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ПРЕДГОВОР 

 

Списанието за култура – литература, драмска уметност, филм и издаваштво 

„Современи дијалози“, чиј издавач е Македонското научно друштво – Битола, 

веќе осум години успешно егзистира во биотопот на современата македонска и 

светска литература, култура и уметност, настојувајќи да ја ослика естетиката на 

егзистенцијалноста низ витражниот пoртал на доживеаното и сонуваното, споју-

вајќи ги во единствен мозаик на суштествувањето и визијата за иднината, вком-

пониран во профилот на актуелноста на модерниот израз и метаморфозите на 

уметностите.   

Од аспект на еден вакои (пост)модерен круг на совремието, безбројни се 

можностите и семожностите на уметноста на живеењето. Вграден во портретот 

на списанието, ваквиот конструкт му дава виталност и динамичност на списа-

нието, а негов идентитет се уникатните изрази на плејада профилирани автори 

чија многујазичност се трансформира во единствен јазик на универзална умет-

ност преку разбудена комуникативност, отвореност, интегритет и достапност, 

што неодминливо продуцира вдахновеност, задоволство и инспиративност кај 

читателот.  

На скалилото на континуитетот на списанието, бројот 8 на „Современи 

дијалози“, повторно со поддршката од Министерството за култура и МНД, како 

и со безрезервниот ангажман на редакцијата и меѓународниот уредувачки одбор, 

низ рубриките „Поезија“, „Проза“, „Драма“, „Прикази, осврти, книжевни крити-

ки, рецензии...“, „Акценти“ и „Паралели“, нуди разноврсна и квалитетна тексту-

алност со самосвој сензибилитет, низ експресии на над четириесет македонски 

писатели, научни работници и ликовни уметници, и триесет и осум писатели од 

странство (од Шпанија, Велика Британија, Тајван, Саудиска Арабија, Србија, 

Италија, Албанија, Полска, Јужноафриканската Република, Босна и Херцегови-

на, Данска, Ерменија, Словачка, Словенија, Бангладеш, Судан, Бугарија, Хрват-

ска, Романија, Виетнам, Кина, Кувајт, Црна Гора и Турција). Нивните созданија 

се многунијансирани густини на обојувањето на пројавата на растерот на Зборот 

нанижани на мерна лента за контрола на вредносните параметри на мислата, за 

експозиција на мигот, за да може да се долови и овековечи философијата на 

суштествувањето и вредностите на човекот. 

На овој начин ставаме и наш – книжевен, ликовен и философски потпис 

на муралот во чест на јубилејот – 60 години Македонско научно друштво – Битола, 

и донираме уште едно уметничко дело во Галеријата на Незаборавот. 

 

Редакцијата 

Мај 2020 г. 
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PREFACE 

 
The Journal of Culture – Literature, Drama, Film and Publishing 

“Contemporary Dialogues”, whose publisher is the Macedonian Science Society – 

Bitola, successfully exists for eight years in the biotope of contemporary Macedonian 

and world literature, culture and art, striving to portray the aesthetics of the 

existentialism through the stained-glass portal of the experience and the dreaming, 

merging them into an unique mosaic of the existence and the vision of the future, 

incorporated in the profile of the actuality of the modern expression and the 

metamorphoses of the arts.  

From the point of view of such a (post)modern circle of modernity, the 

possibilities and infinite-possibilities of the art of living are innumerable. Thus 

structure, built into the Journal's portrait, gives the Journal liveliness and dynamism, 

and its identity is shaped by the unique expressions of a pleiad of profiled authors 

whose multilingualism is transformed into a unique language of universal art through 

awakened communicativeness, openness, integrity and availability, which inevitably 

arouses reader’s inspiration and contentment.  

On the scale of the Journal's continuity, the issue No. 8 of "Contemporary 

Dialogues", once again with the support of the Ministry of Culture and the 

Macedonian Science Society, as well as with the unreserved engagement of the 

Editorial Board and the International Editorial Board, through the sections “Poetry”, 

“Prose”, “Drama”, “Reviews, literary critics…”, “Accents” and “Parallels”, offers a 

variety of qualitative textuality with specific self-sensitivity, through the expressions 

of over forty Macedonian writers, scientists and artists, and thirty-eight writers from 

abroad (Spain, Great Britain, Taiwan, Republic of China