поголем синџир солзи ѝ потекоа по лицето. Сега, со едната рака ја стегаше Марика а со другата ме
прегрна мене. Каква болка, каква жал, Боже! Во собата се слушаше само
плач. Со плачлив и со половичен глас мама ми рече:
– Дина..., ние веќе ја немаме Марика... Марика умре, мило, не заспала како што рече ти и како што тебе ти се сторило, мило на мама...
На моето лице ги почувствував усните на мама кои трепереа и гореа како огин. Јас уште посилно почнав да плачам, треперев како прачка,
не успеав да изустам ниту збор, не успеав да ѝ дадам никаква утеха на мама. Срцето ми се стегна. О, колку бев малечок, но наеднаш сфатив дека
смртта е лоша работа, дека мама не плачела туку-така, џигерите ѝ ги
изгоре, кутрата, оти во тој час немаше лек за нејзината болка, оти солзите
што ги испушташе како жарта не помагаа ништо...
Едно време мама собра сили, ја остави Марика во лулката, ја покри
пак со килимчето и таа се чинеше дека спие, и отиде да го запали кандилото кај иконата. Се прекрсти и се помоли за душичката на Марика, која
во тој миг беше на пат за во светот на мртвите, за во рајот исполнет со
тропки и лулки под расцутени дрвја претоварени со цветови; во тие ливади кои наликуваат на килими со разнобојни цвеќиња, и со песни од разновидни пилиња и уште колку ли други убавини кои Господ ги создал за
такви малечки душички кои ги земаше без никаков грев и ги оттргаше од
милувањата мајчини кои ги раѓаа со неизмерна радост... Марика на оној
свет не беше сосема сама, ја чекаа други две сестрички нејзини дадички,
кои таму беа пред многу години. Тие беа и поголемки, и, пак им беше галеничка.
Јас не се мрднав од местото каде ме остави мама. Мама ме зеде за
рака и ме седна покрај лулката на Марика. Сега, не за да ја лулам, туку да
седам покрај неа. Низ насолзените очи едвај го наѕирав лицето на Марика. Раката пак ѝ седеше испружена и зафрлена врз килимчето. Насмевката
на малите уснички уште се гледаше на убавото лице. Ангел како да спиеше во лулката, а не Марика мртва и замината на оној свет.
– Дина, отиди и викни ја баба ти Султа да дојде за да ја чуваме Марика вечерва, ајде мајкино. Така да ѝ речеш: бабо, мама рече да дојдеш
оти Марика умре!
Кога ги рече овие зборови кнедла ѝ застана во грлото и ми се стори ќе падне. Јас не реков ништо, станав и си го фатив патот.
Надвор беше ноќ. Бргу-бргу отидов кај соседите и ѝ кажав на баба
Султа, како што ми рече мајка ми. Штом слушна баба Султа, и таа кутра72
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та се натажи:
– Ах, кутрата Унчовица, пак си остана само со маката и со празни
раце! Оди, ќе дојде баба... оди ти Дина, кажи ѝ на мајка ти дека веднаш
идам...
Се вратив дома. Си беше дошол и бате од работа во полето. Молчеше и тој, ништо не зборуваше. На лицето му се гледаа две солзи исушени. Солзи, и само солзи...
Седевме сега тројцата и молчевме, како биени од градушка, покрај
лулката на Марика. Каде отиде радоста од претходната вечер, пред само
еден ден, кога си правевме шеги и се смеевме со Марика? А таа, кутричката, болничка, но пак се смешкаше по малку за да ни ја исполни желбата.
Како да знаеше со каква радост ја очекувавме да порасне. Со колкава радост ја очекував јас за да ме вика бате, да ја фатам за рака и да ја водам
надвор да си игра. Си замина Марика, отиде и нашата радост. Јас ја немав
среќата да ме вика некој бате...
Не помина долго време и дојде баба Султа. Кутрата, и таа трепереше и плачеше, и таа жалеше дека ние останавме без радоста и без Марика.
Се прекрсти пред иконата и седна до лулката. Со раката го фати малото
раче на Марика. Како да не ѝ се веруваше... Не погледна сите тројца со
очите полни солзи и почна погласно да плаче. Плачеше за нас, за несреќата што не задеси, но плачеше и за своите дечиња кои ѝ умираа исто така
малечки, како нашата Марика. О, во таков еден миг кој би нашол зборови
за утеха за изгорените и испечените души?! Туку, за нас тројцата беше
потребно едно свежо ветре, ни требаше некакво освежување на тој огин
кој беше загосподарил во собата. Баба Султа многу добро ја знаеше таа
работа, и почна:
– Вие да сте си здрави и живи, та нејзе толку ѝ било пишано... Не
плачете, не плачи и ти Унчовице, уште си млада... Господ ја зеде Марика,
Господ ќе ти даде и друга. Не плачи, црна, Пихо, толку ти била среќата
тебе... Само маката, проклетничката... И Господ греши – ако веќе наумил
да ги земе, нека ги земе само што ќе се родат, а не после толкуте маки поминати со нив... Не плачи, кутра, ајде не плачете и вие деца... Ајде ти, Дина, да си легнеш, ајде бабино, оти утре треба да станеш и да си играш со
децата, ајде бабино, оти утре децата ќе си играат а ти ќе спиеш. Утре мајка ти ќе има друга работа, не ќе те гледа тебе. Ти Мита, отиди и кажи му
на вујко ти Коли-Мари да ископа гроб за Марика, ајде бабино, оти утре
кога ќе му јавете! Татко ти не е овде, дедо ти не знае, кој ќе ги сврши тие
работи?...
Сега, работите си добија свој тек и болката како да се намалила после тие наредби на баба Султа...
Бате веднаш стана за да отиде во Тестемелци, кај вујко ми Коли.
Мама ништо не рече. Виде дека добро стори баба Султа оти го испрати,
таа беше изумила сосема за такво нешто. Јас станав и си легнав во постелата. Баба Султа испрати човек од соседите да му стори абер и на дедо
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ми, за да дојде од при овци. Само на татко ми немаше кој да му јави, колку да знае. Дедо, кога дошол не го видов, оти бев заспал, но утрото видов
дека беше дома. Само што станав од спиење право кај него отидов. Тој,
кутриот, само што ме виде, ме зеде во скут и почна да плаче.
Само што се раздени убаво, мајка ми и дедо ми ја зедоа Марика и
отидоа во Тестемелци и ја закопаа. Мене не ме зедоа со нив и не видов каде ја закопаа малата Марика, која ми ја подаде раката за да се поздрави со
мене, како батко што ѝ бев, оти замина на пат и дека друго видување нема...
Како ја помина мајка ми карпестата стрмнина над нашата куќа со
Марика во скут, и целиот пат до Тестемелци, и што сторија и направија
таму со вујко ми Коли-Мари, не можам да знам, оти не видов. Само знам
дека јас тој ден воопшто не излегов да си играм со децата. Цел ден седев
дома дури не се врати мајка ми. Таа се врати од Тестемелци дури попладне, пред зајдисонце. И ги видов очите поцрвенети како жар, од плачење.
Штом ја видов толку тажна и скршена, почнав и јас да плачам. Плачев
оти се врати со празни раце, пресечени и како да не знаеше што попрво да
почне да сработи. Првпат како да беше влезена во куќата. Сега како да ја
гледам дека ѝ се лошеше од плач и од тагата што ја чувствуваше. Еј, мамо, мамо, така ти било пишано...
***
Чичо Гога Миту и дедо Таќи Момку отидоа за Скопје да продаваат
волна и се видоа со татко ми и му кажаа, за да не мисли оти знаеше дека
дома ја остави болната Марика. Во тој миг што можеше да стори, кутриот, таква била и неговата среќа. Како ги поминал останатите денови, тој
си знае. Немаше да го пуштат порано да си дојде, туку и да дојдеше што
фајде? Марика си отиде.
Кога си дојде дома, ги видов со мајка ми дека плачеа двајцата. Си
ја оплакуваа црната судбина која ги беше оставила со празни раце...
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Гордана Стојаноска
РАЗДЕЛБАТА
(Извадок од романот „Прозорец кој никогаш не се затвора“)
Теа ги отвори очите нагло и виде над себе лице кое ја гледаше со
зеници кои имаа неверојатна боја. Како да сакаат да ја допрат со својата
мекотија и топлина.
„Баба ми...“ Човекот молчеше и натаму само ја гледаше наведнат
над нејзиното лице. Потоа, ја испружи левата рака и полека, само со врвовите од прстите ја помилува по образот. Теа истрпна од тој допир. Нејзините очи само се ширеа и во себе го пиеја секој одблесок светлина со солзите кои во нив се најавуваа. Андреј чувствуваше дека ја добил најтешката задача во животот. Не залудно некогаш ги убивале гласниците кои носеле лоши вести. Андреј потполно ја разбираше таквата постапка. Оној
што ја донел лошата вест, за вечни времиња ќе го потсетува погодениот
од неа на болката. Имаше гадно чувство дека го натерале да му ги соголи
крилјата на ангел. Дека ја прави најнеблагодарната работа на светот.
„Баба ти...“ почна и се засопна. Зборовите беа некако, на некој чуден начин врзани клучка, беа со агли кои запнуваат во неговото грло. И
болат. Не сакаат да излезат.
„Мртва е...“ заклучи девојката со резигнација и лицето ѝ посиве.
Андреј беспомошно ги собираше и ги разделуваше веѓите.
„Не, жива е... но...“ Очите спроти него станаа уште поголеми. Уште подлабоки. „Имаше мозочен удар...“ ја исфрли од себе вистината, како
да исфрла некој чеп од сопственото грло. И тој чеп, прастар и аглест чеп
кој се вика очај, му ги распори страниците на устата. Длабочините во очите пред него ги снема. Се удавија во неверојатната поплава која извре од
нив, се прелеа по образите и почна да тече како река. „Теа...“ се обиде
пак.
„Остави ме...“ чу безбоен глас.
И тој го послуша знаејќи дека во овој миг нејзината болка бара самотија. Полека се оддалечи од креветот, но не излезе од собата. Теа изгледаше како да не го забележува, а и да го забележуваше, тоа ништо не ѝ
значеше. Ова беше мигот во кој се сеќаваше на својата последна роднина,
на последната искра во своето огниште, на последната топлина која се закануваше да испари од нејзиниот живот. Ова беше мигот во кој се соочуваше со страшната вистина дека може да остане сосема сама на овој свет.
И мигот во кој баба Роска уште ѝ зборуваше:
„Дедо ти Илија, кога бев млада, секогаш велеше: Роске, росо моја,
да можам да те турам во чаша и да те испијам. Толку ми си убава.“
И пак: „Не им верувај на зборовите, Теа. Верувај во она што го чи75
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таш во очите. Ако таму не го читаш истото што го кажува устата, тоа ти
го кажува погана уста. Тоа ти е ветар во магла.“
Реквиемот продолжуваше во мислите на Теа:
„Татко ти ти даде име кое го носи и еден полски цвет. Нежно розов
и убав како пеперутка која само што не првнала. И ќе посакаш да го скинеш и да го чуваш, но тој се брани како ѓаволче. Со ситни и остри трнчиња. Убава си како него, но немаш ниедно трнче. Кога веќе еднаш ќе ти
порастат, дете?“
Баба Роска пак ја прегрнуваше: „Кој ти рекол дека немаш мајка и
татко? Јас ти сум тебе и мајка и татко. Не плачи дете, јас нема никогаш да
те напуштам...“
А еве, сега сака да ја напушти...
„Сега си девојка, Теа. Немој да се плашиш од таа крв. Тоа значи
дека си пораснала, си се разубавила, си станала млада жена...“
Теа еден по еден ги оживуваше миговите за кои не беше ни свесна
дека ги запаметила:
„Прегрни ја и бакни ја мајка ти, Теа. Таа дојде од далеку. Ајде,
белки не ја сакаш повеќе таа кукла што ја стегаш во рацете.“
И како што ги оживуваше, така и ги закопуваше назад, во најскриеното катче на душата. Таму да останат:
„Дојди да ти ја раскажам приказната за кралот кој сакал во неговото кралство да нема несреќни луѓе. И тој крал, една волшебничка го претворила во црна птица, за да лета низ кралството и да види дека сите неправди уште постојат. Дека неговите најблиски соработници го лажеле и
ја прикривале вистинската слика. И видел кралот бедни и гладни, болни и
онеправдени, видел болка и грабежи. Видел дека цел негов труд да направи среќни луѓе бил залуден. И од тага останал црна птица која лета во
ноќта и се огласува во близина каде што се случува некоја несреќа...“
Теа често се разбудуваше во сонот со писок. И над неа тогаш се
појавуваше милата, слаба прилика која ја земаше во рацете и ја притискаше до своите овенати гради:
„Речи му на сонот, сол и вода да се стори. Речи му до трипати. Да
оди по водата и да го изедат рибите...“
Потоа воскреснаа зборовите кои ги чу кога ја испраќаше како матурантка:
„Сега си голема и полнолетна. Само едно ќе ти кажам. За да запомниш полесно. Внимавај кому го даваш срцето. Тоа е нежно и кршливо и
ако го дадеш на некој што не заслужува, може да ти го измачи и да ти го
фрли назад без трошка благодарност.“
И Теа слушна нечиј плач. Потоа сфати дека таа самата плаче. И дека со рацете ги стега градите, што од болката која ја мачеше од раната,
што од болката која ја предизвика жалот. Сега имаше две рани. Една
блиску до срцето и една право во него.
Андреј слушаше од аголот во кој седна и молчеше. Не се обидува76
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ше ништо да стори. Никој и ништо сега не можеше да ѝ помогне на Теа...
Ноќта влезе во битолската болница како крадец кој е свесен дека
нема што да земе од тоа тажно место. Докторот Сребре намрштено чекаше да се смири липањето кое ги раскинуваше градите на Теа. Со едната
рака го задржуваше Андреј во неговиот наум да се доближи до креветот
на избезумената девојка, а со другата го мереше нејзиниот полуден пулс.
Ништо не можеше да се стори. Никој не можеше да ја олесни оваа болка.
И покрај тоа што неговите очи му личеа на два пресушени кратери исполнети со себеобвинување и нешто многу слично на очај на човек пред
смртта.
Кога неговото осетливо уво долови процеп во густите раскинувачки звуци и откри дека тие изгубиле од својот ритам, тој го пушти рамото
на Андреј и се наведна над креветот.
„Теа?“ тоа беше и повик и прашање. Натеченетите очи се отворија
и го погледнаа. Прво бело, а потоа препознавањето се оцрта во нив.
„Уште е жива?“ Андреј се стресе од гласот кој излезе од бескрвните усни. Иако беше само шепот, го удри како силна тупаница во стомакот.
Сребре кимна со главата. „Сакаш да ја видиш?“
Лицето ѝ се осветли од некоја внатрешна радост. Андреј душмански ја загриза долната усна. Тој сфати дека ова беше повик на последната
средба. Сребре ја заврти глвата настрана и ги сокри очите од погледот на
девојката. Потоа почна да плетка нешто околу подвижниот кревет кој дотогаш стоеше во аголот од собата.
Андреј, сега ослободен од раката која го задржуваше, не се осмелуваше да влезе во видокругот на Теа. Само стоеше над нејзината глава,
изеден од беспомошното очекување. Кога на вратата се појавија два силни болничари и внимателно ја подигнаа повредената девојка во подвижниот кревет, тој се обиде да излезе незабележан од собата.
„Господине Марковски?“ допре до него гласот кој уште трепереше
од неисплакани солзи. Тој полека се заврти и среде збрката од пластични
црева и кабли, виде бледо лице со две темни очи вперени во неговите.
„Не се обвинувајте себеси... зашто тоа го читам на Вашето лице...“ Тој зина да каже нешто, но потоа ја затвори устата и продолжи да гледа во неа
занемен. Срцето прво му слезе во стомакот и потоа суверено го освои и
него и неговите гради. Сега, целото негово тело беше претворено во едно
огромно срце кое удира во некаков силен, прашумски ритам. Раката на
девојката се подигна и по неа како танка змија се слизна проѕирното црево од инфузијата. Подвижниот кревет се дотркала на половина метар од
него со ужасно квичење. Раката со забодена игла во зглобот уште беше
подигната. Тој ја пушти својата и за миг ги дофати студените врвови од
танките прсти на неа. Тие ги стиснаа неговите со утешителна сила. Од тој
стисок, прашумскиот ритам во неговите гради се засили уште повеќе. Тоа
беше сосема ново чувство. Нешто непробано. Да можеше во тој миг да се
погледне во огледало, сигурно немаше да се препознае себеси.
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Летечките врати од одделот за интензивна нега се склопија со слаб
тресок и го оттргнаа од занесеноста. Со тежок чекор ја напушти собата.
Една медицинска сестра помина покрај него и му се насмевна. Тој ѝ одврати на насмевката, но некако отсутно. Таа само ја заниша главата и продолжи.
Сребре тивко го дотурка креветот на Теа до креветот на нејзината
баба. Старата жена лежеше на креветот, речиси изгубена под покривките.
На нејзината уста беше зацврстена пластична маска за кислород. Левата
страна од лицето ѝ беше благо искривена и опуштена, како да се чуди за
нешто. Но очите ѝ беа живи и свесни за сé што се случува околу неа. Теа
се исправи со помош на Сребре и ја дофати ковчестата рака на баба си.
Благо ја стегна и таа одврати на нејзиниот стисок. Нејзините очи се завртија кон Сребре.
„Те слуша.“ рече тој.
„Остани со мене...“ пропелтечи Теа. Раката во нејзината потрепери
и пак бессилно ја стегна. Зениците се завртија барајќи ги нејзините очи.
Теа се протегна кон неа и безгласно заофка кога силна болка ја пресече
преку градите. „Бабо. Остани со мене.“ Ми...“ солзите почнаа да се лизгаат по нејзините образи. „ми требаш...“
Очите на бабата добија некој див израз и таа се обиде да одмавне
со главата.
„Пушти ја да си оди.“ допре до Теа гласот на Сребре. Со избезуменост погледна во него. „Само ти ја држиш овде. Сакаше да те види. Дека
си жива...“
Теа го врати погледот на опустошеното лице на баба си. Само една
солза се лизгаше од десното око на старата жена, ништо друго не се движеше. Сега гледаше во спротивниот ѕид и изгледаше дека силата која ги
движеше нејзините зеници сосема да испарила. Тоа лице беше маска. Искривена, гротескна, непрепознатлива. Скршена... Тоа лице веќе не припаѓаше на ништо овоземско. Се принуди себеси да ја пушти раката која ја
водеше четврт век. Таа остана на работ од креветот, неподвижна и туѓа.
Сребре се приближи до очајната девојка која сега седеше со наведната
глава.
„Доволно беше Теа. Не се измачувај себе повеќе...“
Подвижниот кревет пак зачкрипи. Девојката легната на него со
празни очи гледаше во една точка право пред себе. Како да се движи низ
некој бескраен тунел. И кога стигнаа во собата во интензивна нега, нејзиниот поглед остана вкочанет. Сребре излезе без збор. Десетина минути
откако тој ја напушти собата, во неа влезе медицинска сестра со подготвен шприц во кој блескаше килибарна течност. Теа се оттргна од летаргијата кога ја виде:
„Што е тоа?“ праша.
„Нешто за да те релаксира.“ одговори збунетата сестра.
„Не сакам!“ извика девојката и благо со здравата рака го отклони
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шприцот од својот колк. Сестрата излезе со навреден израз на лицето и
цврсто стегнати усни. Теа не обрати внимание на тоа. Не сакаше да си ја
олесни болката. Не сакаше да се сокрие во магливата бессвест и да ги
проведе спиејќи последните часови кои на баба ѝ ѝ останаа на овој свет.
Барем толку ѝ должеше. Ѝ ја должеше оваа болка...
Апаратите кои беа поврзани за телото на баба Роска ги исправија
своите линии некаде околу полноќ. Нејзиното тело за последен пат се истегна, се исправи, лицето ѝ се смири и очите ѝ се затворија. Како дете кое
заспива... Сребре се приближи до неподвижното тело, ги исклучи многубројните апарти, ја извлече иглата од нејзиниот зглоб и со длабоко почитување го навлече чаршафот над нејзината глава. Потоа се прекрсти над
прекриеното тело и прошепоти:
„Води ја низ долините на сенките и онде каде престојува злото и
не дозволувај да се плаши...“
Валканите ѕидови студено гледаа во него. Како да беа тука само за
да посведочат дека вечноста не се крие во кревкото тело на човекот. Но
Сребре знаеше нешто што тие не го знаеја. Дека вечноста не е ни студена
ни едноставна.
Кога влезе во собата на Теа, веднаш го забележа нејзиниот сконцентриран поглед. Од него се лееше некоја неземска светлина. Таа веќе
знаеше.
Сребре полека седна на работ на нејзиниот кревет. Теа го сврти
својот опасен поглед кон него:
„Готово ли е?“ праша.
„Да.“ одврати тивко Сребре.
Девојката го сврти погледот кон еден темен агол од собата. Сребре
полека ја зеде нејзината дланка во својата и благо ја помилува. Теа ја подигна неговта рака до својот образ и ја допре на него. Сребре беше потресен од тој едноставен гест со кој од него се бараше заштита и поддршка.
„Знам дека сторивте сé што можевте да сторите...“ Сребре молчеше. „И знам дека...“ подголтна со напор, „Андреј... господинот Марковски... сигурно не се чувствува добро...“
Ни сама не знаеш колку. Во два дена успеа да сретне луѓе од калибар кој за него беше непознат како хипотетичниот живот на планетата Марс. И чувства од калибар кој е во состојба да му го разнесе срцето...
Само потврди со главата.
„Кажете му...“
„Сама ќе му кажеш. Не ја напуштил болницата од мигот кога те
донесоа со куршум во градите.“
Девојката полека и со тешка воздишка ја спушти главата на перницата. Раката ѝ се стегна околу малиот крст кој висеше околу нејзиниот
врат.
Болничкиот ходник по кој се движеше беше празен и глув. На са79
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миот негов крај го чекаше уште еден човек кој се обидуваше да ја прифати суровата реалност. Го погледна во прекрасните виолетови очи и само одмавна со главата. Тој ги стегна дланките во тупаници.
Конечно знаеш... дека не може сѐ да се купи, продаде, сѐ да се добие. Конечно созна дека најскапите нешта никогаш не се вадат на пазар.
И дека највисоките цени се наплаќаат во некоја „друга“ валута. Со дел
од себе. Конечно знаеш... колку боли кога таа цена се плаќа...
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Зоран Пејковски
СОВРШЕНСТВО ИЛИ СМРТ
драма во стих во 6 сцени
(извадок)
СЦЕНА 2
(Сите како и претходната сцена. По стрмнината на улицата народот
се движи кон езерото. Од најшироката улица од левата и десната
страна народот излегува да го слушаат Григор Прличев со нова беседа за Македонија. Прва пред народот истапува Марија. Во позадина
некаде се слуша само тивка мелодија од „Хилјада и седумстотини и
шеесет и второ лето“)
МАРИЈА
(Кон сите. Гордо)
Излезете народе, Охриѓани мои,
сега Григора за воздвигот и подвигот ќе беседи.
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ
(Веднаш по Марија. Кон сите. Гордо)
Возбуда е да си соговорник на громот,
молњата мисла огнена да ти се стори,
соѕвездија да ти танцуваат на дланка,
мракот како тело свое да го имаш,
на силен кораб од музи и сирени да пловиш,
сред ветришта и бури светилници да креваш,
со јазикот на боговите беседа да правиш,
а на сопствената мајка туѓ говор и пазиш,
да не крикнеш глас ехото што ќе го памти,
и на мајчин јазик мислата ќе ти ја врати
кога времето како истурен облак ќе се смени
мудрост е во неволја да се опстане силен
бесмислена храброст е да не сведнеш глава,
кога над неа туѓи копја се кршат,
ама и сведната глава може мисла да чува,
ако во исходот подеднакво туѓ не заземе страна,
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сечиј живот е монолог со смисла за паметење,
извор што нè не возбудува и воздржува,
траење колку мислата и векот што не држат,
зборовите се материја што духовно се раѓа,
оставаат трага колку силата што ги држи,
колку почвата што ја имаат под себе,
како непобедливоста на митскиот Антеј,
што мајката земја му ја крепи моќта,
како сонцето што го освојува сето небо,
низ секакви бури со истиот изгрев и залез.
АНАСТАСИЈА
(Веднаш по Григор Прличев. Кон него. Кон сите. Гордо)
Надвор од себе,
од коренот,
душата,
крвната врска,
и сонот,
сè е друга страна
против нас силна,
колку ние што сме слаби.
КОНСТАНТИН УЗУНОВ
(Веднаш по Анастасија. Кон Григор Прличев. Кон сите. Гордо)
Нè има секакви и сегде,
како разнесен талог од времето,
и другите ги има во нашиот двор,
како сила и закана на невремето,
и пак сонцето си има изгрев и залез,
пак со ден и ноќ одмеруваме живот,
принудувани на јазик, писмо и говор,
ама сонот е нашата вистинска тајна,
идентитет на душата и телото,
пред сите неверства на мислата и зборот.
(Додека се движат на Анастасија ѝ даваат дете повиено. Го зема во
прегратките и силно го прпијува кон себе, онака мајчински со мајчинска љубов)
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АНАСТАСИЈА
(Веднаш по Константин Узунов. Кон сите. Гордо)
Сонот е како мајка што препознава свое чедо,
преку крвта и мајчиното млеко,
преку погледот,
не преку бојата на очите,
преку топлината на здивот,
не преку говорот и гласот.
СИТЕ
(Веднаш по Анастасија. Сите едногласно силно. Кон сите)
Совршенство, или смрт !!!
Совршенство, или смрт !!!
Совршенство, или смрт !!!
МАРИЈА
(Веднаш по Сите. Кон сите. Гордо)
Татковината има свои граници во сонот,
како мајчинство,
силни во копнеж и љубов,
и неизговорени,
и неименувани,
и непризнаени,
и неосознаени,
еднакво силни во своето постоење,
како сонцето по залезот
зад превезите што му го кријат ликот,
зад ѕемнежот на долгите зими,
во ноќите кога изгрева во сонот.
ДИМИТРИЈА МИЛАДИНОВ
(Веднаш по Марија. Мала пауза. Кон Григор Прличев. Кон сите. Гордо)
Надвор се гледа,
се слуша,
се допира,
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и се памти.
Внатре,
се чувствува,
и постои колку што го има.
КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ
(Веднаш по Димитрија Миладинов. Кон Григор Прличев. Кон сите.
Гордо)
Круговите на времето,
се наш простор на радост и болка,
наша мерка за храброст и страв,
тапија на душата и свеста.
ДИМИТРИЈА МИЛАДИНОВ
(Веднаш по Константин Миладинов. Мала пауза. Кон сите. Гордо)
Ракописите на нашето постоење
нè идентификуваат во светот што знае за нас,
тајнописите во сонот,
го идентификуваат нереченото,
непроменливото,
нескршливото,
и никогаш недостижно,
и за самите нас.
ХРИСТО УЗУНОВ
(Веднаш по Димитрија Миладинов. Мала пауза. Кон сите. Гордо)
Сите сакаме да ги затвориме вратите.
пред тоа што смртно нè плаши,
дур земеме здив,
дур ја одмериме заканата,
дур смислиме теорија на спасот.
СИТЕ
(Веднаш по Христо Узунов. Сите едногласно силно. Кон сите)
Совршенство, или смрт !!!
Совршенство, или смрт !!!
Совршенство, или смрт !!!
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АНАСТАСИЈА
(Веднаш по Сите. Кон сите. Силно. Гордо)
Aма постои,
тука е, и не застрашува,
и ако не одмине,
стануваме свесни за тоа постоење,
како ограничена Слобода,
како сенка што не следи,
како забранет простор,
како ризична патека,
несигурна подлога
за стабилен чекор,
како предизвик за соочување,
со вистинската сила во самите себе.
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ
(Веднаш по Анастасија. Со смирен глас. Кон сите. Гордо)
Сè е писмо,
и патеките по кои не минуваме,
и гробовите што не ги препознаваме,
и домовите во кои не живееме,
и границите кои не сме ги избрале сами,
и датумите кои не ни значат ништо.
Можеме да се сомневаме,
да не веруваме,
поинаку да посакуваме,
да не прифаќаме,
да не се согласуваме,
ама тоа го има,
постои,
и ние сме во кадарот на таа слика.
Постоиме,
со компасот на нашата слобода,
со одуките за избор,
со енергијата на сакањето,
со слабоста на премислувањето,
со цврстината на непопусливоста,
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со границите на лудилото,
содржините на будноста и сонот.
Светлината ја создал Бог,
огнот како сила божја сме го зеле.
Материјата ја создал Бог,
ние со неа го пресоздаваме светот.
Животот е дух, душа, и смисла над сè,
човекот го прави бесмисленото,
за да има избор во хармонијата на светот,
да победува во сопственото совршенство.
СИТЕ
(Веднаш по Григор Прличев. Сите едногласно силно. Кон сите)
Совршенство, или смрт !!!
Совршенство, или смрт !!!
Совршенство, или смрт !!!
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Васил Тоциновски
КРИТИЧAРСКИОТ МОЛК ЗА КНИЖЕВНОСТА
ЗА ДЕЦА И МЛАДИ
Од почетоците до денеска критиката не го проследува, толкува и
вреднува забрзаниот развиток и меѓународната афирмација на современата македонска книжевност. Таа и таквата состојба има поразителни резултати во однос кон литературата зa деца и млади. Папсаната или непостоечката македонска критичарска акција што децидно ја дeфинираше нејзиниот основоположник Димитар Митрев, едноставно како да ја заборави и
потоа сосема нормално ја отфрли од книжевната мапа. За неа значи отсекогаш се пишувало ретко и срамежливо, понекогаш поводно и како по некое непишано правило негативно. Претпазливиот Александар Спасов во
своето излагање Патриотизмот во литературата за деца поднесено на
работниот пленум на фестивалот Курирчек во Марибор, Словенија, декември 1970 година констатира: Овој краток преглед не доведува до заклучокот дека темата на патриотизмот во македонската литература
за деца првенствено се одвива во духот на засилен национален романтизам, иако, во крајна линија, не се исцрпува сосема со него. Причината е
јасна, зашто таа насока е произлезена од самата општа ситуација на
народот кој, во теков на последниве двеипол децении, за првпат има
можност да го развива својот целокупен национален живот.1) Спасов е
меѓу ретките критичари од кои со право се очекувало и се верувало во
нивната мисија за вреднување на така именуваната мала книжевност што
ги формира младите генерации за идни читатели и почитувачи на литературата. Наспрема неговата генерација која што била незаинтересирана за
зададената тема, тој ќе се одгласи со текстови за Ванчо Николески и
Славко Јаневски. Патриотизмот и романтизмот како нагласки имаат суштинско значење и вредност во создавањето на традицијата и континуитетот во одговорноста пред пишаниот збор. За жал таа е погубна во творештвото за деца и млади.
Пишувајќи за стихозбирката Црни и жолти од Славко Јаневски,
Спасов изведува луциден и релевантен заклучок оти литературата за деца е незамислива без хумор, без онаа чудесна игра на радоста, без неброените и ненаслутени патишта на фантазијата. Тоа сите вистински писатели за деца добро го знаат. За жал, тоа не го знае и онаа естетски
безимена маса од пишувачи за деца кои таа насушна потреба на малиот
читател вешто ја искористуваат. Книгата Црни и жолти, со своите
вонредни уметнички резултати и посебно со изразитата дарба и смисла
на нејзиниот автор за вистински хумор и безгранична фантазија, мошне
е драгоцен прилог и редок настан во македонската литература за деца и
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истовремено голем поттик и висок образец за нејзините идни извишувања, за нови полети.2) Внимателното читање точно покажува што треба да
знае и како постапува вистинскиот писател зе деца, и наспрема единката е
спротивставена онаа естетски безимена маса од пишувачи за деца, тоа ќе
рече писателскиот/творечкиот колектив кој ни помалку ни повеќе ја злоупотребува книгата/литературата за деца и млади со конкретна осуда за
вешто искористување на насушните потреби на малиот читател. Во таа
безлична и безвредна литература критичарот тенденциозно ја нагласува
општата состојба одвојувајќи оти вистинскиот хумор и безграничната
фантазија на Јаневски е вреден и вредносен прилог и редок настан во македонската литература за деца. Народски речено засечувањето во корен
го прави Гане Тодоровски со критичкиот приказ на првообјавата на Спасе
Чучук на страниците на списанието Современост во 1953 година. Кон него нешто подоцна се приклучува и Атанас Вангелов.
Писателите за деца и млади кои создаваат континуирано формираат сопствен одбранбен фронт. Единствени и недостижни втемелувачите
на современата македонска литература за деца и млади се затвораат во себе. Критиката не ги интересира, а бидејќи се и недопирливи, едноставно
нема време и простор за принова од нови имиња, дела и поетики. Кругот
се затвора идеално. Тука се двете спротивставени страни, големите писатели како уредници во книгоиздателствата и во списанијата за деца и млади од една и исто толку незаинтересираната критика за нив од друга страна. Идеална состојба за поразија што ќе остави трајни последици и ќе го
бетонира замокот без иднина. Пак се повикуваме на Александар Спасов,
зашто друг пример нема, и на неговото беседење за литературата за деца
на Славко Јаневски при врачувањето на признанието Партизански курир
на фестивалот Курирчек, Марибор, 20 декември 1973 година. Во завршните зборови прецизно се набележани слабостите и болестите на македонската литература за деца и млади. Во творештвото за деца на Славко Јаневски, доколку се исклучат неколку негови текстови од почетниот период, решително е избегната и отсранета линијата на груба дидактичност и традиционалистички пристап. Јаневски е изразит застапник на
современиот и модерен третман на уметноста за младите и во таа
смисла, во рамките на македонската литература, тој досега има извршено пионерски напори, кои дадоа и несомнени резултати.3) Да се повикаме на народната мудрост оти една ластовичка не прави пролет.
За ваквите состојби секако придонесува и немањето на традиција
во минатото. По генијот на македонскиот 19. век Григор Прличев вистинска реткост се примерите на дела наменети за младата читателска публика. Мудрост е да се знае и умее. Во тие трајни вредности е таткото на македонската литература за деца и млади Ванчо Николески. И пак се повикуваме на Спасов кој прецизно покажува и докажува на единствениот пат
во уметничкото пресоздавање. А имено зашто посебно место и улога во
креацијата на Ванчо Николески зазема односот кон народното твореш92
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тво, кон фолклорот. Наследството на нашите народни поети и раскажувачи е неисцрпен извор и творечки поттик на авторот на Мице. Тој
ги искористил максимално шансите што му ги дава на писателот за деца богатството на народната уметност на зборот и тоа во секој поглед: и мотивски, и јазично, и стилски – воопшто: го искористил духот
на таа уметност во целост.4) Фрагментот е непореклив аргумент оти авторите за деца и млади од првата, па и втората генерација имаа погрешно,
погубно мислење оти светот почнува и завршува со нив. Така во изразениот дисконтинуитет не може да се систематизира и да се направи периодизација, а најжално е што нема млади и нови автори, па книжевноста за
деца и млади е несреќно сираче. Наспрема минатото и неговото живуркање, за жал, зјапнала штурата иднина.
На прсти можат да се избројат делата посветени на оваа литература. Првата книга критики и есеи Во нов круг на Георги Арсовски излегува
од печат во 1972 година.5) По една деценија се јавува Видое Подгорец со
книгата есеи, огледи и критички осврти Сопатници на детството.6)
Душко Цацков.7) Автори на книги есеи и критики се Миодраг Друговац
со Час по лектира,8) и Васил Тоциновски со Умни книги.9) Друговац е
автор и на монографијата Македонската книжевност за деца и младина
(од Џинот до Рацин).10) Поразителната состојба во литературата за деца
и млади е комплетна; не излегуваат списанијата ниту пак опстојува некогашната Детска радост, нема специјализиран издавач, вистинска реткост
е да се прочита нешто во дневните весници, списанијата, да се слушне и
види понешто на аудио и визуелните медиуми, се помалку се активни авторите кои меѓу другото се потписници и на критички прикази (Радован
П. Цветковски, Јованка Денкова, Мишо Китаноски, Александар Поповски). Севкупната книжевна продукција е на маргините во јавните медиуми. Присетувајќи се на состојбите од пред повеќе децении, за жал таа денеска и не може и не смее да се споредува со минатото. Наспрема современоста како ништо, некогаш сме имале барем нешто.
Новите книжевни остварувања на современите македонски писатели за деца и млади редовно биле прикажувани на страниците од весникот
За македонцките работи (Скопје, 1971-1972) од Мишо Китаноски. Авторот за деца Пени Трпковски, како и Китаноски, во неделникот Просвета
редовно правел осврти на новите изданија за младата читателска публика.
На страниците од Огледало нив ревносно ги следел и Ташко Ширилов. Во
дневните и неделните публикации книжевната критика континуирано се
јавувала за делата на македонските писатели и за преводи од странските
книжевности, а меѓу нив не ретко биле книгите наменети за младата популација. И пак воздишката оти така било некогаш. Денеска како што забележавме ги нема веќе Развигор, Другарче и Наш свет кои за жал и пред
нивното згаснување беа се, ама не и книжевни списанија за деца и млади.
Во нив се преобјавуваше се и сешто, тие беа само архива анахрона на времето во кое опстојуваа и не се донесуваше ништо ново што само по себе
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подразбира и свежо овошје од лабораторијата на современиот македонски автор за деца. Колку за споредба, во Србија денеска излегуваат седумнаесет списанија кои на најубав и уверлив начин ја создаваат и профилираат читателската публика на убавиот пишан збор. Четвртата генерација
автори родени во текот на седмата деценија на дваесеттиот век беше
последното компактно ткиво по што се стави и поразителната точка.
Осамен си остана и најчитаниот македонски писател од овој сталеж
Горјан Петревски. Коренот е вечен само со своите нови поколенија, а без
нив останува глуво и штуро време без творечка мисла и смисла.
Може ли да се надополнат изгубеното време и достоинство! Одговорот не е ниту лесен ниту едноставен. Во секој случај не се потребни
убави зборови, туку вреднии резултатни акции. Поуките секако треба да
се извлечат од минататото/искуството зашто само така можат и натаму да
се развиваат традицијата и континуитетот. Без нив тешко ќе може да се
излезе од ќорсокакот. Иако не со некое поголемо искуство, треба внимателно да се проследи воспитанието на Григор Прличев со дванаесетте
песни за деца.11) Студијата Бајка на животот од Јованка СтојановскаДруговац доаѓа како вредно и вредносно дело посветено на македонската
книжевност за деца и младина во одредениот временски период меѓу двете светски војни од 1918 до 1941 година, во кој може да се рече дека се
конституира и ги обезбеди темелните назнаки и придобивки на оваа книжевност и нејзината афирмација во комплексот на современата македонска книжевност.12) Таа е тема и во монографските трудови на Слободан
Ж. Марковиќ, Воја Марјановиќ, Мурис Идризовиќ, Борислав Павловски.
Тоа ќе рече оти е создаден темел над кој можат да се надградуваат новите
и современи книжевни истражувања и вреднувања.
Првата и втората генерација македонски писатели за деца со ретки
исклучоци, беше свртена кон светот на руралното и сопственото детство
со нагласена дидактика. Тоа беше конкретен повод критиката жестоко да
се нафрли, а потоа народски речено и да крене раце од проследување и
јавно вреднување на новите дела за младата читателска публика. Да забележиме оти тука прибежиште или поточно можна утеха побараа и автори
кои не успеаја во литературата за возрасни. Модерниот поетски сензибилитет го донесоа третата и четвртата генерација. Тие ги полнеа страниците на детските списанија и весници, влегуваа во букварите и читанките.
Но, нивните познати и моќни претходници кои својата егзистенција и ја
обезбедуваа меѓу другото и од нивниот труд, не допуштаа на светлината
од денот и нивно излегување со книга. Во таков хаос како можеше да се
составува и лектирата за основното и средното образование! Автори и дела кои книжевната наука и критиката како нејзин составен дел ги имаше
целосно заборавено, а тоа најдобро го илустрира податокот оти универзитетските професори, со исклучок на Миодраг Друговац малку и како по
некое непишано правило не беа автори и авторитети кои ќе ги премеруваат и јавно вреднуваат тековите и резултатите на македонската современа
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книжевност за деца и млади. Ни малку случајно што се случи во одредени
периоди таа и да биде отфрлена од списокот на лектирите. Едно зло само
по себе носи многу други и нови недоразбирања, недоречености и зла.
Нивен резултат се и не така бројните антологии на оваа книжевност. Резултат кој уверливо покажува оти нивни потписници се кој како и
колку можел, а не автори и зналци. Неука и грев е ако во неа како релевантен податок на пример не постои рано починатиот Боро Ситниковски.
Како извонреден пример кој во себе ги обединува историскиот и естетскиот критериум во творештвото. Репрезентативното претставување не
ги признава субјективните одредувања со симпатии или антисимпатии, а
отфрла и секаква друга категорија на избор вон од естетскиот резултат.
Потребна ни е самопочит, други некои и нешта тоа нема да го сторат за
нас. Наспрема многуте работи како негативни одредници, не треба ниту
во еден миг да се заборават вистинските и трајни книжевни резултати.
Има подоста бисери во македонската книжевност за деца и млади кои како лектира на најуверлив начин потврдуваат оти таа не се дели според
возраста на читателите, туку постои само помалку или повеќе добро книжевно дело. Како заклучок во предговорот околу помакедончувањето на
детските песни на Григор Прличев својата постапка Гане Тодоровски луцидно ја бележи: Сфатете го и овој обид или овој реставраторски посег
кон богатата уметничка ризница на Прличев само така. Можеби ние само ја издувавме, ја забришавме само правта што се беше изнасобрала
врз блескотниот златен сјај на овие Прличеви алтани на зборот! Можеби само ја истривме патината, ја подосвеживме подзаскриената колоритност, ја премачкавме со нов слој од живорек нивната суштина! Можеби го оживотворивме вечно живоносниот збор Григоров, за да опстојува и натаму низ времето како најголемо наше културно достоинство!
Можеби!13)
Кон многуте претпоставки како можеби и некои решенија за она
што допрва треба да се направи како извонредно мотивирачки примери
ни се наметнуваат најновите изданија Тоа сум јас и Нови штурци. Антологијата на најсовремена македонска поезија за деца и млади Тоа сум јас
е авторски и според нас вредносен избор на творештво со нагласен модерен поетски сензибилитет во кој доминира необичното, смешното, досетката, веселоста, игралитоста.14) Застапени се седумнаесет автори. Во почетокот од воведот авторот на изборот Христо Петрески прави забелешка
која што всушност точно ги идентификува местото и значењето на книжевноста во животот на детето и детството како бисери во севкупноста на
егзистенцијата. Во октомври 2016 година, учествувал на Меѓународниот
поетски фестивал Смедеревска поетска есен (Смедерево, Србија) и присуствував на приредбата Златно клуче, која беше волшебна и фантастична. Салата исполнета со деца, нивните родители, воспитувачите и
наставниците, а на сцената десетина истакнати српски писатели кои
создаваат за деца и млади. Не се знаеше кој е поголемо дете: дали тие во
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публиката или тие на бината. Размена на енергија, хумор и забава, смеење до солзи, френетични аплаузи... Посакав тоа да се случува и кај нас и
тоа без многу одлагања – овде и сега.15) Гласно размислувам и со горчина го поставувам прашањето зошто нам генетски ни отсуствува онаа животворна размена на енергија. Претворени во мртво море, кои ни се иднината и перспективата!? Кои утре ќе бидат писатели за деца и млади и не
помалку битно е тоа - ќе имаат ли тие свои читатели! Ништо не се создава
и афирмира преку ноќ и уште помалку случајно.
Во творечкиот потфат на Христо Петрески стои и една мудра одлука. Антологиските вредности се создаваат и потоа се одвојуваат/возвишуваат од мозаикот и комплексноста на современото творештво за деца и
млади. Токму во нив се традицијата и континуитетот како смисла на книжевно-историско и естетско постоење. Кон антологијата се придружува
избор од најновата македонска поезија за деца и млади именувана како
одраз на ведар дух со Нови штурци.16) На нејзините страници поместени
се творби од осум автори. Во нив меѓу другото, се и некои идни антологиски поети. Ако речеме дека тие се малубројни, со тоа го покажуваме само нашето незнаење. Припадници на разни генерации ширум земјата пишуваат и издаваат книги, меѓу нив има и подоста вистински литературни
вредности, но расфрлани и оставени сами на себе малку се познати, уште
помалку прифатени и најмалку афирмирани како чест и достоинство на
одговорноста пред зборот. Заедништвото, соработката и размената отсуствуваат, а што притоа може да се очекува од магично затворениот круг.
Самопредупредувањето е оти убави зборови насекаде се расфрлани и ги
има премногу, но потребни се вистински и добро осмислени акции и манифестации за иднината на творештвото за најпробирливата, но во истовреме најверна и најмногубројна читателска публика.
Потребна е долгорочна и добронамерна стратегија. Пишувањето за
деца и млади најмалку е само задача на денот. Оттука секоја несмислена
акција останува бесплодна и штетна манифестација како цел сама за/по
себе. Некогашниот издавачки гигант Детска радост во последната деценија на минатиот век меѓу другите потфати, секако со најдобра намера, за
добри хонорари повика трисетина македонски писатели да напишат книги за деца и млади. Колку од објавените дела беа тоа, прашање е што бара
посебна елаборација. Но, останува непобитен фактот оти од сето тоа новосоздадено богатство не се одвои и запомна еден наслов како своевидна светлозрачна патека за иднината на овој вид творештво.
Нештата имаат почеток и крај. Причините се многубројни. Оправдани или несправедливи, секако не ретко и како субјективен став, но егзистенцијата неминовно повикува на заборавање и простување. Нив не
може да ги одбегне ни критичарскиот молк за современата македонска
книжевност за деца и млади. Културното достоинство како извлекување
на вредностите од темнината и правливоста на времето како што забележува Тодоровски, е можеби еден од патиштата за почит, доверба и сора96

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. IV, БР. 4, 2016 Г.

ботка низ взаемен дијалог и забрзано исчекорување во иднината. Тие се
неделива целина па единствено и само така се квалитетна и живототворна
перспектива на цивилизацијата.
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Избор Христо Петрески. Скопје:
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Љубинка Донева
БРОДЕЊЕТО НА (И НИЗ) ЖИВОТОТ
(Кон „Бродови“ од Петре Димовски, Скопје, Панили 2011)
Бродови од Петре Димовски, е роман од над 200 страници и се чита во еден здив, а причини има повеќе. Композициски, книгата е устроена
со вовед кој всушност е еден вид пролог по што следуваат наизменични
(паралелни) раскажувања на автобиографски(те) приказни од двата лика,
машки и женски, за на крајот да ја заокружат целината од што пак произлегува епилог. Во воведниот дел, нараторот објаснува (значи во прво лице
еднина) дека за да ја раскаже својата животна приказна, е предизвикан од
писателот. Ваквиот пристап во нарацијата, му овозможува поголема слобода и посеопфатно и лично видување на настаните со кои и тој лично е
тесно поврзан зашто е дел од едно турбулентно време и простор. Во своето почетно обраќање, нараторот се обидува да „се оправда“ за причината
да се фати бродот и да се замине од Брод, од овој нашиот, македонскиот
каде што се сретнува(ле)ат сите европски конфликти и пресметки (и војски) та затоа „…човек никогаш не знае каде ќе го одвее ветерот“. На ова
тло „Секој се борел за себе, само Македонецот за секого, а за себе не…“
И Македонецот како и други, убивал не за да освои и приграби туѓи простори и добра, туку за да не биде убиен. И тоа е она што го разликува и ја
нагласува Голготата на националното опстојување кое е платено со гробови во туѓи земји, со туѓи имиња, со исчезнувања… И тоа низ многу генерации. И имајќи ја предвид традицијата децата да се именуваат по бабите и дедовците, во романов се запознаваме со Ниче, нараторот
„Последниот Ниче од паметењето сум јас, писателе. И веднаш ќе кажам дека беше многу тешко да се отпатува“. А отпатувал зашто овде,
во неговиот Брод „Секаде стасала устата на смртта“. И отпатувал со
брод. Топонимот, превозното средство и многуте метафорички и симболички значења на бродот, Петре Димовски ги згустува во една лирска и
философска потреба за разгатка на стапиците на животот.
Бродот, коработ, галијата и лотката се синоними и во сите митологии симболната содржина на бродот е особено богата. И затоа неслучајно,
многу населби и кај нас и на Балканскиот Полуостров и во Европа, носат
име Брод. Најчесто, бродот ја симболизира битката за тежок преод од
еден свет во друг или од една состојба на сознанието во друга. Симбол е
пред сè на патување… од најразличен вид. По воведот, раскажувањето
почнува со 2-3 реченици за (Б)брод „по бескрајна вода. Ја има во погледот, во здивот, во тишината. Блескоти, распрснува, се движи. И клокоти опфатена во немирот на времето“. И го слушаме Ниче кој веќе е качен на брод за Австралија. Сакајќи да ја нагласи минливоста, пловењето
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на (и низ) животот, со многу чувства, зборува за Брод, македонската населба среде големата војна, поточно Големата војна и нејзината лакома
уста во Брод, присуството на туѓите војски, стравот, смртта, неизвесноста… Женскиот лик кој се јавува како втор раскажувач, особено сликовито
ја претставува војната. Не е ни чудно, зашто токму тие што не се директно (за она време) вклучени во воените дејствија, најсилно и целосно, од
сите аспекти, ја доживуваат нејзината деструктивна сила. Таа ги следи позадинците, но и другите, дојдените активни војници во нивните вежби и
подготовки за војување. „Откривав дека во изведувањето на вежбите
стануваа надивени, од нив излегуваше нешто ѕверско и ја оставаше трагата по лицата, на изгледот, во движењата и низ вревата“. Или пак кога размислува за фронтот, за Кајмакчалан, целата е внесена и огорчена,
иронична: „А таму горе, лежеше големиот ѕвер и се гоштеваше со младо човечко месо кое му го носеа во изобилство, свежо пакувано во светли
испеглани униформи, ветено уште од раѓањето“. Или пак кога го гледа
теренот на војувањата покриен со присуството на (туѓите) војници: „Ги
немаше дрвјата, ни посевите. Исчезнале и патиштата. Земјата ја оставиле соголена, црна, гламносана, постела на пеколот…“ итн.
Мошне умешно, инвентивно, (рас)кажувањето на Ниче, авторот го
поврзува со приказната на Благуна, врсничка на Ниче која пак е „пасивен“ учесник во војната. Ваква композиција е присутна и во Пиреј на Петре М. Андреевски и како и таму, и овде тоа е направено многу успешно
низ постапноста, благото поврзување, асоцијации во функција на приказната, навестувања кои повеќе се доживуваат како напнато исчекување.
Нарација, од ваков вид има и кај словенечкиот модернист Отон Жупанчич
во поемата Дума, каде се присутни два гласа: женскиот и машкиот. Женскиот ја отсликува татковината, огништето, домот, а машкиот е врската со
туѓината, со потребата да се обезбеди основната и подобра материјална
егзистенција. И со ова, Петре Димовски е поблизок до Жупанчич. Тоа пак
упатува на мудриот Марко Цепенков во чија ризница од поговорки се
среќаваме со една македонска вистина за минатото, а таа гласи (парафразирам): „Во Македонија, трите ќошиња од куќата ги потпира(ла) жената, а
само едно мажот“. Објаснувањето е дека мажот бил или во војна или на
печалба или пак под земја, така што жената морала да го продолжи опстојувањето на начин како што само таа може. Тоа паралелно и најизменично говорење, го држи читателот закован за книгата зашто и двете приказни кои течат паралелно, се полни со лиризам, со напнатост, со неизвесност за која не знаете каде ќе ве одведе. И тоа е она што оваа книга ја дефинира како сериозна, уметнички чиста и читлива не само заради приказната(-ите) (социјална и општествена) што ги носи туку и заради убавиот
јазик, изградениот и лирски стил за кој се кадарни само добрите писатели.
Подоцна ќе се увериме во тоа преку цитирање одредени реченици кои човек посакува да ги памети, зашто се густи, слоевити и топли… , а се чувствуваат некако свои. Во бродската приказна на Ниче, кон Австралија, е
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регистрирана неговата средба со Жозефин, млада Французинка која ќе го
освои, и… тој неа. Нив ги зближува бурата (и на животот не само таа водената, низ која плови бродот). „Бродот се лулееше над бескрајната вода, а внатре во него беше цел еден свет, еден мал, но компплетен свет.
Брановите натопорени и осилени летаа кон страната на бродот каде се
наоѓав“. И ова не е случајно… страната каде што се наоѓа Ниче. Меѓу
другото, за младиот патник, бурата почнува во него уште со тргнувањето
кон бродот и подоцна со средбата со Жозефин: „Ми се виде мила. Се гледаше дека доаѓа од културни светови. Нејзиното држење, нејзиниот однос, и нејзината желба за животот!“. А на таа возраст тоа е многу лесно. „Мигот ми го исполнуваше волшебна среќа“. „…и тогаш почувствував како океанот пројурува низ мене и не можев да ја запрам таа сила да
не ме понесе со себе.“ Таа е силата на љубовта. Според Ниче: „Нè водеше
детска игра. И долгот кон тие што се понудија да ни го отворат светот“. Зашто надежта што ги води, е надеж за живот кој „мора да е исполнет со многу љубов, со многу остварливи желби и со многу среќа“.
Пристигнувањето во непознатиот свет е поврзано со нешта кои се сосем
различни од она што тој го познава. Колку и да е стариот свет неудобен,
пристигнувањето во новиот е исполнето не само со неизвесност, туку најпрвин со непријатности, тага и болка заради неизбежната разделба од Жозефин со која во текот на четириесетдневното патување доволно се зближиле да си недостасуваат. Средбата со новата средина е всушност средба
со една сурова реалност. Очекувањето дека ќе биде прифатен како свој, е
изневерено. Таму нашинецот станал корав и суров, без ни малку разбирање за дојденците. И преку ова, се исполнува онаа симболика на бродот
како средство кое има функција да пренесе, да внесе од свет на незнаење
во сознајност. Тука Ниче влегува во еден сосем поинаков свет во кој сè е
подредено на парите. Неговото исчекување за новиот свет и поубав живот
е всушност исчекување на можното и потребното враќање, а дотогаш е во
приказната на исчезнатите (како што тоа неминовно го забележува Ташко
Георгиевски). Она што потоа, по средбата и „гостопримството“ на Средоречки, ќе следува е новата фаза во животот на Ниче и неговото животно калење, неговата спознајност на новиот свет и силата тој свет да се
приспособи кон себеси, не обратно. И почнува искачувањето кон врвот на
материјалните ридишта. Секако мора да се помине низ многу Сцили и Харибди, низ многу искушенија и душевни, а и физички… Работа, работа,
работа… И постојана мисла за она што се случило на бродот… на животот (другата симболика на бродот). Единствената светлина и спокој што
се доживува сред бурите низ кои бродот на секој поединец, е блесокот
кус, но неизбришлив на љубовта. И како што тоа обично бидува, универзумот ќе си се погрижи за постигнување на балансот, на рамнотежата. Но
пред тоа, ќе мора да се плови на бродот кој го демнат сите зли сили на
животот. Во симболиката на бродот, поконкретно лотката, стои во книжевноста на древен Египет, покојникот се спушта во свечена лотка во
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долниот свет. Илјадници опасности ја демнат лотката што плови, како
змии, демони, зли духови со долги ножеви. Оваа симболика е всушност
аналогија на земскиот свет, низ кој пловиме, а светот околу нас е исполнет со опасности од различен вид. Во митологијата на Меланезија има верување дека обредната лотка со која се пренесуваат душите на покојните
е всушност таа која ги изгонува демоните. Пренесено во животот на македонскиот печалбар во далечна Австралија, самиот тој е и лотка и чувар и
гонител на злите сили, само со силата на трудот и приспособеноста во
„пловењето“ со брод што вилнее низ многу бури и неизвесности. Дека
Ниче сериозно запловил во едни поинакви води сфаќаме по лексиката
(сингл, Бос, офис) што тој почнува да ја користи како и многумина (пред
него). Зборот пак што за него е од клучно значење е петлица или копче
или на англиски button. Петре Димовски, овде, уметнички каузално и досетливо, го покрива (и открива истовремено) својот уметнички кредибилитет земајќи го копчето како метафора на откопчување на еден нов свет,
отворање или разголување на една средина која содржи толку многу разноличност, а за која е потребно само да се стисне вистинското копче (како
што тоа го прави авторов). Нашиот јунак станува дел од еден свет во кој:
„Не се предаваме, момче!“ Тоа е свет во кој според лакомиот нашинец
Средоречки: „…умееме ние и лагата во вистина да ја претвориме“. И
почнува пловењето во еден суров, разбрабуван океан од можности за заработка, но и од опасности за голиот живот така што кога паралелно се
следи приказната на Благуна за војната, се доаѓа до сознанието дека и војната со профитот и класичната војна, го имаат истото значење и стапици.
А и едната и другата се водат за профит. Сеедно чиј и каков. На поединецот или на колективи. Само што во војната за (и со) профитот и капиталот, поединецот сам решава, а во класичната војна, вовлечени се многу
страни. По многу променети работни места, по многу опасности при работа и контакти низ работењето, „бродот“ го носи во една нова фаза во
која „Сфаќав дека сите вредности се одредуваат во сооднос на парите,
и ако ги немаш парите, ги губиш вредностите. Така почнав да го сфаќам
животот“. Иако дејството тече низ раскажувањето во јас-формата, Петре
Димовски, психолошки издржано и книжевно мотивирано, нагласено
успева да долови реал(истич)ни слики на една апсолутно различна средина од оваа нашата. Тоа најверојатно е и влијанието во личното искуство
со таа средина, но и дарбата на книжевник кој умее да го преслика животот, да го држи љубопитството на читателот и да покаже спонтаност во
уметничкото говорење. Внатрешниот ритам на романот е стегнат, чист и
густ. Таа густина е видлива преку сликањето на надворешниот амбиент
при различни видови работа, на интересни и необични (австралиски) пејзажи, но и преку психолошките нагласки, дадени како дискретни раслојувања или и наслојки кои авторот ги вметнува дискретно, мотивирано и
уметнички поткрепено. Така е со нагласеното рацио на печалбарот, така е
и со неговото внатрешено, духовно еволуирање на човек кој има зацртана
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цел. Неговата цел е јасна: што поголема заработка, а со тоа и повеќе пари…, зашто нели тој кажа дека „вредностите се одредуваат во сооднос со
парите“. А сепак, големината на овој човек кој е прототип на човек –печалбар (нашинец кој сака и прави сè да успее во светот) е во тоа што ни
во еден момент не (го) заборавил (човекот во себе) дека вистинскиот живот сепак доаѓа со љубовта (што ја вкусил, а заради пловидбата на други
„бродови“), која ја сместил некаде длабоко во себе и мошне внимателно
ја чува. Постојаните размисли за љубената, му помагаат да ги издржи и
најмачните ситуации, но и често да биде во ситуација на невнимание и
опасност. Благодарение на мислата за љубовта, човечката димензија на
печалбарот, не е обезвреднета или не дај Боже, загубена. А пловат бродовите… Од секаде кон секаде… Но нас сепак нè интересира нашиот (Б)род,
кој сè повеќе се празни. „Се прелеавме наваму, нè пренесе океанот, нè истура по крајбрежјето и лаземе, искачуваме, се делиме во разни насоки,
се губиме во далечините“.
„Па вчера се вратив од Брод. Повеќе никој нема таму. Сите се довеслаа со бродот. Од Брод во брод на брод. Пак сме тука. Само што не
сме таму“ - кажува еден нашинец што го посетил родниот Брод и се вратил. „…секаде нè има… Само на едно место нè нема, во Брод“ Населбата
(македонска) Брод, се испразнила, а нејзините жители се на некој трет
брод. На прашањето: А кој е тој трет брод, тој одговара: „Па Земјата. Истата земја која ја газиме и овде додека не речат одиме на друга планета“.
Тука авторот ја потврдува повеќезначноста на симболиката и вметнува
лик (Дино Крапа) како поткрепа на констатацијата на Ниче за да ја дозацврсти идејата од дискурсот. И овде многу сериозно, студиозно и емпириски, авторот испишува кус, густ есеј за (ис)преселувањата, зашто Македонците секаде ги има освен во Македонија. И тие преселби се резултат
на најразлични причини, мотиви и моменти. Социјалната компонента е
(можеби) најсилна и најдоминантна. Умешно и топло, Петре Димовски
му подига зборовен споменик (како и што заслужува) на Рацин со тоа што
меѓу нашинците во туѓина се рецитираат неговите неодминливи песни.
Она пак што и не е вистински мотив за иселувањето на нашите луѓе, е
прокудата, можеби и генската потреба за откривање нови светови, а можеби и само голото талкање и потребата за себепреиспитување. Во Бродови се чувствуваат сите овие елементи и така романот се наредува меѓу
оние класични текстови за печалбарството во кои е пресликана македонската стварност од почетокот на дваесеттиот век, наваму. Со јасната реченица, со дискретната философија и ненаметливо протнатите „расправи“
за печалбарството, со лиризмот што исјајува од секоја страница и со стилски збогатениот колорит, Бродови како да го продолжува континуитетот
на Сенката на лилјакот од Крсте Чачански и така ја брише празнината
што мислевме дека можеби е присутна. Бродови, содржајно е (по)комплексна, зашто најголемиот мотив што ги покренува „бродовите“, немирниот Балкан, војните и сиромаштијата што тие ја носат е исто така сери102
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озно, низ јас-формата раскажана или подобро искажана состојба и нагласена причина за образложение. Неслучајно токму на средината од романов се постигнува балансот меѓу „женската“ и „машката“ приказна. А
машката приказна е создавање, печалба, трупање материјални добра по
цена и на различни видови губитоци, по цена на осаменост. И во таа потрага, во тој грч за материјални добра, Ниче е сам, сам со осаменоста како
што вели: „Додека си сам со осаменоста, ништо нема да заборавиш“. А
тој не може и не сака да заборави, да ја заборави Жозефин иако поминале
многу години. Токму мислата на неа (како помислата на Доне Совичанов
на Ангелина, од Црно семе на Ташко Георгиевски) го држи смирен и доволно силен да се пресмета со битките на животот. И тој „не сака(в) да
прифат(ам)и искинати патишта“. А патот го почнал со Жозефин. И сакајќи таков пат, тој се посветува на главната цел: „Набрзо, парата стана
средишна мисла, се закани да ме остави половина човек… “ А печалбарите толку се обземени од мислата за повеќе пари, што се претвораат во
„механички направи…“. Авторот дава колективен портрет на македонскиот печалбар, низ густи, јарки бои и ни прикажува лице искривено од
бол, стуткано во тага, но и со искра надеж за поубав живот и со искрена и
топла благодарност кон солидарниот и помагателот, кон оној свој што е
поткрепа и браник од осаменост. Интересно е што својата решеност за натрупување капител, Ниче многу ревносно и доследно ја спроведува. Работи „до посерување“, како што се изјаснува. Напредувањето од поедноставна и послабо платена, до посложена и повеќе платена („Работата беше
добро платена, но многу опасна, многу опасна!“) работа, авторот ја претставува како животна и како книжевна градација. Таа пак, вторава, е низа
прекрасни описи на состојби на исчекување и напнатост, на претчувства и
стрепење, на треперења и нови исчекувања, така што реченицата влече и
не го остава читателот да здивне. Може тоа е и желбата читателска, да го
види книжевниот херој како успешен, но се чини повеќе е авторовата
умешност да го врзе читателот и со суштината на материјата, но и со
стилот, со чистиот јазик, со животните сознанија, со презентирањето искуства, со емпирија која е блиска иако болна, иако е уметничка фикција…
Психологијата на печалбарот, која толку детаљно ја разресува и составува
авторот, е психологија на млад, здрав, ментално нагласено чист (и со морални норми) маж, со јасно одредена цел, со впрегнување на сите средства и сили за постигнување на таа цел. „Ништо не е поставено без своја
цел“. Тоа пак не значи дека човекот што си зацртал материјална благосостојба, дека е бесчувствен и бездушен…, иако запознавме и таков (Средоречки). Попрвин, токму оној скриен нерв на човек што точно ја знае смислата на (својот) живот, мошне јасно и нагласено ќе ни открие дека и тој,
во опасни моменти е „(Бев) наполно празен. А мислата ми беше замрзната“. Таа е онаа иста мисла и што го води и што го става во опасност, во
случај на невнимание. „Сфатив што ме води и каде треба да одам кога хоризонтите се отвораа. Ме спасуваше Жозефин“. Таа е и ликот што го пот103
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сетува на „должноста на постоењето“. „А тоа е централен елемент на
мисијата…“. До ова сознание, умниот печалбар доаѓа кога успева да печали, без да се загуби како личност, кога успева да се посвети и на духовни придобивки кои овозможуваат „Универзумот (да) се ширеше(и) во мојата глава и сфаќав дека јас сум вечен патник низ времето“. Ова, нашиов јунак го дефинира како своевиден „брод“ и философ, и е резултат на
неговото емпириско патешествие низ просторот и времето и е материјално поткрепено, што пак го прави и веродостоен и меродавен авторитет за
областа за која зборува. И само една таква личност која уште млада е фрлена во жариштето на животот, за да се искали, само таква личност може
да се оформи во зрела, силна и успешна единка која својата успешност не
ја дефинира само материјално, туку и преку паметењето на корените, на
Брод од кој тргнал и на бродот со кој патува (иако звучи како клише) и
низ просторот и низ времето. Од тие причини, во неговата нова дома, во
туѓина, тој ќе изгради дом со макета од родниот крај, со камче донесено
од родниот крај, да му ја грее душата, да му покаже дека сè уште не умрел
човекот во него. Тоа ќе биде и причина и мотив, да трага по трепетот што
многу одамна, на бродот за нови походи, му се вселува во душата и тлее
долги години, а тој е и единствениот трепет кој го осмислува постоењето,
љубовта. Така и почнува потрагата по Брод (како метафора на нешто
блиско и свое, родниот крај) и од Брод (името на тркачкиот коњ) и завршува со хепиенд, со сознанието за постоењето на Оцеан (симболика на
името), синот на Ниче и Жозефин. Оваа фаза на тоа заокружување, ја раскажува приказната на Жозефин, на која е надоврзана приказната што Благуна, женскиот глас, ја раскажува за војната, за родното огниште, за смртта, за животот. Жозефин е ликот рскавица, врска што ги поврзува животот и смртта, војната и мирот, домовноста и туѓината, радоста од пловењето низ животот, и тагата исто така од тоа пловење, и бурите, и немоќта
да се најде мирен пристан на овие простори… Таа е врската меѓу коинциденциите, за кои најновите научни истражувања велат дека не се само
случајни совпаѓања, туку се космички знак за нешто што треба да ја поткрепи рамнотежата на Универзумот во одредено време, на одредена дестинација. Патем, познат е примерот со потонувањето на дури пет прекуокеански брода во време од тринаесет дена (од по преку 600 патници) од
кои не се удавил неиден патник. Лекарот (Американец) што помагал при
спасувањето на давениците (од австралиски брод) имал пациентка (во
Америка) која чувствувајќи дека ѝ се ближи крајот, посакала само да си
го види синот кој живеел во Австралија. На почетокот на 20. век, средствата за комуникација не се моќни да овозможат средби како сега. Лекарот при влегувањето во последниот брод, го кажува името (Ричард) на синот на неговата пациентка, така колку да каже, барајќи го, за да си олесни
(зашто ѝ ветил на пациентката дека ќе го побара) но токму патникот на
кој му се обраќа, кажува дека тој е синот на неговта пациентка. И нормално, завршува со хепиенд. Синот и мајката успеваат да се видат додека е
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таа уште жива. Примеров го посочувам зашто зборува за коинциденции и
за бродови. Коинциденција беше и моментот да дојдам до оваа „приказна“ од италијанскиот научник Чезати Каина, токму кога бев длабоко завлезена во Бродови на Петре Димовски. Значи коинциденцијата што ги
поврзува Ниче и Жозефин е таа што дедо ѝ на Жозефин е учесник во Првата светска војна на тлото на Македонија, а бабата на Ниче, тетка на татко му е негувателката и големата љубов на Рене, дедото на Жозефин, која
го спасила еднаш, го негувала и го погребала во Брод. Со Благуна и женската приказна, тече приказната за (изгореното) огниште подложено на
уривање и уништожување, на деструкција. Приказната на осумнесетгодишната Благуна е поинаква, а иста… и поврзана со таа на Ниче. Нејзината судбина е судбината на македонските моми од почетокот на дваесеттиот век, кога мирот на овие простори е кревка состојба, кога она што треба
да е живот е всушност секојдневно исчекување и страв, постојано спиење
на штрек. Грмотевиците на Првата светска војна, натрупаните туѓински
војски на Кајмакчалан и во Брод, се содржина на женската приказна која
по логика на нештата треба да е поинаква. Но таа живее во време и амбиент, во кој „секој звук во ова време, беше нужно да се следи зашто секој
носеше своја порака по која треба да се одредува пробивот низ животот“.
А нејзиниот пробив низ животот, е всушност пробив низ бурите што го
чинат тој живот низ смртта што е секојдневие и која е состојба низ која
мора да се умее да се плови, зашто ќе те снема. Тоа е пловењето со бродот
на животот низ бурите на животот (исто така). Тоа е време на Големата
војна, во која „нивните (на војниците) зли погледи мирисаа на смрт“.
„Откривав дека во изведувањето на вежбите стануваа надивени, од нив
излегуваше нешто ѕверско и… “ итн, итн. Описите на сликите на војските
што го покриле теренот и на самиот терен се неверојатно сугестивни и говорливи и сами по себе како слики одразуваат една мачна атмосфера што
всушност е и крајната интенција да се долови деструктивната и разорна
сила и бесмисла на војните. Во приказната на Благуна ги среќаваме често
и згустено поимите смрт, крв, чекање, наспроти работа, пари, движење…
И во едната и во другата приказна има неспиење и борба, но тие се толку
различни во својата суштина. Едните се резултат на работа, а во другата
приказна тоа се буквално такви состојби што го подриваат животот и му
ја обезвреднуваат смислата… Ова е медалот со исчезнувањата од една
страна како аверс и враќањето кое … потонува, како што вели авторот.
(продолжува во следниот број)
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Славчо Ковилоски
ЗА ГОЛЕМИТЕ МАКЕДОНСКИ КНИГИ

(Васил Тоциновски, Лов на елени, Заедница на Македонците во
Република Хрватска, Загреб, 2015)
Како и секогаш, кога станува збор за најновите истражувања на истакнатиот македонски поет, прозаист и книжевен историчар, Васил Тоциновски, така и сега имаме можност и прилика да се запознаеме со нови
страници за личности од нашето книжевно минато. Најновата книга на
Тоциновски, што е предмет на нашиот осврт, е насловена како Лов на елени, што нѐ не упатува директно на темите што нејзиниот автор ги обработува, туку мораме самите ние, љубопитниците, да ги разлистаме бројните
страници и да го почувстуваме амбиентот на времето за кое пишува авторот. Воедно, треба да нагласиме дека како издавач се јавува Заедницата
на Македонците во Република Хрватска, земја во која што Тоциновски
помина долго време ширејќи го македонскиот збор, историја и литература. Оваа книга е негово деветто дело издадено во земјата покрај синиот
Јадран.
Лов на елени ја сочинуваат петнаесет книжевно-историски студии
за македонско-хрватските книжевни релации. Своевремено, тие се подготвени како реферати за бројните научни меѓународни собири на кои
што учестувал авторот, објавувани се во различни периодични списанија
и зборници, а само студијата „Современиот македонски расказ“ за првпат
се објавува на страниците на оваа книга, со што Тоциновски повторно ја
бранува нашата љубопитност, особено ако се земе предвид дека во студијата обработува современа тема, која ги засега нашите современици.
Самиот Васил Тоциновски, образложувајќи го своето дело, истакнува дека „зад поетскиот наслов Ловец на елени се крие потрага на трајни
вредности, кои ни се малку или воопшто непознати. Тие се однесуваат на
одредени книжевни процеси, појави, автори, дела за релациите на македонско-хрватските книжевни, јазични, културни и дипломатски односи.
Тие го опфаќаат периодот од втората половина на 19-ти век до денешни
дни. Тука се текстови за работи и состојби за кој малку знаеме“. Врз основа на авторската самореферентност искажана по повод промоцијата на
книгата во Самобор, Хрватска, и во Велес, минатата година, можеме да ги
утврдиме и да ги потврдиме мноштвото сознајби за егзистирањето на Македонците во Хрватска.
Во воведната студија „Македонскиот влог во хрватската книжевна
традиција“, Тоциновски по којзнае кој пат, аргументирано го потенцира
фактот дека на хрватска почва биле отпечатени „големите книги“ на Македонија: Зборникот на браќата Миладиновци во 1861 година, книгата
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Македонија или гласот на робот од Георги Капчев во 1898 година и стихозборката Бели мугри на Кочо Рацин во 1939 година. Овие автори на
„свето тројство“, како што забележува авторот, „со златни букви се запишани во македонската културна меморија“. Но, и не само во македонската, туку и во хрватската поетска, прозна, односно научна мисла. Затоа, и
до денешни денови, Миладиновци, Капчев и Рацин оставиле трага во спомените и творештвата на современиците, но и на нивните следбеници. Само ќе го споменеме во романот Златоустиот од Стјепан Томаш, наш современик, во кој централен лик е Јосип Јурај Штросмаер, свое место ќе
најде и Македонецот Константин Миладинов.
Меѓутоа, напоменува Тоциновски, не смееме да заборавиме на башиноселецот Константин Д. Петкович, македонски просветител, кој голем дел од својот живот поминал покрај хрватското крајбрежје (во Дубровник) како дипломатски претставник на Руската Империја (18571869). Истата функција, Константин Петкович ја извршувал и во Бејрут,
каде што ги минал последните три децении од животот (1869-1897). Уште
поголема поврзаност со Хрватска наоѓаме кај неговиот брат Андреја Д.
Петкович, за кој, благодарение на истражувањата на Тоциновски, дознаваме дека цели деветнаесет години бил руски конзул во Риека. Благодарение на информациите од страниците на дневниот весник La Varieta, можеме да ги проследиме творечките и дипломатските врвици на Андреја,
како руски царски конзул. Станува збор за четиринаесет нови записи кои
се соопштуваат за првпат. Иако кратки, неретко и флеш вести, тие ги надополнуваат сознајбите за ликот и делото на македонскиот просветител,
туку и фрлаат нова светлина врз нив.
Во понатамошните студии, Тоциновски се осврнува и на Рацин, на
Асен Шурдов-Ведров, на врските меѓу Мирослав Крлежа и Блаже Конески, на поетските судбини на Анка Призмиќ и Даница Ручигај, на антологичарот на македонската книжевност Ѓакомо Скоти и на ракописното
книжевно наследство на Константин Тренчев, студија која што и најмногу отстапува од претходно воспоставената паралела на македонско-хрватските книжевни и културни врски.
Пишувајќи за Рацин, авторот се осврнува на неговите три помалку
познати љубови, наспроти музата Раца. Станува збор за: Румена Хаџи
Панзова, Невенка Вујиќ и Малина Поп Иванова со која бил и делегат на
4-тиот конгрес на КПЈ во Дрезден. Текстот „Рацин - два брега и две стрмини“, пак, го наоѓаме како предговор на антологискиот извор на Тоциновски, во кој повеќе македонски поети како своја инспирација го имале
токму Рацина. Инаку и овој избор со истоимениот наслов, од печат излезе
минатата 2015 година, исто како и Лов на елени. Човек ќе рече: колку
многу труд и дела, за толку малку време. Нејсе, и тоа доволно зборува за
нивниот автор и приредувач.
На крајот на книгата се наоѓаат два осврта на истакнатиот хрватски македонист Горан Калоѓера и на Милорад Стојевиќ, кои ги изнесува107
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ат сопствените мислења за истражувачкиот потфат на Тоциновски, наречен Лов на елени.
Калоѓера истакнува дека авторот своите книги „цврсто ги гради
како однапред утврдена и осмислена авторска работа“. Всушност, тој го
има целосното право да ја отслика умешноста на Тоциновски при неговата интерпретација на непознатиците: двајцата, како колеги, долги години
во Риека на студентите им влеваа љубов кон македонскиот народ, култура
и уметност. Вториот рецензент, проф. д-р Стојевиќ, исто така, мошне позитивно се изразува за трудот на Тоциновски, потенцирајќи ја неговата
љубов и одушевеност од книжевната историја.
Со цел што подобро да ја претставиме книгата Лов на елени од Васил Тоциновски, а тоа да не звучи како фалбопојка, ќе завршиме со неговите зборови, кои ќе ги земеме како еден вид мото: „Приказните како и
пишувачките за нив (мисли на македонските автори - б.м.) никогаш немаат крај. И добро е кога не се става последната точка. Тоа значи оти има
уште еден ден за проверка, нова можност за толкување, ден за живот“.
Вака пишува Тоциновски, а ние целосно се согласуваме со него.
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Марина Мијаковска
СТИХОВНИ ГРАДБИ СО МУЗИКА НА ТИШИНАТА
Поезијата претставува моќен медиум преку кој поетот низ темелите и тврдините на песната успева да ги изрази најдлабоките пориви; рефлексии; дилеми; внатрешни дијалози и душевни состојби. Преку поезијата поетите низ изостреноста на перспективите и емоциите успеваат да
остават силни уметнички траги во форма на градби од стихови. Поезијата
е куќа-свет од лични предвидувања, метаморфози на сопственото јас и
талкања низ животот кои секогаш водат кон себепронаоѓање. Поетското
техне не познава граници, односно, тоа е креативна енергија за создавање
светови од хартија во кои секој поет ги зепечатува делчињата и атомите
од сопствената душа. Токму за таквата креативна поетска енергија ќе говориме претставувајќи ја најновата објава на еминентната авторка Љерка
Тот-Наумова, членка на ДПМ, а која во периодот од четири децении активно творештво зад себе остави 15 блескави стихозбирки.
„Зародиш на повикување“ од Љерка Тот-Наумова е најновото поетско остварување. Во суштина поезијата што е сместена помеѓу кориците на оваа книга е натопена од женската креативна душа, но пред сè, ова е
поезија што е универзална и сеприсутна. Книгата се состои од шеесет и
пет песни кои се распостелени во четири носечки циклуси под наслов:
Молкот е појак од зборот; Зошто Господ ја вовел молитвата?; Бегањето е измама и Вик на портокаловите провиденија. Како основно облежје
на стиховите е тоа што поетесата создава поезија што го возљубува молкот; што ги одбројува паузите помеѓу стиховите во песната, а безгласноста е главниот агенс на поетскиот креативен здив. Молкот е контруктивен
лирски субјект што го издигнува својот глас и создава суштина што прераснува во „манифест на тишината“. Токму тоа е главниот белег на носечкиот и првиот циклус од стихозбирката, а е насловен како Молкот е појак од зборот. Во македонската и светската литература постојат плејада
од автори кои пишувале за тишината како лајт мотив и креативен агенс.
Меѓутоа, Љерка Тот-Наумова кон оваа епифанија пристапува доста индивидуално, уникатно и на еден посебен стилски начин. Во песната „Зародиш на повикување“ која е амблем на целата книга и по која е насловена
петнаесетата објава на оваа поетеса, во стиховите Тот-Наумова ни ја открива тајната во телото на тишината која вели:
Зародиш на повикувње
При допирот на двете мисли
Преживува збогување
Птица ѝ пее на птица
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Јас ја бакнувам нејзината песна
И звук на звук-недопеан
Не престана да ѕвони
Зародиш на повикување
пресече сенка
Таму,
каде што тишината извикува
Песните се ехо и мелодиски такт на тишината. Тишината преку
гласот на надворешниот молк сака да создаде состојба на мир и спокојство; хармонија помеѓу светот и себеси. Песните се куси, лапидарни, со
густ и сугестивен израз и со изразена лиричност и мелодичност. Од срцето на тишината треба да извира зборот што стопувајќи се со другите зборови низ каламбурестата игра треба да создаде стиховна мелодија или
„Зборче што извира / осветлува кругови“. Една песна од првиот циклус
гласи:
Узреа зборот
Гласовите измолкнуваат долги чекори
Капат како зборови на хартија
Изгорувајќи ја бесмртноста
Зграпчи ја сенката
Низ мрачниот копнеж!
Исцеди го узреанииот збор
Низ вистинската капка!
Тишината и молчењето се некогаш атмосфера низ која најгласно
може да се искажат потиснатите емоции и светови што натежнале врз
лирскиот субјект. Поезијата преку ознаките на неизреченоста, ноќната атмосфера и празнината добива една Верленовска нота на есенска атмосфера на меланхоличното битие. Такви се песните: Одвеан молк; Во таен
дом; Засрамен од сопствената самост; Трка низ себеси-молк; Беззвучно
онемување; Дождот ја бакнува тишинат; Замолк и др.
Вториот циклус под наслов Зошто Господ ја вовел молитвата? е
составен од реторички песни во кои тишината се слева во дијалогот со духовниот апсолут; т.е. ; Бог-создателот. Молитвата има иста функција како
и поезијата, да допре до нечија душа, да растрепери емоција, а главна цел
е дијалогот помеѓу личното јас (иманентното) и другиот (трансцедентното битие). Молитвата е една внатрешна песна во која тишината најдобро
го постила својот просторен патоказ. Во вториот циклус, во песните: Молитва; Нишк; Се троши живописниот танц; Чувствувам доаѓање на молитва; Заповед; Враќање; Изабен молитвеник; и др. , доминира религиозниот мотив за наоѓање мир и хармонија преку поетскиот оксиморонски
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израз. Тоа е иманентно во следниве маркантни стихови од песната „Крштева гласот“ кои гласат:
Сонот е говор Божји
Гласот на Молитва
„Оче Наш , кој си на Небесата...“
Третиот циклус под наслов Бегањето е измама, е кошница од стихови во форма на крик, силен глас кој екстатично се издигнува над заспаната тишина и часовникот на времето. Во песните: Бегањето е измама;
Заробена мисла; Болката е во тебе; Копнеж; Заборавени будења;
Расветлен ум; Помешу две таги; Осамен мирис на спомените; Го допирам заминувањето; и др., главна епифанија е времето и неговото одминување и менување на нештата во нас и околу нас. Крикот е против изминувањето на времето и неможноста облиците да останат исти и непроменети. Токму во овие песни меланхолијата и празнината се испреплетуваат
во танцот на тишината.
Тоа е изразено во песната-минијатура Бегањето е измама, во која
нема вишок зборови:
Одамна...
бегањето е измама
Лице без лице
Восочна солза
Во песните од последниот циклус Вик на портокаловите провидувања, постои палета од различни мотиви и епифании. Песните се „камен“
обоен со портокаловата боја како симбол на духовното спознание и композицијата на совршената спокојност. Зборот се измолкнал од тишината и
од вжештените вербални енергии создава поезија со портокалова светлина како победа над минливоста и мракот. Во овој дел најмногу до израз
доаѓа зародишот, т.е; битието, постанокот на себеси и светот, личноста и
просторот во светот. Во песните под наслов: Композиција 1; Композиција
2; Композиција 3; Композиција 4; Композиција 5 и Композиција 6, Љерка
Тот-Наумова како да формира еден композициски венец од шест поврзани песни кои се вик на портокаловите провидувања и предвидувања на
сопствената судбина.
„Зародиш на повикување“ од Љерка Тот-Наумова е впечатлива поетска книга, со топли и искрени емоции, без вештачка шминка и без вишок зборови, оти таму каде што е постелена тишината треба одмерено да
се направи играта од зборови и мелодии, оти таму каде што допира дланката на тишината секој збор повеќе е вишок. Сугестивните лирски песни
од оваа композициски и тематски компактна книга го будат љубопитството на читателите и ги повикуваат на зародишот на естетското уживање во
истите.
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Весна Мундишевска-Велјановска
КОНТРАСНО ПОНИРАЊЕ ВО ДАМАРИТЕ НА ИСКОНОТ
И КОРЕНОТ НА ИДЕНТИТЕТОТ
(Панде Манојлов, „Ветровито време“, изд. „Дијалог“, Скопје, 2015 г.)
Книгата поезија „Ветровито време“ на Панде Манојлов е контрасно понирање во дамарите на исконот и коренот на идентитетот, во одгатнување на светоста на припадноста, на недосежноста на тајните на времето, на носталгијата по ветриштата кои му пркосат на просторот.
Во ветровитото време маглите стануваат „слика на секојдневието“:
магли во етерот, магли во здивот, во оддишката, во живеењето... Во инспиративното пеење за магловитото живеење, Македонија е првата верзална буква од секој пасус на библиографијата на постоењето.
Манојлов во оваа книга е како јаболко во срцевината на непресушна јаболкница чие зреење нема временска одредница, сочно јаболко кое
не се откинува од коренот, кое и по секој загриз чудесно зараснува и се
дооформува, во кое блеска огледот и на човекот и на нечовечноста, во кое
непрекинато се мешаат семките на мисловноста и смисленоста, јаболко
кое вегетира во меѓугалаксиите на материјата и материјалноста, на енергијата и енергичноста, на опстојот и достојот.
Под мазноста на површината на песните се наѕира сета тажна рапавост на животот. Таквата текстура во разнослојни градации растрира впечатливи слики во кои осликаноста на деталите ги доловува вредностите
на живеењето кои облагородуваат, а секој поединец е точка во резолуцијата на битмапата на родот. А токму љубовта за родот и татковината е
препознатливоста на Манојлов, неговата втемелена сигнатура.
Првиот од четирите циклуси во книгата, насловен „Скршено огледало“ е силно емотивна исповед на страданијата на душата за развејувањето на скршените парчиња од огледот на родот. Тежи нагмечувањето на
народот од топуците на најблиските, своите. Плаче од неутешност љубовта, лелекаат разделбите, вникнува длабоко тагата. Боли болката на прегазените зеници од распукнатото срце во огледалото на „Реката во која истекува родот“, реката во која се дави достоинственоста и ден-денувањето,
Реката на одродот. Надојдените води тркалаат заслепени камења кои во
својот икаровски лет кон висините и моќта ја заборавиле припадноста и
лудо ги поткопуваат темелите на браната на сеопштото егзистирање. Расеаност, распарченост, поделеност – и во животот и во смртта.
Ваквото дожегнато суштествување е на исчекор пред вратата од
новоизѕиданиот храм на самоименуваните богови на модерното време,
кои под блескавите маски кријат лоши духови, а наместо душа имаат црна дупка полна со неизлечиви болести и соголени рани, лелеци, неправди
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и заблуди. Бледнее стварноста. Несопирливо нараснува една голема празнина, едно големо
„Ништо!
И во ништото –
ништо!“ („Тајна“)
Во провалијата на кондензираната нестабилност ја снемува и онемува и душата „засрамена од срамот на сопственото ропство“ („Нема душа“) Но, ваквиот молк на Манојлов не е погубно премолчување туку засрамено одболување на засегнатото опстојување и вслушана молитва. Неговото акумулирано сострадание струи сред стемнетото видување, сред
ветровејот на изгубените души кои месечарејќи по рабовите на својот ненасетен крај, се сонувачи по полетишта кон нови (економски и социјално
помоќни) светови, кон иекој замислен рај. Но, истовремено и јасно ја подвлекува тажната вистина дека последицата од ваквата изгубеност е: погибија. Дека без татковината во срцето секој куфер е празен, секоја патувачка дестинација е бесцелна, секоја преселба е залудна, секое вкоренување
во туѓа почва е осудено на суша под припекот на неповратот. Во туѓина –
туѓи, во своето сè само не свои.
Бдеејќи сред ваквото замаглено денување, Манојлов не коленичи
пред надојдените ветришта и бури туку ќе го запали огнот на соништата
за „портите дедови за навек да не се затворат“, да не згасне огнот на разбудената надеж за истрајност, за слобода, за векување, и ќе рече:
„И стерна сме,
и вулкан и бистра вода,
и лава
во сопствено корито
допрва што ќе тече!“ („Подземен поток“)
Носталгијата и тагата доминираат и во циклусот „Мојата песна“.
Но, во овој циклус тие тлеат во прочувствуваноста на секој животворен
импулс, на секоја импресија, која го облагородува изразот на Манојлов во
специфична експресија. Овде споделеното пропатување или напатеното
одраснување на дотежнувањето на небидувањето, спомените и таговноста, се катализира во вословување, во себевжилување во зборот до мисловно издигнување, до оцврстување и вгордување.
За Манојлов создавањето на песната е неизбежност, самување,
спаметување, себепознавање, незаборавање, продуховеност..., а поетите
„смрт и слава истовремено, зрно мудрост фрлено во вселената“. Поетот е
како сејач на стихови во полето од книгите – „Седржители на неговата
душа“, исправен пред постмодерната емоционална и духовна суша. А тагата нараснува зашто Манојлов е свесен за неможноста и немоќноста, истовремено носејќи ја семожноста во потсвеста на мислата.
Соочувајќи се со надоаѓачкото пустошење на „чумите ветрот што
ги носи“, ветрот што дува и секоја трага ја збришува, тој – поетот револуционерно и со зовриена крв се исправа пред ураганскиот галоп чија наме113
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ра е да бидат згазени сите вредности. Како иницијална сила која се спротивставува на бесмисленото задвижување на ништожноста надежно се
обидува да наѕре во друга просторност во која блескаат љубените предели
во кои „се разлева светлината како роса од облак“, живеејќи го својот оптимистички сон кој плови по езерото од љубов и позитивизам, нишајќи се
на брановите од бескрајноста на убавините кон брегот на безмерниот спокој. Во ваквите стихови неговата визија има моќ човекот-нула да го претвори во човек-сонце, а безличните сенки во блесок кој го просветлува излезот од безизлезот по убивањето на црниот човек во себе и себежртвувањето за суштествувањето. Секој ден се венчава со надежта и љубењето на
љубената личност, на љубените градови, на љубената земја – Македонија.
Пеејќи со љубов за која „и во смртта збогум ќе нема“, Манојлов
прозвучува предупредувачки и корективно во поставка со која го утврдува соодносот на постој(а)носта и минливоста, на опфатот и недофатот, на
пишаното и запишаното. Осликува и реконструира слики во кои пламти
споменот на огништето татково кое топли со разжарена среќа и добрина,
говорливи слики во кои пека желбата за вдомување во простор без граници кој ќе биде азно на љубовта за многу генерации. Во врутокот на нивното именување извира желбата да се разотворат портите, да се надминат
границите, да се збришат оградувањата и разграничувањата, „човек човека да сака“, да се залечат сите рани, да се слееме во едно, да сме – Сите, а
не – Сами.
Во сонот на Манојлов летаат и „Птици“. Во вака именуваниот циклус
тие
„...кружат на небото
разубавувајќи ја надежта
дека ќе најдат нешто
од остатоците
на човечкиот сон.“ („Претстава“)
Растоварени од секакви ограничувања летаат галеби, врапчиња и
неименувани птици. Отворена е вратата на кафезот, се слуша гласот на
слободата. На неискусноста и невиноста дадена им е можност да ја заситат својата љубопитност самоизбирајќи предели за своите обиди. Но тој
лет по откровението го нарушуваат гаврани и чудни птици кои патат од
алчност „што ништи невини души“. Низ етерот врескаат баналности, нечесности, бесмислени егзекуции, сестрани опасности. Животот станал
мистерија. Опустошени ниви, сотрени семиња и плодови, изгладнетост на
духот, полупразни села и градови. „Се умира катадневно во којзнае кој
балкански пекол“. Крвници се: „безбројни гладни од нашето племе стаорци!“ кои на жртвеникот на прататковината безумно глодаат со синдром на
саморазорност.
Празни се фуснотите на непрепознатливите форми на човечките
видоизменувања. Незаситноста е топоним на бездната „која демне како
крик на галеб“. На неотворената страница на векот гневните со јагленот
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на предизвикот бележат нови писанија во судбината на идното време. Се
чини како да нема друг излез освен – збег што подалеку од сите, па и од
себеси.
Бегањето од пеколот на земјата е во насока на јавање на животот
по стрмнината на самракот трагајќи по идилично небо. Во искашлувањето на прашината од пустошот, нежно-невин плач на новороденче потсетува на подзаборавената иднина што чека.
А сепак, вознемирувачки мрачни предвестија опоменувачки гракаат со црн глас во сонот...
Вознемирената совест, симболично и сугестивно, во последниот
циклус насловен „Пред Бог да ми суди“, за причест македонско вино бара
за да се простат гревовите кон татковината и пред народот свој измачен и
страден. Пристапувајќи кон најдлабоката тајна на верата, пред догорувањето на свеќата на деновите, во потрага по чистината, а исправен пред
мостот на вистината, Манојлов посакува да заборави и на грешните и на
гревовите.
Ни громкото биење на камбаните, ни распуканото небо, ни татнежот од очајот на земјата-мајка не може од сон да го разбуди овој чиниш
маѓепсан народ „легнат под сенката на јадот“. „И пак, гуша за гуша братски си вадиме душа“, повторно нагласено подвлекува Манојлов, продолжувајќи да ја акцентира нестабилната линија на крајности и едностраности кои се тетерават како експлоатирани камења во неисцрпен коп, кои
разнострано се одминуваат „како класје без сноп“, па и поразително, и
жално, и гневно ќе изрече:
„дури и калта
со кал ја валкаме,
со клетви и колнатии
бел образ
на Родна Земја црнееме“. („Кршна песна“)
Бесвесно вегетира народот, а катадневно некој бездушно стрела во
неговите крвави гради, нечесна намисла носат најблиските, демне (кога
притаено, кога сосем разголена) прокобата, се множат душмани, но има и
востаници, има и доблесни, на претек има предавници, но и слепи послушници кои учат нова религија газејќи ги вековните обреди евтино
жонглирајќи со вечноста.
Расте стравот од одвејувањето на генот по автоматизираната туѓина, тресе и уплавот од оставање на празни гнезда пред сестраната непријателска наезда и надвиснатата погибел.
Бесмислените постапки на луѓето без лице и мисла го прават бесмислено и онака кршливото лелеење сред ветровитото време.
Во бурите на пустината парчето татковина јачи од болка сред
преселбите и делбите, ветришта на неспокој дуваат од секаде, оазата е
вклештена сред виор кој корне до непостоење, но недвосмислено грми и
пораката за неопходноста да се истрае, да се биде свој, да се врати својата
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глава на своите рамења, да се зборува со свој глас, за повторно пронаоѓање на патот „до следното востание во нас“.
Ечи неодложноста за очистување на контаминираните души кои
конзумираат одамна познат отров но со новодизајнирана амбалажа. Човечката изобличена физиономија вришти за реструктуирана анатомија.
Но, Манојлов е прагматичен. Подготвен е и да замине стоички од
овој свет полн со светост во душата и со ѕвездена љубов за Татковината
во срцето. Кај него нема двосмислености. Има единствена вистина која го
носи името Љубов. И – тој љуби, неуморно ја љуби и тоа македонски ја
љуби Македонија. Македонија е неговата судбина.
Во „Ветровито време“ нема имагинарности. Креативниот порив во
создавањето на песните, исклучително вмрежен во реалноста, функционално е поставен во темелот на зборот.
Циклусите се во идејна и мотивска рамномерност, а илустрациите
компатибилно ги надополнуваат песните, не како нивни декоративни завршетоци или почетоци, туку како комплементарно графичко општење
меѓу текстот и читателот со што силно се зајакнува говорливоста на пораките. Во таквата сразмерност на естетиката на елементите на слогот, контрастот се постигнува со дијапазонот на себевнесот на Манојлов во изнесувањето на согледбите, а балансот на тоналитетите – со впечатливиот
смирувачко-позитивистички пристап во рационализацијата на мистеријата на постоењето.
Во ваквата симбиоза ветрот, како синоним за непостојаноста и немирот, за беспокојот и ништењето на вредностите, струи раздвижувајќи
ги молекулите на континуираноста пркосејќи му на импулсот на безграничноста на времето, активирајќи ја сета немоќност и семоќност на интерпретацијата на спознавањето и созревањето во астралот на непокорот,
непоколебливоста, слободата и светлината, во кој љубовта е бездимензионалната величина во мерниот систем на душата која ќе овоплоди
(ко)егзистирање во достоен континуум.
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Петко Шипинкаровски
„НЕДОИЗГРЕАНИ УТРА НА НЕИЗГРАДЕНИ ЗАМОЦИ“ или
„ПЕТТЕ ЗБОРА КОИ ГО ТОПЕА АСФАЛТОТ“
(„Поема за маргините“ / Гордана Стојаноска и Даниела Андоновска-Трајковска /
Македонско научно друштво – Битола, 2015 г.)
Дебито, културен натпревар во поетското Јас и Таа, или јас и Тој,
на Гордана Стојаноска и Даниела Андоновска-Трајковска се случи во
2014 г. кога со Златко Жоглев ја издадоа заедничката поетска книга „Збор
за зборот“. По успешното претставување пред пошироката јавност, Стојаноска и Андоновска-Tрајковска ја објавуваат втората поетска збирка, книгата „Поема за маргините“, каде тие напати ја вртат грдата слика на огледалото и низ призмата на животната интуиција и внатрешниот глас, нурнуваат во секојдневието на совремието и на страната на виртуелно-изопачениот свет, притоа мошне вешто и со доза несогласување, сарказам и
иронија ги жигосуваат суровите појави за презирот овде и сега, каде со
скршена гордост животот е фрлен на маргините без вистински живот, или
животот е вклештен помеѓу суровата судбина, алчноста, патолошките појави, настраностите, нечовечноста...
Тематски, поделена во пет циклуси: „Соништа на отпад“, „Обескрилени ангели“, „Здравица со демоните“, „Песната на лебедицата“ и „Јазикот на челикот“, меѓу кориците на „Поема за маргините“ сместени се
четириесет и пет-шест песни, која од која понагласена. Како естетски, така и во селективно-продукцискиот одбир, поетесите ги вајаат стиховите
со префинета облагороденост во боја и страст, за да се добие квалитетен
финален производ. Сето тоа тие го прават внимателно и со усет, за да истиот тој производ стаса и стане лесно приемчив на националната читална
и пазарот.
Во стихозбирката „Поема на маргините“, Гордана Стојаноска и
Даниела Андоновска-Трајковска недвосмислено ја отсликуваат едната
страна на постоењето, суровоста, наспроти реалниот свет, но за жал и
предупредување за мижење на субјектите (носители на општествените
дејствија и норми) и на институциите надлежни за спречување и отклонување на деструктивното однесување на поединецот или тивкиот бојкот на
колективитетот, а сè со цел: спречување и отклонување на неповолните
општествени појави и настани. И токму тука, каде што во поетско-прозната композиција на стихозбирката „Поема за маргините“ зборовите војуваат по меридијанските мегдани, поетесите ја согледуваат генезата и ја лоцираат суровоста на совремието. Или пак Гордана Стојаноска и Даниела
Андоновска-Трајковска во поетскиот натпревар, секоја на свој начин ја
искажува несогласицата со третманот и пристапот кон сето тоа, кон гле117
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диштето... Така што, во поетската структура, секоја и на свој начин, гласно ја откриваат појавата и испраќаат силна порака до заедницата на незаокружената територија во глобалниот свет...
„Неговото лице е дамка на реверот на светот.
Само дамка на белиот, крут, иштиркан
стерилен ревер на човештвото...“ („Просјаче“)/ Гордана Стојаноска, или,
„Насмевката на гладното дете ја скокотка
се лепи на стапалките
на оние со лисици на вратот
и мечки на рамената.“ („Насмевката на гладното дете“)/ Даниела
Андоновска- Трајковска.
Вака Стојаноска и Андоновска-Трајковска ја започнуваат магијата
на поетската композиција насловена „Поема на маргините“, за потоа моќно да продолжат во нижење на метафората и во песните: „Девојчето од
тротоарот“, односно, „Не, не е доцна...“, потоа во „Скитникот“, односно
„Талкачот“ и сè така до последната „Соништа од земја, пепел и прав“ на
Стојаноска, односно „Машина за мелење месо“ на Андоновска-Трајковска.
Суфискацијата на „Поема за маргините во прикажувањето на објективната стварност и совршенството на метафората и песната, напати
чиниш е засладена со мистификациски вештини на обљуба на белогрлието и ползењето на стравовите...
„Студена, влажна и солна бесилка од пот,
околу вратот
и див шумски пожар во градите,
страв надвиснат како наситен лилјак и
закасана змија на раката,
змија која оживува и ползи,
ползи...“
– пее Гордана Стојаноска во.„Светот од онаа страна на насмевката“, односно наспроти
„... со бутини – исплукани од муви блудници
кои упорно летат
и слетуваат на голата рана
за таму да водат љубов...“ („Самоубисто без предумисла“) на Даниела
Андоновска-Трајковска,
се низата бисери во изградената конструкција и скала кон поетската височинка.
Незадоволството на реалниот опстој во временскиот миг на поетесата, крикот кон неосвоените мегдани сеприсутно е во стиховите на „Поема на маргините“:
„...Во мојот свет има
недоизгреани утра над неизградени замоци,
неподигнати кули,
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неназабени бедеми
и бескрајно многу насмевки.“ („Малиот свет“)/ Гордана Стојаноска,
за да љубовната лирика, пак, Андоновска-Трајковска ја топи на жешкиот
асфалт:
„... јас знам само да сакам...
– погледот ми беше тесен
за да ги опфатам петте збора
кои го топеа асфалтот,
а тој се потеше од нежност.“
Наспроти повикот за игнорирање и негрижата, потоа пеењето за
невидливите сили и лошиот дух, и за ангелите со скршени крилја, во
четвртиот и петтиот циклус, поетесите Стојаноска и Андоновска-Трајковска својот иновациско-инвентивен дух го простираат на метафората кон
поединецот; за копнежот и сомнежот, за интимната загуба:
„Има еден збор кој нема да го изговараш.
Само ќе го превртуваш во устата
небаре е горчлив збор
и тој збор ќе се дроби во твоите заби
и ќе ти ги попарува усните,
но нема да излета.
Зошто звукот на тој збор ја ранува душата.“ („Забранетиот збор“)/
Гордана Стојаноска, односно,
„Секој ден
по оваа улица
го запирав зборот – затрчан.
Му ги чистев боцките
го преформулирав
со турпија
и така го пуштав
да ми влезе дома.“ („Прашалник“)/ Даниела Андоновска-Трајковска,
или пак за дијалогот помеѓу таткото и ќерката во песната „Малечката невеста“, односно „Кукла“:
„Tато, претешко е ова злато
за мојот врат.
Чинам ме вјармувате
и ми ја подвиткувате главата
и ми го засопнувате чекорот
и ми земате нешто
кое не знам како се вика,
но знам дека нема да ми го вратите...“ / Гордана Стојаноска, наспроти;
„Ќерко,
чиј е овој прстен
со остар заб на долната страна
од кој прстот ќе ти помодри
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а крвта молчаливо
ќе си ја запечати својата судбина?/ Даниела Андоновска-Трајковска.
И во последниот циклус „Јазикот на челикот“ поетесите најсликовито ја искажуваат таинственоста на метафората во песната „Јазикот на
челикот“, односно „Извади го оклопот“:
„Јас не сум маж...
Јас сум само дете
со украдено детство и маштеа од челик...“ / Гордана Стојаноска, односно,
„Извади ја железната тупаница...
... Но твоите извори
жедни се и скржави.“ Даниела Андоновска-Трајковска.
Своето темелење кон стилот и тематското на веќе изградената интуиција e во склад на ритамот на живеењето што ја црпат авторките во
стихозбирката „Поема за маргините“, а што е проникнато и од насловот,
укажува за самоувереноста на сегашното овде и сега во субјективно-објективната стварност, на семоќноста кон немоќноста таму некаде на периферијата, исфрлено од средиштето на центрите на моќ и определба.
Силината на поетскиот збор и живоста на јазикот како средство за
соголување, но воедно и ставање кров на објективната стварност, како и
длабоката емоција во пеењето на авторките во „Поема за маргините“,
магично го внесуваат читателот, сакал тој или не, во мегданот и настаните на натпреварот. Притоа, ставајќи го овојпат него на другата страна на
вредноста и сочувството, но и отсуството на зборот „грижа“, од една
страна, и осудата, добродетелството и алармот – за стремеж кон градењето на подостојни човечки вредности: совест, грижа, спокојство, безгрижност, љубов, радост, почит..., од друга страна.
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Милица Димитријовска-Радевска
„ВДАХ“ ИЛИ ОЖИВУВАЊЕ НА УМЕТНОСТА НА ЗБОРОТ
ВО ПОЕЗИЈАТА НА БОРЧЕ ПАНОВ
Духот, душата е суштината на нашето битисување. Тоа е целоста,
полнотијата без кое нашиот физикус, нашето тело е семи-камен, предмет,
атом во универзумот. Духот е нуклеусот на уметноста, тоа е тој библиски
збор од кој се одделува светлината од темнината на цивилизацијата. Со
ова стихозбирката на Борче Панов „Вдах“, како и што самиот потенцира е
посебна, поинаква, друга, тоа е обидот да се достигнат совршените ноти
на уметноста. Всушност, посебноста се препознава и во обидот на поетот
низ мултијазичната метафорична проекција на личноста да го оживее верувањето во вистината, човечноста како апсолутно, како неповторливо
раѓање на зборот од модрите, камени глуждови на душата. И затоа како
мото на почетокот стојат одболуваните стихови: за миг, смртта остана да
чека во зборот што ги одзема сите зборови, освен зборот раѓање...
Големината на еден поет, неговиот творечки потенцијал и креативна моќ ја препознаваме во умешноста да ги разгатне сите тајни на универзумот преку душата на зборовите. Книгата е поделена на десет циклуси
како своевиден обид преку таа алхемија на броевите да допре до совршенството во поезијата. Во првиот циклус „Како на небото –така и на
земјата“ во воведната песна- од нашиот прагрев до нашата небиднина како на небото така и на земјата, како во реалноста така и во имагинацијатасо годините сме во потрага на нашето вистинско Јас. И затоа веќе во следната песна го поставува прашањето за тоа колку тежи еден неизговорен
збор што се колеба помеѓу животот и хаосот. Со годините, со минатите
животни искуства во нас носиме различни одговори на ова прашање и тоа
индивидуално и независно од старосната граница. За некого тоа е зрело
думање и на 10 години, за другего и на 50 години ова има минорно значење.
Во поезијата на Борче Панов многу често среќаваме мотиви кои
имаат библиска, митска конотација, можеби не толку со религиозното
апострофирање, туку со она верување вкоренето налик на пагански ритуал на реинкарнација на духот/ душата, од кој сите ние тешко се ослободуваме, иако јавно како апостол Петар се одрекуваме од видливото и сновиденијата на страдните од духовен пост. Поетот го научил уемот на зборовите, прокопачил по земјата ровка, ги растресил дамарите и посигурно од
секогаш се себедефинира, прави вивисекција на душата, при што неговите зборови се клучалка на небесното откровение.
„Еден ден, кога брчките од челата наши
како јато од сеќавања ќе одлетаат,
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нека погледот кон небото
нè ни биде само прошка за неразбирањето,
туку уште една далечина наша,
зашто ништо не е далечно, ако е знајно..“
Старите често ја употребуваат фразата-не му е дојдено времето / за
сè треба време. Во поетика на Панов не станува збор за апсолутното време туку повеќе и пред сè за времето како трпение, како неминовност на
траење да се прифати животот со сè она што ни носи, но и во тој и таков
живот да се пронајде смислата, вредностите за кои вреди да се живее и да
се умре. Веќе во песната „Магнолија“- проникнувајќи во исконот одговорот го бара во тишината, во постот и молитвата на монахињата:
„ кога ја прашав монахињата
дали задоцнив за цутењето на тишината.
– Фала му на Бога, никој не доцни
да се порази самиот себеси, ми рече“.
Поетот Панов во поезијата тргнал од една високоморална (високомерна) христијанска теза, присутна и кај Толстој и кај Достоевски, за покајувањето на горделивиот човек, за простувањето, за неутешното срце на
гревот.
„Разумот ме подгони до работ нa светот
и ко марионета се оптегнав
на конците од сите мои јас
и запишувам: Прости ни Боже
што сè уште не знаеме што правиме“
Во тој однос впечатливи се забелешките на поетот во песната
„Стрела што патува дење, а погодува ноќе“-тоа е тој вечен дуализам на
доброто и злото, за постојаниот судар на оние кои веруваат и бараат наспрема другите кои се откажале од животот, му ја продале душата на ѓаволот, фаустовски потклекнале пред животните искушенија. И ако веруваме дека претходната песна мотивски се отклонува од следната, сепак
авторот не случајно ги подредува за да ги постави во еден отворен дијалогизам-во еден модерен театарски концепт каде што не секогаш треба да
постојат причинско-последични врски за да се дојде до вистината. Опозицијата вистина лага, добро лошо, исправно грешно можат самите по себе
да бидат парадоксални колку што се апсурдни опстојбите на индивидуата
поставена во виртуелни, нереални простори.
Но истовремено поезијата на Панов постојано е во дослух со внатрешните закономерности на уметничкиот текст. Таа симбиоза на музиката на зборот, на сликата на зборот, на скулптурата на зборот низ целата
книга ја гради и надградува основната намера на Панов поезијата да се
разбере како божји благослов, како оживување на забранетото и замреното во аглите на потсвесното и интуитивното.
„Еднаш, ме прашаа како се поврзани Господ и човекот?
Со зборовите што се сакаат – им одговорив,
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сеќавајќи се на Моцарт,
кога го прашале како ја пишува таа божествена музика,
а тој рекол дека само ги запишува
една до друга нотите што се сакаат“.
Љубовта е изворот и утоката на сè. Како и во оваа поетска книга така
и во другите Борче Панов е човекољубец, горољубец, зборољубец, светлинољубец. И во поразот и во болката и во грчот на лицето и во студениот отсјај на окото и врелината на солзата не ја одминува љубовта.Во циклусот „Ноќното лице на сонцето“, колку и да се враќам, колку и да ги
препрочитувам песните во мене се буди едно верување, една свесност за
тоа колку Панов е на изворот на неговото детство, но не само како сеќавање туку визуелиција на оној исконскиот порив , на она што ни е дадено од
бога како судбинско, како магна карта на сите наши исчекорувања до мигот на просветлувањето-кога Господ повлекува еден котелец од нашите
глави разврзува и еден збор што нè довардува...
Денес не значи иднина, туку минато, денес според поетот хаосот е
именител на животот и затоа бара да се сетиме да се исклучи сета електроника околу, во која понираме како електрони во бинарни низи што нè
раскажуваат на мониторите како непостојани Јас. Тоа се доведува со нашата заблуда дека повеќе знаеме, а всушност сè поголема празнина има
во нас самите и стануваме едно големо незнаење/ несигурни/ неспокојни,
обвиени од еден префикс со негативна конотација во кој семантички се
фаќаме како давеници за сламка-исплашени од самото знаење. Старите
велат- колку помалку знаеме толку сме посреќни, навидум парадоксално,
но во еден митски контекст низ нашето знаење/незнаење ја откриваме/
прикриваме голотијата на духот.
Речиси сите песни на Панов финишираат во галоп, во стреловито,
молскавично воскликнување-овде сме да се раѓаме и кога умираме. Во
светот на поетот безброј огнени клучалки светат во ноќта. И како пајажина го отвора прозорецот на душата. Поетот е во постојана потрага, тој го
перцепира светот, тој е дума задумана над судбината над животот. „Празни места помеѓу зборовите, ве изговараме и кога не ве читаме“. И јас како
и поетот сакајќи да ви ја доближам песната се исплашив во еден миг да не
оставам празнина меѓу зборовите. Затоа што една песна како бран во море се прелева во друга песна, една мисла како пајажина на куќа се разлева
во просторот за да се поврзат нишките на душата, нишките на гласовите
кои вибрираат како музичко ноктурно.
Во тоа превтасување на времето, на животот, во таа трка да сме
присутни секаде и при секого им даваме душа на часовниците, на сите
порти на душата за да засламчиме светлина. А светлината не доѓа од мереното време туку од мигот во кој доживуваме духовно воскресување,
мигот кој неповратно нè облагородува и раскостува.
и мојот ден доцни во доцнењето –
осум минути повеќе
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откога веќе е ноќ
за да стигне
секаде каде што морам и не морам...
Во сите циклуси, низ сите песни ја чувствуваме широчината и
грандиозноста на човечкиот дух на ренесансата, но не само како теоретско разбирање за некакво духовно преродување и раѓање на новиот човек
ослободен од стегите на мистицизмот и празноликата реторичност, туку
тој-поетот како лирски субјект ја презема улогата на корифеј на зборотпреселник и страдалник на мислата.
„да застанеш среде писмото,
да го одлепиш како небо од зеницата,
да замолчиш пред книгата на животот,
а гласот твој
и понатаму да ги допира и живите и мртвите...“
Низ сите облици и форми на песната поетот Панов музицира-музиката никогаш не престанува да ни ги лови зениците-уште пред да ги
слушнеме громовите на животот.
„Зачувај го животот наш во зборовите,
во едно гладно пладне на гитарата
со шест вжарени жици од сонцето...“
Музиката и уметноста сама по себе се единственото упориште,
тврдина во која или со која како воини се исправа во пронаоѓањето на патиштата до себе си.
Конечно,
и зборовите се видлива душа и времето е безвремено
а се случува секој миг од животот
и само еднаш вистински доаѓаш до самиот себеси
Зборовите во песните на Панов се кревки стебленца во рана пролет, навидум на сликар со најпрефинети потези ја овековечува драмата на
оживување на зборот, таа е тој танц на игра на зборовите кој во поетското
вдахновение ги раѓа симфониите од најкристални чувства-синкретична
уметност на духот
Како тенки бамбуси се нишаат зборовите
во оваа магла млечна помеѓу стиховите.
На моменти ваквите епски и наративни единици во песните на Панов не ја нарушуваат неговата основна филозофска мисла, едноставно тие
се секвенци на творечкиот исчекор за покомпактно и повеќеслојно разбирање. Во својата разиграност и музикалноста се изделува песната Ластовечки јазик во духот на еден Конески или Гане Тодороски,
со дожд зрачест ци дожд
со конци од божилак
ци кон ци ци душа на небото
ластовичките везат
ци ве ци зат
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макраме од селидби.
Оваа песна како да е спој помеѓу нашите обиди за имитации или
ако сакаме епигонства во уметноста, наспроти уметноста како таква која
се раѓа од неповторливиот миг на вознесот.
Тоа создавање на песната, тоа оживување на зборот, на душата
концептуално наликува на најтврдокорното придижување на вкочанетото
тело на мислата. Затоа во песната „Глужд“ бара разбирање за неговиот
свет поход во истрајувањето да се откине од себе си, да се раздаде несебично како духовна нафора.
го оставив
да чатали
со сите годови што
ќе бидат прочитани
во секој збор
кој од писмото
ќе излезе
како што и јас
од глуждот
на храмот излегов.
И на крајот од краиштата, сето тоа во единствена функција да се
победи голотијата и на духот и на телото, затоа што на тој начин ја победуваме заблудата дека сме поголеми од себе си, од бога, од природата, од
зборот кој е вдахнат во нашето оживување, во нашето налудничаво битисување.
„Велат, голи сме доаѓале на светов,
а не се во право,
зашто, додека да се родиме,
облечени од телата на нашите мајки сме.
Голи сме, само кога заминуваме од овој свет“.
На едно филозофско рамниште оваа поезија е проникната со еден
хуманизам кој поетот го носи од многу дамна – тогаш постоело верувањето сега постои записот на тоа верување-неможно е да ја воскреснеш поезијата ако ја немаш широчината на духот кој искри како трат и борина во
ноќта на 21 век. Oва е поетика на смирени тонови, на воспоставена хармонија помеѓу човекот и природата, човекот и своето јас, човекот – човекот, на јас кое како мудрец го оживува универзумот во себе како што Хефес го исковал од оган штитот на Ахил за победа на слабостите и заблуди на самиот живот и на тој начин лирскиот субјект и ние читателите доживуваме своевидна катарза.
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Елизабета Јончиќ
ПОИМАЊЕТО И ПРИФАЌАЊЕТО НА УМЕТНИЧКИТЕ ОГЛЕДИ
НА ПОЕТСКОТО ВДАХНОВЕНИЕ НА ВЕСНА МУНДИШЕВСКАВЕЛЈАНОВСКА ВО „ДВОГЛЕД“ И НЕЈЗИНОТО НЕПОСРЕДНО
ОВЕКОВЕЧУВАЊЕ ВПЕЧАТОЦИ ОД СТВАРНОСТА
Симболиката на самото насловување на оваа поетска книга, која ја
предизвикува мисловната асоцијација на двобој помеѓу условеноста на
поимот на зборот и содржината Д(добро)во/глед/ или Дво/глед/ или двОглед, како вруток надоаѓа тековно низ секоја конструкција на творбите
носејќи нè во еден свет на согледба на почетната идеја од поетското вдахновение и силната потреба за искажување на големата желба – „се стрвив
на парче дрво“ и погледот во иднината како надеж за обликување на дрвото („Птицата во штицата“) па сè до пронаоѓањето на „Втората возбудлива радост“ односно убавината на „совршенството на обичноста“ („Трите планини“).
Поетесата суптилно нè воведува во еден свет каде се намалува тагата, („Самоодрек“), но таму имагинацијата станува беспомошна, таму се
крши силата на духот, во самоодрекувањето е спремна за жртвување за
другите, во нејзиното срцево соѕвездие пламтат втемелените правила и
норми на созреаноста на емотивната расудливост, но останува немирот
кој трепери пред зависно сложеното вековно прашање: „Заради што?“
Точно ова прашање почнува со побуда за преземање на дејство кое што ќе
се продухови низ страниците на книгата и низ филозофски пристап повторливо ќе се разработува додека „Птицата“ не стигне до „Залезот в срце“
освојувајќи го читателот и оставајќи го да се колеба за согледот на восприемање впечатоци од реалноста и својствената определба за неговиот
сопствен замислен свет, бидејќи патеката на низата творби со една префината подреденост („Небитие“, „Безмисла“, „Долот на Болот“, „Јанѕа“,
„Неизбег“, „Дрво на осамата“) резултира со рефлексија на компаративност со сите немирни душевни состојби со кои поетесата упорно се бори.
Тешко е да се зауздаат емоциите кога себесвесноста е принудена застапувајќи се за совладување на немирот и изградба и дизајн на сопствен оптимистички став за индивидуализиран светоглед.
Фонетско-морфолошката структура на севкупноста на стиховите
изобилува со богата разновидност на јадрото и една чиста беспрекорност
во неговиот изговор.
„јанѕата
во глужд ни расне,
нè набива,
дразне“ („Јанѕа“)
126
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...................
„Овој дотег
до недоглед,
на очиглед,
е наш неизбег“ („Неизбег“)
............................
„Кога возљубената убост
испарува во грубост,
а оваа во лудост,
кога инаетот баботи
во поган оган
– двајцата ќе здивнеме
или ќе стивнеме“ („Дрво на осамата“).
Ритмиката на оваа звучност и содржината на јадрото низ своевиден синкретизам допира поблиску до увидувањето и кога „множителот на
сè-то се едначи со ништо“ односно ни Бог веќе не може да ни помогне,
доведени сме во една шах-позиција каде „Alea acta est“ –коцката е фрлена
а ние сме суштества кои имаме живот. Одбирот на наизменични потези и
надмудрувања кои го изместуваат светот е веќе жив и суштествува и секој
мора да се бори со своја тактика, добра или лоша, без разлика дали искуството му е познато или не, низ едно образложение на метафорични карактери кои понатаму се реферираат низ своите епитети (подметнат пиун,
здивен коњ, неискусен ловец, зар`ѓан топ) што по секоја цена стремат кон
непопустливост и суетна ароганција потпирајќи се дури и на обредните
вештини кон кои поетесата отворено го искажува својот бунт за несогласувањето со ставот на такви композиции. Не случајно песната „Шах-позиција“ е одбрана да стои како десетта во низата од првиот циклус „Рецепција“ од 22 поетски композиции. Споменувајќи ги во стиховите лексемите безвоздушно, правот, вода, огносилно, поетесата алудира на четирите
базични елементи на созданието воздух, земја, вода, оган, за во десеттата
композиција да ја наметне дилемата за „петтиот елемент“ односно да го
отвори видикот кон духовниот свет и бесконечноста каде во една нова димензија лебди љубовта:
„Да никне,
на среќа,
во виша математика
или
да блесне
во етерот на својата
метафизика!?“ („Шах-позиција“)
Идејата за математички точно определената конструкција на циклусите, дваесет и две рецепции и дваесет и две перцепции, заедно со
именувањето на ова поетско вдахновение носи филозофска заднина. Ком127
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бинацијата на својствата што ги имаат четирите елементи го носи бројот
22. Универзумот како бесконечна комбинација од ѕвездени системи е толку широк и просторен, Весна Мундишевска-Велјановска ја чувствува
близината на таа слобода, знае да живее и знае да посочи, како секој човек во текот на својот живот поминувајќи низ фазите на развиток како на
физички, така на психички, емоционален, општествен и културолошки
процес на напредување или назадување, ширење, се среќава
„со орнаменти на среќа
во динамична доминација“ за потоа таа чудесна фантастичност да
стане тесна и неплодна за исполнување на визијата како што вели поетесата:
„Светов
е расадник
на соништа
напати стерилен за
ѕвездени промени.
Бајките
се за деца мали,
а нив ги има
дури и премногу
големи.“ („Свет на бајки“)
Фантастичноста заради малите-големи деца кои ги има премногу,
кои не сакајќи да пораснат „развлечено се мрежат и заплеткуваат јазли“.
односно не можат да ја покријат празнината во своите срца, па место да
се зацелат и да достигнат зрелост, тие сè повеќе ќе се преплетат со своите
знајни и незнајни бесцелни патишта во хаотичен соглед.
Со вазната дупликат, односно садот кој има своја длабочина и
претставува уште една доживеана болка, метафорично е претставена човечката душа која талка по спокојот, толку видлива и блиска на луѓето,
но секогаш стремејќи се да ја зачува својата чистота, и е принудена да се
мултиплицира, во случајов, во „Експонат дупликат“.
Како што сенката не се одделува од човековото тело, така и огледалото не се одделува од својата слика. А сликата од проекциите на човекот и неговата духовна чистота е уката дека дворот и горниот кат се
животот на земјата и небото. Согледбата за одбир е својствена.
Колку и да се обидуваме тоа да го кажеме со прекршување на зборовите за да ни „остане почиста дума“ која ќе биде разбрана, ако не се долови смислата празното зборување може да нè одведе до деградирана
претстава за животот и ние на неговата патека да застанеме во еден контраст од нелогичности каде наеднаш ќе бидеме и безизразни на лажна
сцена и безизразно рамнодушна ќе биде и публиката. („Театар на нелогичности“) Увидувајќи ги сите овие простирања на играње на улоги, поетесата навлегува во апстракции на себството каде што со еден силно изра128
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зен полисиндет поврзува прашања и одговори кроејќи слики кои болат,
прашувајќи се каде е нејзиното место, дали индивидуализираниот себеразбир е нејзино проклетие или среќна потковица зашто:
„Стетеравен во својата
комплексна преегзистенција
животов
боли посилно од
смртта.“ („Контурна линија“)
Лошата среќа доаѓа од „парови црни птици“ – метафора за мислите
кои се оддиплуваат и се неубави, тешки, се ненаситни, навлезени длабоко
во совеста и способни да го убијат и разнебитат денот, но силната емпатија на мислата на поетесата е способна да ги истера и благо проколнувајќи ги да се заштити од нив, да ги подгони сите заблуди и мирот да го пронајде под липата. Липата ги скротува и ги омекнува нештата, им дава спокој, така кротки тие знаат само за питомост:
„Ставив очила
да го спитомам
бидувањето.“ („На Балконот“),
„Во тврдата скичменост
на оловото во словото
од зафрлената линотип матрица
во обден виори
призвукот на дофатливоста.“ („Подгон на заблудите“),
„Сега
миризлив дожд од цветови
го покрива плочникот
на мојата зрелост.“ („Танц со липата“)
После скротувањето надоаѓа крајот на првиот оглед – „Рецепција“.
Силната порака која ја носи последната песна од овој циклус „Залезот в срце“, каде „сонцето се плакне во залезот“ односно доведува до
непосредно овековечување на стварноста со првичниот впечаток на осознавањето дека, сепак, иако „залезот плаче“ и клокотењето во душата се
стишува разбрано, и сонцето збунето се крие зад планината, иако крвари
и нејзиното срце, да изнајде сила да ги собере солзите што клокотат, и измивајќи си ја сенката да почне нов почеток силно врзана емоционално со
новиот почеток на крајот.
Вториот циклус „Перцепција“ започнува со осветлување и озрачување на постоењето. Тука започнува светлата страна на животот каде со
„икри од С-то на Сјајот“ се променуваме свесно или бесвесно. Уште во
првата поетска творба ја чувствуваме промената во зрачноста на енергијата која ја носи овој втор оглед. Дејствувањето на Божјата волја врз човеч129
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ката мисла и човечката душа со молитва и кротка скромност да ја повикаме и да не се премислуваме, затоа што смислата на животот е во универзалноста, во љубовта, таа е лек за недоизреченото, таа е движечка сила
на смислата на животот. Ако во претходниот циклус зборот беше пластелин, овде зборот е
„Зборот-мрмор
во руба од неумор,
зборот-изгор
во чевлите на својот избор.“ („Венчавка со зборот“)
Од овде се црпи и се усвојува возбудено силата на зборот. Овде
зборот многу се сака, белее низ одбирот, шепоти молитви, зборот е тој кој
сега нè гмечи до бесвест и нè преобликува. Зборот станува „бесценет камен на универзумот“.
И повторно апстрактната креација на себството каде „утрото се точи во инспирација за дегустација“. Утрото или новиот ден, иако збунет,
облагороден со веќе утробните искуства, е спремен за нови доживувања,
за нови можности. Нема веќе талкање, одбирот стои возгордено на патот
кој патува, патот кој ги носи и спојува судбините како крстопат на кој нема враќање:
„Секој пат –
крстопат
за в неврат
или
за потфат
на нов животен кат.“ („Патот“)
Ако во првиот циклус го имавме „Дрвото на осамата“ каде надоаѓаа „прокобите на сите поколенија“, кога „надежта фаќа вид-виделија“,
недоречената строфа: „Ќе те најдам под дрвото...“ си го пронаоѓа својот
ДвОглед во „Дрвото на животот“. Поетесата новото суштество или новиот дух го пронаоѓа под дрвото, каде дрвото даб како вековен симбол на
заштита е сведок на раѓање и умирање, новото преслекување и измивањето на душата со чиста вода ги оплодува желбите во исчекување за убавото. Будното спиење е одраз на остварените соништа. Насочувањето на
окото во новото утро во песната „Глед“ содејствува со песната „На балконот’ каде црните птици ги заменуваат јато галеби односно
„Мирната вода сега
во себе се скрива,
а тињата осамата
на грст камење ја впива.“
Се разведруваат мислите носејќи радост, а „човекот што ја мери
(гр)убоста на плиткоста“ ја застана многузначноста на мислата која си
створи свој тек во засекот на мигот. Тука застанува времето. Тука е центарот на клучното осознавање на созревањето на перцепцијата, благословот на согледот на перцепцијата, себепронаоѓањето, тлото, темелот на
130

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. IV, БР. 4, 2016 Г.

мислата која води –
„Овој наум
ќе ми е за ум
што бев
и сега
што сум“
Таа мисла понатаму и нас како читатели нè доведува до еден круг
каде што опстојбата се врти низ искушенија, низ немири, немилост, незаситност, нè наведува да ги почувствуваме пеколните дразби на позитивните и негативните искуства, на живеењето со искачувањето нагорнини и
падови. Сè што е приземно и разбрано може да из`рти едно ново продуховено раѓање контрастно со „Долот на болот“ кој остава длабоки лузни, овде вртежите остануваат бледи слики, сенки кои немаат значење. Решавајќи го равенството на судбината, каде
„сечија
себична еднина
множината на целоста
ја брише“,
доаѓаме до пораката во оваа книга, дека „во пресекот / на совршенството
/ и релативноста / блажено ротира / обичноста“ и „секое / големо откритие
/ кон изворот / на мали нешта / гравитира“. („Судбина“)
Совршенството на обичноста се наоѓа во восхитот. Создавањето на
психолошката рамнотежа во оваа книга е достигнато во творбата „Соѕвездија“. Сепак универзумот е тој кој сега го прифаќа расадот од
„малата саксија
на скромнава галаксија“ и
„воплотува никулци
благовестија
во магнетни јадра
на земски соѕвездија“
кој веќе не е стерилен и е овоплотен во мала саксија.
Зачекорувајќи низ овој прекрасен уметнички оглед со порака во
која е пружено значењето на осознавањето по искуството со кое се здобиваме со читањето на ова прекрасно поетско вдахновение на поетесата
Весна Мундишевска-Велјановска, дознаваме дека единственоста на човекот од раѓањето, средовечноста и староста, „трите ерупции од возљубеноста“ се храмот, виталноста и безгрижноста, односно нивното синонимно значење –возвишеноста, домот, животот и бесконечната љубов.
Трите планини од истоимената творба се сведокот за овековечувањето на
современата архитектура на поетскиот израз и мајсторството низ стихови
да се доловат и да се запечатат движењата на денешните опстојби.
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Елена Пренџова
СО БРОДОТ ШТО ПОТОНА, МАЛТА ИСПЛОВИ
ВО ОКЕАНОТ НА ФИЛМСКАТА УМЕТНОСТ
(Кон филмот „Симшар“ на Ребека Кремона,
Kukumajsa Productions, Cinedays, Скопје, 2015)
Сите присутни во салата на киното Фросина при МКЦ вчера беа
дел од историјата – ја имаа честа да го гледаат првиот национален малтешки игран филм. Воедно, ова беше премиерното прикажување на малтешки филм во нашата земја. Овој свечен чин беше дополнително одбележан со присуството на режисерката и косценаристката на филмот, Ребека
Кремона, која, по проекцијата, ја надополни пријатната атмосфера пренесена од филмот со конструктивен разговор со публиката. Публиката имаше можност одблиску да ја запознае режисерката, да добие увид во пикантериите зад камерите, како и накратко да се информира за културнополитичката состојба на Малта. И сето ова во функција на филмот.
Имено, „Симшар“ претставува докудрама која режисерката ја опишува како: „фикција, но според два реални настани“. И навистина, филмот паралелно следи два наратива, ниту еден доминантен над другиот:
наративот на постколонијализмот и наративот на малтешката антропо-етнологија претставена преку секојдневниот живот на локалното население.
Сите оние кои биле на Малта и се барем малку запознаени во возбудувачкиот микс од култури, ќе се потсетат на религиско-фестивните обичаи
на славење на денот на патронот на градот; на најмасовната општествена
класа рибари чиј живот е секојдневно изложен на опасност во пространството на немилосрдните и непредвидливи води; на постколонијалните
последици кои денес се согледуваат во билингвизмот и селективната употреба на мајчиниот и вториот официјален јазик; на политичките притисоци и проблеми до кои се соочува островот поради својата „гранична“ географска позиција меѓу Северна Африка на Јужна Европа и сл. Драмата
(возбудата) се случува во мотивската предлошка на преживувањето – од
една страна малтешко рибарско семејство се обидува да преживее бродолом (вистинска приказна која во Малта се случила во 2008 год.), а од друга многубројни афрички мигранти се обидуваат да ги преживеат суровите
услови на морето, но и политичко-граничните препреки, кои преку Малта
се обидуваат да стигнат до Европа. Во меѓувреме, како и во реалноста, за
жал, некои паѓаат жртви, други стануваат неславни херои.
Овие два наратива се испреплетени со еден „поситен“ наратив, поточно, можеби, предлошка за наратив, бидејќи во филмот е само навестен
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и е во функција на збогатување на целосниот наратив, но среќно „вметнат“, што лесно би можел да се доработи во комплетна „подприказна“.
Станува збор за темата на неочекуваната фасцинираност на малтешкиот
доктор со африканската „преведувачка“, која лесно може да се развие во
љубовна приказна, но режисерката многу умешно ја избегнува романтизацијата во филмот, и тоа, секако, сè во функција на целта – да направи
филм од Малта, а за светот, а не филм снимен на Малта, па пласиран во
светот. Истото може да се каже и за односот наратив-ликови. Имено, во
филмот свесно е ставен акцентот на дејството, за сметка на ликовите, во
кои, како и во приказната, како јинг и јанг е инкорпорирано и човечкото
добро, но и човечкото зло. (Во едно интервју, Кремона ќе изјави дека „сакала да избегне да ги претстави ликовите целосно лошо или целосно добри).
Всушност, „Симшар“ е филм кој не заслужува внимание само поради фактот што претставува првиот филм на Малта што влегол во конкуренција за Оскар за најдобар филм од странско говорно подрачје, ниту поради фактот што е навистина исклучително квалитетен дебитантски филм
(и тоа не само технички), туку и затоа што нуди уметнички многу едноставен и хуман пристап кон многу сложени и деликатни неуметнички, општочовечки теми, при тоа без никакво судење или заземање страна. А сите уметници знаеме колку е тешко да се искажеме во уметноста на начин
на кој само би ја заскокоткале мислата, а би останале настрана од идеолошка пристрастност, особено на теми кои лично нè засегаат преку нашиот културолошки идентитет.
За крај, во „Симшар“ се чувствува љубовта на режисерката кон
филмот воопшто – поетичноста во фотографијата, силната експредија на
кадрите, сценарискиот пристап, компактниот избор на (не)актерска екипа
и музиката – сето тоа укажува на сериозна професионалност. И секако,
гледано од аспект на „малите“ и „големите“ култури, како и од аспект на
„замолчените“ субалтени гласови, особено на женскиот глас, Ребека Кремона не само што е првиот човек што го направи првиот игран филм во
историјата на Малта, таа не е маж, туку жена! Браво Ребека, браво Малта,
што ја поместивте вашата земја од туристичките мапи и мапата на поп
културата (Евровизија) на значајната светска културна филмска мапа!
Riżultat li jispikka!
Извори:
Ayling, Elizabeth. Q & A: Rebecca Cremona, film director & scriptwriter.
http://www.maltainsideout.com/12456/q-a-rebecca-cremona-film-directorscriptwriter/
Hall, Sandra. Simshar review: Malta's heart-breaking tale of migration pressures.
October 4, 2015
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http://www.smh.com.au/entertainment/movies/simshar-review-maltas-heartbreakingtale-of-migration-pressures-20150929-gjwrwh.html
Hawker, Philippa. Simshar: Malta's first Oscar contender a harrowing tale of highsea drama. September 30, 2015
http://www.smh.com.au/entertainment/movies/simshar-maltas-first-oscar-contender-aharrowing-tale-of-highsea-drama-20150930-gjxtcw.html
Mortimer, Ben. Simshar – How One Woman Helped to Kickstart the Maltese Film
Industry. May 30, 2014
http://www.heyuguys.com/simshar-one-woman-helped-kickstart-maltese-filmindustry/
Wilson, Jake. Simshar review: Crosswinds disrupt sea-based docudrama amid refugee
parallel plot. September 30, 2015
http://www.smh.com.au/entertainment/movies/simshar-review-crosswinds-disruptseabased-docudrama-amid-refugee-parallel-plot-20150930-gjxzdv.html
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Снежана Алексиќ Станојловиќ (Србија)
TEЧAM
Вода сум...
Без мраз, без вир...
Не се бранувам, не жуберкам...
Не се заматувам, не се разбиструвам...
Не се пенам, не искрам...
Белутраците по патот не ги тркалам...
Бреговите не ги создавам...
Дното не го допирам...
Не истекувам, не утекувам...
Само течам...
Денес...
KРИK
Kрик
во Ноќта на Синиот Месец…
Никогаш издишан…
Никогаш крикнат…
Со Сината Прав
роден…
Од грлото твое откината,
со силата на мојата материца
се уште ечи во безграничниот простор,
мисла во тишината…
Расцепот на разумот
во сознавањето
за Месецот
и неговиот танц…
Kрикни ме
во Ноќта на Синиот Месец!
Kрикни ме,
со Песна!
Kрикни ме
со кожата своја,
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што ти се расцепува во болка!
Kрикни ме
со белките од очите крвави,
сета крв своја да ја исплукам
и останам
само душа,
без лице и без тело,
непрепознатлива,
недоловена,
за Тебе само, Oрфеј,
со Душата на Господ Вдахната…
Билјана Миловановиќ Живак (Србија)

Biljana Milovanović Živak

ЗАТВОР
„Бидејќи сè што кажувам, јас тоа и сум го видел, а ако сум можел да се
излажам додека сум набљудувал, секако не ве лажам додека ви раскажувам.“
(Писмо до авторот*)
Во слушалната за светска книжевност професорот М. П. предава математика. Мрачно е, надвор се стемнува, а никој не го вклучил светлото.
Жмиркајќи, одвај ги наѕирам силуетите околу себе. Со погледот преминувам преку густо испишаните броеви на таблата. Се чудам како другите ги
гледаат, зашто тие препишуваат, и постојано нешто допишуваат во своите
тетратки.
Пак сум неподготвена. Колку долго не сум вежбала математика, ниту сум присуствувала на час! Постојано ист страв, постојано иста грижа на
совеста. Јас дури немам ниту учебник, ниту тетратка, ниту молив. Но овојпат имам оправдување што доаѓам неподготвена. Својот јапонски автомобил го возев побрзо од дозволеното, и сега ме чека затворска казна. Се подготвувам тоа да му го соопштам на професорот, како би знаел зошто не можам да се концентрирам. Затоа сега и толку не ме загрижува (како некогаш) што не сум подготвена за час и што со години не сум ја вежбала математиката. Повеќе ме загрижува дали во затворот ќе понесам сè што му е
потребно на бебето. Не знам колку време ќе спроведам таму, пресудата уште не е донесена. Судењето натаму ми претстои.
Забележувам дека професорот гледа во мене и се подготвува да ме
прозива. Ги трие очите под дебелите стакла од наочарите. Уморен е, ама се
труди тоа да го скрие. Мене не може да ми се провлече. Знам што значи
умор. И самата не спиев ноќеска зашто на бебето му излегуваат очници.
Плаче и страда по цела ноќ.
– Ќе сакате ли вие? – ме прашува професорот и ми ја подава кредата.
– Не сум подготвена – одговарам седејќи, со наведната глава; од
срам не успевам да станам, како што доликува.
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Тој ме гледа како да се чуди на мојата наивност. Ми дава знак со
очите да ѕирнам во тетратката на другарка ми од клупата. Јас гледам, ама
не можам да се снајдам. Не знам дали ја решила таа задача, зашто не знам
ниту за која задача станува збор. Во четврта средно работевме интеграли и
јас одлично ги совладав, но изгледа дека ова е некоја нова област за која
немам никаква врска. Всушност, јас ништо не распознавам во тој полумрак!
Професорот се откажува од намерата да ме изведе пред таблата, свесен дека повеќе не може да смета на мене. Другарка ми од клупата, која уште од основно училиште постојано препишувала од мене, ми ја турка својата тетратка и ми покажува каде застанавме. Предоцна. Професорот излегол.
Излегувам и јас. Сакам со него да поразговарам онака човечки, без задачи,
да го прашам за здравјето и за семејството. Да му кажам дека имам нова
збирка раскази, да го прашам што напишал тој ново. Зашто воопшто мораме да учиме математика, кога нам книжевноста ни е многу попотребна?
Во ходникот ме туркаат многу млади луѓе, некои од нив се дури деца. Изгледа дека овде се измешани ученици од сите возрасти, од градинка
до постдипломски студии. Професорот седи во кабинетот, завален во својата кожна столица. Моите колешки го опкружуваат, распрашувајќи го за разноразни глупости, и јас не успевам да му соопштам дека сум осудена. Надвор ме пресретнува цело одделение основци кои се движат во колони, два
по два, држејќи се за раце. Забележувам едно дете кое се издвојува од колоната и тргнува кон мене. Светол тен, со пеги на лицето, со рускасто-црвена
коса, кратко потстрижен, со реси кои ги зачешлал на страна. На себе има
џемпер преку кошулата со јака, на нозете панталони со раб и есенско кафеави чевли. Како да залутал од деветнаесеттиот век, така уреден и фин, така
сериозен и дисциплиниран. Ми се допаѓа неговото однесување и архаичното облекување. Ми приоѓа и јас му се насмевнувам. Како да сака да ми каже нешто, но не успева од галамата. Колешката која предава латински ми
се доближува и ми шепоти на увото:
– Тоа е оној малиот…
– Кој мал? Ужасно ми е познат ама не можам да се сетам од каде! –
одговарам во некоја чудна напнатост, зашто секогаш така се чувствувам
кога не можам веднаш да се сетам на некого или на нешто.
– Оној, како беше, Жилиееен, мислам дека е Жилиен! – плеска со
рацете колешката.
– Жилиен? – прашувам. – Тој е Французин?
– Да, Французин.
Подавам рака да се запознаам. Под мишката носи дрвена табла за
пишување. Имав таква кога бев мала, ми служеше како играчка (често со
сестрите се играв училиште), но никогаш не сум видела некој навистина да
ја користи на час. Освен во старите филмови… Детето отпоздравува и го
изговара своето име.
– Жилиен Сорел.
– Жилиен Сорел!? – воодушевено повторувам.
Тој потврдно клима со главата.
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– Не можам да верувам! – го гледам со ококорени очи.
– Го познаваш? – прашува љубопитната колешка.
– Да, тој е мој роднина. Никогаш не сме се виделе. Со години моето
семејство трагаше за него. Толку сум среќна што конечно се пронајдовме.
Очите на детето светат радосно. Гледам дека и тој е среќен што ја
сретнал роднината во туѓиот свет. Се прашувам колку добро умее да зборува српски и како воопшто присуствува на наставата на странски јазик.
– Разбираш ли добро, Жилиен? – го прашувам грижно.
– Да, ги разбирам добро сите јазици.
– Одлично зборува дури и латински – додава колешката која му предава латински, додека мене сето време ми се обраќа на англиски.
Нашиот разговор го гуши заглушувачка бучава, која истовремено
создава мртва тишина. Група деца налетуваат на нас како стршели. Жилиен завлегува во вителот на нивните тела, разлетаните екстремитети, глави,
книги… Го одвлекуваат пред да успеам да му кажам… не успеав ниту да се
приберам и да смислам што сè би му рекла. Но извесно е дека повторно ќе
се сретнеме, сега, кога конечно се пронајдовме, во овој двор ограден со
жолта железна ограда. Мојот рачен часовник покажува петнаесет до дванаесет, а во дванаесет треба да се најдам во полициската станица (така пишува на хартијата која ми ја поставиле на брисачите од автомобилот). Станицата е во истиот двор со учулишната зграда, но морам да побрзам, сепак
сум оптуженик.
Во затворскиот ходник е ископана и изѕидана јама. Не знаев дека сега така ги држат затворениците. Се спуштам на дното од дупката, лизгајќи
се по плочките со кои се обложуваат кујнските подови. Претпоставувам дека тоа им е попрактично решение од варосување, поради хигиена. Разноразни луѓе стигнуваат во таа ќелија. Чуварот е љубезен кон мене и ми објаснува дека затворската казна нема да биде остра зашто ниту мојот прекршок не е злочин. Во ќелијата има само еден кревет. Се надевам дека бебето
и јас ќе успееме да се сместиме. Ја понесов големата жолта торба со неговите работи, шишенца за млеко и вода, памперс. Се вртам и гледам околу
себе. Нема ништо освен тоалетна шолја и лавабо. Да понесев барем една
книга! Ноќите во затворот се долги, а бебето ќе се буди на секој половина
час. Јас и вака не спијам, па книгата ќе ми биде неопходна. Ах, та тука е и
дрвената работна маса со столица. Кога би можела да внесам и пакет хартија… Сум гледала во филмовите како затворениците успеваат да напишат
цели романи во затворот.
– Извинете, ве молам, дали можам да тркнам до дома и да донесам
книга? Не знам како сум можела да ја заборавам. Блиску живеам, брзо ќе се
вратам.
– Можете, уште не почнало вашето време – одговара затворскиот
чувар, гледајќи во ѕидниот часовник.
Во тој момент се појавува мојата мајка. Очајна е што сум во затворот. Се обидувам да ја тешам. Откако, пред година, се разболе, од неа кријам сè што би можело да ја потресе. Не знам како дознала дека сум во затворот.
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– Не грижи се, мамо. Овде воопшто не е така лошо. И мојот глумец
Лаза проведе во затворската ќелија една ноќ… – премолчувам дека тоа било поради препродавање марихуана, а не поради брзо возење – …А токму
тогаш мојот друг глумец, Дејан, служеше цивилен воен рок во затворот, така што убаво се дружеа и на Лаза брзо му мина ноќта. Еве, и овој затворски
чувар е многу пријатен човек, ми дозволи да се вратам дома по книгата.
– Не знаев дека сега војниот рок може да се служи и во затворот – се
чуди мама.
– Да, сега може. А таа Лазина ќелија беше како од филмовите за каубојците; шерифот од едната страна на решетките, а затвореникот од другата. И јас им бев во посета, поправо бев кај Лаза во посета, не знам зошто
реков „им“ како двајцата да се затворени. Дури изведовме фрагмент од Боро Шнајдерот, можеш ли да веруваш дека сите уште го памтиме текстот!?
– Баш убаво што и натаму се грижиш за своите глумци, иако и тие
одамна пораснале… – мама се обидува да делува опуштено, но лицето ѝ го
опфати грч.
– Што ќе правиш со бебето? – ме прашува, стискајќи ги дланките.
– Ќе го донесам и него овде, не можам толку долго да го оставам, ќе
се истрауматизира
– Зар со бебето во затворот? Па јас ќе го чувам…
– Не, не, мамо, ти благодарам. Не можам да го оставам.
Заедно излегуваме надвор, јас ја носам мама под рака. Стадо деца
трчаат низ дворот. Се грижам некое да не ја зафати и кутне, зашто одвај
оди, буквално стапалата ги влече по земјата.
– Мамо, знаеш кого го запознав денес!
– Кого?
– Жилиен Сорел!
– Навистина? Зар тој е овде? Кога дошол?
– Не знам, ама тука е. Помлад е отколку што мислев. Тој практично
е дете.
– Да, и јас мислев дека тој израснал; требало да има дваесетина години, зар не? – праша таа, онака за себе.
– Туку, како си знаела дека сум во затворот?
– Ми соопшти гласникот.
– Гласникот?
– Да, така ми изгледаше. Беше тоа едно многу мило и пристојно дете… Зборуваше како не треба да се грижам за тебе, зашто сите ние овде
всушност сме затворени. Ете, и тоа е затвореник, само што нам, однадвор,
не ни изгледало така… И како му останало уште неколку години од затворот додека не стигне…
– Додека не стигне: за што? – ја прекинувам, претворена во уво.
– Неговиот татко, извесен Бел, Анри Бел, добро го запомнив тоа
име, мисли дека за детето е добро да остане овде уште некое време, додека
не го пресели во роман… Не разбрав сосема сè, зборуваше на француски…
– во тоа мајка одеднаш се тргна – …Еве го, тоа е тој!
Погледнав во правец на нејзината испружена рака.
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– Па тоа е Жилиен! Тоа е нашиот мал роднина!
– Жилиен?! – пригушено изусти мама.
Детето пријде да се поздрави. Беше среќно и возбудено колку и ние
двете, но не можеше долго да остане со нас. Мораше назад на час. Со него
беше едно многу убаво девојче на негови години.
Мама и јас продолживме за дома, јас да ги преземам бебето и книгите, па да се вратам во затворот. Попатно морам да купам пакет хартија.
*Цитатот е преземен од Стендаловиот роман Црвено и црно.

Превод од српски на македонски јазик:
Петре Димовски
Искра Пенева (Србија)

Iskra Peneva

ОТКРИТИЕ
Фаќавме облаци
Во рибарски мрежи
Ги носевме дома
Ги стававме во чинии
Ги делевме на рамни делови
И ги голтавме алчно
Станувавме привид
Вперувавме погледи кон небото
И баравме одговор
Неусетно се приближувавме
Мислевме за отчукувањата на срцето
Тоа е будалесто
Нѐ будеа ангели
Ни ги погодуваа главите со камења
Паѓавме на земја
Онесвестени
Моментот на слободата бледнееше
Време е за средба
Со будењето
МАМУРЛАК
Утрово не успеав да ја отворам вратата
Ниту да го исчекорам следниот чекор
Така е кога станувам мамурна
По набљудувањето на птици
Длабоко во ноќта
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ДОЖД ВО ПУСТИНА
Склона сум кон грешки
Во времето кога дождот паѓа на песокта
Накратко пустината цути
Непредвидлива и дива
Успевам да влезам во својата сенка
Веселинка Стојковиќ (Србија)

Веселинка Стојковић

МАРГАРИТА
Тргна човекот на пат.
Пропатува многу светови.
Се изнагледа многу убавини.
Но никако да запре.
Стигна и до далечна земја.
Се искачи и на висок рид за да го види светот.
Тогаш го совлада замор.
Се тргна крај патот за да одмори, и заспа.
Минуваа карвани, а тој спиеше.
Се раѓаше денот, се стемнуваше, а тој спиеше.
Кога се разбуди, не можеше да поверува на глетката
што беше пред него: Поле со маргаритки и Маргарита
која му доаѓаше во пресрет.
Стоеше и гледаше ко здрвен од силната убавина.
Соземајќи се, исчекори и тргна.
На средба – со Убавината.
РЕКА
Реката патуваше
На нејзиниот брег
Запревме
И таа застана
Реката
Со синило да ја обои
Нашата средба
Превод од српски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
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Олга Борисова (Русија)

Ольга Борисова Михайловна

ГРАД
Овој град е обвиен во тага трајно:
Непријателски, влажен и сив е градот.
Фенери горат, понекогаш сјајно,
И обвиткан во самрак е плоштадот.
Близначки-куќи поцрнети немеат,
Едни со други соседствата си личат очајно ...
И во нив денес творци си живеат
Нов живот, а јас само поминувам случајно...
СТУДЕНАТА ЕСЕН
Студена се покажа есента!
Не се паднати лисјата од брезите
И од јаворот не се соголени лисјата
Уште не се исушила тревата
И првите срамежливи снегулки
паѓаат на тврдата земја
и капките-солзи се стопуваат
да истлејат заедно со лисјата.
Превод од руски на македонски јазик:
Златко Жоглев
Аркадиј Белкин (Русија)

Аркадий Белкин

ВО МУЗЕЈОТ НА ПУШКИН НА МОЈКА
Од Црната Река го донесле тука
целиот во крв
стенкал од болка.
Гореле свеќи со светлина гробна
И на облогите речниот мраз се појавил.
Умирајќи тој шепотел:
„Простете,
Дишењето ми е тешко,
животот заврши.“
Во круг стоеле горе длабоко нажалени
Жена и деца расплакани.
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Се собирал во толпа возбудениот народ –
По улицата и во предната соба...
И плачел секојпат
кураторот,
Кога раскажувал
За деновите последни на ПОЕТОТ.
ПО ПУШКИН
И ордените
и должностите,
и славата –
Ништо не се пред потокот на животот Годините ja бришат лагата од ловорот
Со кој се кити Поетот.
И не му го продаваат стихот
На послушниот,
Не, вечноста му припаѓа на достојниот
Бунтовно-младиот –
како Пушкин.
ОД МИНАТОТО
Колку сум бил тогаш слеп,
Каде гледаа очите мои,
кога не видоа што се случува.
Во очите твои - постојано студ,
Во очите твои - постојано лага,
Во делата твои невистини многу...
Ох, колку се радувам што не се случи,
Што не се случи да сме заедно
Јас и ти.
НОСТАЛГИЈА
Поминаа години,
поминаа десетлетија,
А јас
не ги терав сите да те заборават.
Кога ти ми шепотеше мене:
„Мил мој,
Со тебе ќе бидам
и во најтешките времиња“.
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Кој знае –
можеби се сеќаваш...
Ти си далеку,
во далечна земја
И исчезнува
тој љубовен хмељ,
А јас не те барам тебе
за помош.
Превод од руски на македонски јазик:
Даниела Андоновска-Трајковска
Светлана Пригоцкаја (Русија)

Светлана Пригоцкая

TИ ЗНАЕШ
Ти знаеш, цветаат незаборавките*,
И јоргoваните цутат повторно...
И никогаш нема да заборавам,
И се сеќавам секој ден одново.
Две птици на небото без граница,
Робови на нивната судба-немир
По чистата небесна страница ...
Пловат заедно по морската шир!
Ти знаеш, ко птици се овие души
вистина се сретнаа, ова не е сон.
И светло ги озари лицата наши,
Срцата чукаа во дует занесно.
На врвот од бранот, врвот од свет
Два бели галеби во далечина в лет...
Во колорит утрински морски розов
Во мене, брановите пеат за љубов.
* = тип цвеќе
СОН-ТРEВА
Ти донесе сон-трева од шумата,
Оригинални, вистински цвеќиња!
Затоа јас цветам, како невеста,
Мене цвеќиња ми шумолат за љубов ...
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Насекаде ѕвончињата ѕвонеа –
Во лисјата, билките, светови други ...
Хоризонтите, ѕвездите молчеа –
Секаде се родила, музика што буди!
Дури и сонцето посилно свети!
Ти – љубен и позлатен ...
Ах, од каде толку светлина силна?
Насекаде сјае твојата љубов милна!
И тага, ко што не била, не е ...
Очите сини ги заслепува...
Ако, само моето срце го грее
Вистинската сон-трева!
ЗИМСКA ГРАДИНА
Во ова царство на светулки,
Во ова царство на снегулки
Јавори облечени пак нежно
Во руво ново бело-снежно.
Снегот во зората трепери
И пепелта розова грее.
И летачкото сребро се вее
По светлозрачните алеи.
Ќе дојдеш, градината процветува,
И мојата душа тогаш затајува...
И доаѓа Нова Година!
Јатото сипки полета, замина,
Снегот од височините падна,
Писмото на љубовта го читам пак.
Превод од руски на македонски јазик:
Златко Жоглев
Флорин Чоча (Романија)

Florin Ciocea

***
Понекогаш сонуваме свет населен само од нас,
Зелен свет, со расцутени овошки
И птици кои со песна ни ја растеруваат
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Истоштеноста од келиите на мозокот.
Го сонуваме овој свет и често пати
Го гледаме без да го видиме,
Или забележуваме само ронка од него,
Како тогаш кога насмевката на една жена
Ти кажува дека може да биде твојата голема љубов.
Затоа сонуваниот свет не се гледа,
Го чувствуваш затворајќи ги очите
И слушајќи го звукот на вселената
Прекршувани од него,
Понекогаш чувствуваш дека во тој свет
Би можел да умреш среќен.
***
Многу ја сакам Лола
И таа ме сака мене,
Но си легнуваме секој со некој друг …
Таков е животот;
Често пати прикладните парови
Никогаш не се среќаваат …
Но Лола ме сака со страст,
А енергијата од нејзините соништа
Секоја ноќ ги пали светлата
Во градовите на провинцијата.
Многу ја сакам Лола.
Па можеби, кога жените ми се насмевнуваат на улица
Всушност таа ми се насмевнува.
Лола постои во осаменичките ноќи на секој маж,
Лола се раѓа непрестано
Од пепелта на нашите постоења,
И јас ќе горам на истиот олтар сè дури,
Топејќи се во насмевката на една непозната жена
Ќе знам дека е мојата Лола!
ТРАКТОРИСТ
Тракторист е суштеството кое личи на љубовта
Во напатените и сувопарни души;
Тој ги убива молците
На белите крилја на светлината
Со некакви си благородни инсектициди
Па истите за навек се скаменуваат
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Меѓу две последователни осцилации.
Може да е пијан,
Женкар,
Богат и сиромав истовремено,
Но на огромната наметка на добриот Господ
Среќен си шета со својот трактор,
Или работи,
Или умира во ваше име,
Или, пак, сонува еден свет
Кој стекнува боја на своите соништа …
Се викам Ф. М. Чоча …
Тракторист!
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
Адриан Ботез (Романија)

Adrian Botez

ПАК – ЗА НАРОДОТ И РОДОТ
Народите немаат и не може да имаат – никогаш – друго
Право – освен она да се
Влечкаат – историја
Цела – на тепсија – мрачна – одвратна на
Блатото на овој свет.
Народите немаат и не може да имаат – никогаш – друго
Право – освен она – оти црвја како што се - најпосле
Да бидат смачкани од Бога – а потоа
Нивните трошки да бидат развеани
Како утринските остатоци на
Еден ужасно мачен сон.
ќе следи и победоносно – откако ветрот
ќе ги разнесе маглите на гнилежот
Изгрејсонцето на онаа:
Горда вечност на Родовите.
РАЗОТКРИВАЊЕ НА КИТОТ
ОД ДЛАБОЧИНИТЕ
Со сé поголемиот Ужас влезен во нас – од самовили
Од загноените стебла на шумата во која си го чекал
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Разголувањето на магијата – толку посилно артериите
Поттикнуваат кон вештината на оттуѓувањето: Пулсот
Епско чудовиште – почувствуван само како земјотрес
Кога ја вовлекува во длабочините опашката - под
Целосната заспаност на Суштеството.
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
Генка Богданова (Бугарија)

Генка Богданова

МИ ЛЕТА ДУШАТА
Лета душата – смела, вдахновена.
Лета среќна, волна, окрилена.
Лета низ времето, низ граници и прегради.
И ми пеат чувствата како птици млади.
Лета со Пегаз кон сончевите луѓе –
творци на словото. Блеска просторот,
цветаат насмевки, топли и срдечни,
се сретнуваат пријатели – блиски и далечни.
Воздухот трепти од лесни и невидими,
убави, звучни, мелодични рими.
Тие пеат како чудесни појни птици –
звучи поезијата на разни јазици.
Посланија за мир и дружба света
се сипат како ѕвезди над земјата.
Денот за убавината се отвора,
со поетски јазик проговара.
ГО СЛУШНАВ ПОВИКОТ НА СРЦЕТО
Го дочув повикот на душите ви нежни,
кодиран во мудрото слово –
срцето ми трепна, беше неизбежно,
за средбата со вас беше готово!
Запеаја словата и звучните рими,
во мене се родија мисли соодветни,
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бликнаа чувства – светли, ранливи,
со љубов досегнав мечти заветни.
Досегнав со трепет голема идеја!
За вас го отворив срцето доверливо
на фестивал ме повика Македонија
со прекрасно поетско слово.
Денес, со љубов од Ерато пленета,
повикот ваш го следам јас,
а срцата наши, в светлина озарени,
пеат во созвучје со ангелски глас.
Превод од бугарски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
Радко Стојанов (Бугарија)

Радко Стоянов

ОГНЕНО СОНЦЕ
Сонцето огнено сипе жар,
пеколот чиниш слегол кај нас.
Лебот се пече и надежта изгорува –
зреат мечтите со житен клас!
Луѓе и птици жедни се за ладовина,
сенки дебели и темни гори.
Бегаат од пеколната клада жртвена,
но во очите радост им искри!
Пее морето, плискаат брановите,
ги галат испотените вжештени тела.
Чамците се губат далеку во маглите,
ветерот подига разиграна пола!
Лето жешко со сонце богато,
колку се блажени твоите дни!
Пак ќе се капам во морето од злато,
љубов ќе блика на сите страни!
Превод од бугарски на македонски јазик:
Даниела Андоновска-Трајковска
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Јулијана Донева (Бугарија)

Юлияна Донева

ЛЕТЕН ДЕН ВО БОСТАНОТ
Пак во пот замреле цели
нивите, лозјата.
Покрај синорот – камилици бели
ги подале челата.
Правот се распаѓа под нозете,
а газам лесно.
Вада – ја скокам и грабам
по патчето тесно.
Од грбот ми се слева пот
без здив останав!
Уште малку! Ете – стигнав:
веќе сум кај бостанот.
Сече дедо зрела диња.
Рацете ми лепат.
И за птичките ќе има –
сладост да сетат.
Жега. Чуруликаат златошиести врапци.
Слушам внесена во сонот...
Во мене остана спомен свиден –
летен ден во бостанот.
ЈАС МЕЧТААМ!
Јас мечтаам!... И покрај тоа го творам,
она, што сакам да се случи.
А животот – шаренолик и примамлив,
на сè нешто гледа да ме учи.
И со светот крај мене се вплетувам,
и сетилата ми се на штрек.
Сè без остаток јас примам,
за да бидам во чекор со овој век.
И мечтаам!... И покрај тоа го творам,
она, што сакам да се случи.
Превод од бугарски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
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СОДРЖИНА
 ПОЕЗИЈА
Панде Манојлов
Ништо не е важно, Нешто помеѓу, Миг, Таква е есента,
Ружа, Февруари 2016, Пофалба на светоста
Кочо Топузоски
Засек во ветрот, Есен, Совршена едноставност, Сам,
Хорот на мртвите, Пловидба
Бистрица Миркуловска
Ти си сонуван сон
Мирјана Стојановска
Заѕидана врата, Курбиново, Битола, Одземање сила,
Мешање на вкусовите, Те барам
Кире Неделковски
Реката Дрим... Сон..., Риби во реката, Човек од хартија...
од идеи..., Добра ракија
Трајче Кацаров
***, ***, Ред, Мајка, Балада за гавранот
Даниела Андоновска-Трајковска
Мртва вода, Признание, Крајот
Никола Илијовски
Интуитивно беседење, Несвесно, Три претпоставки: дождот,
копнежот и каменот, Бреговите на среќата, Постоење,
Западниот брег на езерото
Златко Жоглев
Нè има, Солзите на едно дете, Ослободување,
Чекање, Мирисот на љубовта, Плоча на судбината
Борче Панов
Разлистени закани, Искршени имиња, Корен, Црвени и
бели зрнца, Белите господови рози
Билјана Т. Димко
Пејзаж, Аксиома

5

10

15
22

27

30
33
37

42

46

50

 ПРОЗА
Владимир Костов
Габриел
Петре Димовски
Победник на маратонот
Никола Кочовски
Седумте плочки
Димо Димчев
Сестричката Марика
Гордана Стојаноска
Разделбата

53
57
61
70
75
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 ДРАМА
Зоран Пејковски
Совршенство или смрт – Сцена 2

83

 ПРИКАЗИ, ОСВРТИ, КНИЖЕВНИ КРИТИКИ,
РЕЦЕНЗИИ...
Васил Тоциновски
Критичарскиот молк за книжевноста за деца и млади
Љубинка Донева
Бродењето на (и низ) животот – прв дел
Славчо Ковилоски
За големите македонски книги
Марина Мијаковска
Стиховни градби со музика на тишината
Весна Мундишевска-Велјановска
Контрасно понирање во дамарите на исконот
и коренот на идентитетот
Петко Шипинкаровски
„Недоизгреани утра на неизградени замоци“ или „Петте
збора кои го топеа асфалтот“
Милица Димитријовска-Радевска
„Вдах“ или оживување на уметноста на зборот во поезијата
на Борче Панов
Елизабета Јончиќ
Поимањето и прифаќањето на уметничките огледи на поетското
вдахновение на Весна Мундишевска-Велјановска во „ДвОглед“
и нејзиното непосредно овековечување впечатоци од стварноста
Елена Пренџова
Со бродот што потона, Малта исплови во океанот на
филмската уметност

91
98
106
109
112

117

121

126

132

 ПАРАЛЕЛИ
Снежана Алексиќ Станојловиќ
Течам, Крик
Билјана Миловановиќ Живак
Затвор
Искра Пенева
Откритие, Мамурлак, Дожд во пустина
Веселинка Стојковиќ
Маргарита, Река
Олга Борисова
Град, Студената есен
Аркадиј Белкин
Во музејот на Пушкин на Мојка, По Пушкин, Од минатото,
Носталгија
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Светлана Пригоцкаја
Ти знаеш, Сон-трева, Зимска градина
Флорин Чоча
***, ***, Тракторист
Адриан Ботез
Пак – за народот и родот, Разоткривање на китот од
длабочините
Генка Богданова
Ми лета душата, Го слушнав повикот на срцето
Радко Стојанов
Огнено срце
Јулијана Донева
Летен ден во бостанот, Јас мечтаам!
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ИЗДАВАЧ
Македонско научно друштво – Битола
Центар за култура – литература,
драмска уметност, филм и издаваштво
Ул. „Ленинова“ бб, п.фах 145,
Битола, Република Македонија
тел. +389 (0)47 222 683; +389 (0)47 550 683
Жиро сметка: 200-0008265087-65
Депонент на Стопанска банка А.Д.- Скопје
ЗА ИЗДАВАЧОТ
доц. д-р Марјан Танушевски


СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ
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КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА И КОРИЦА
Весна Мундишевска-Велјановска

ЛИКОВЕН УРЕДНИК
Љубица Мешкова-Солак

ПЕЧАТИ
Печатница ,,Графопром“ – Битола

ТИРАЖ
300 примероци

Битола
2016 г.
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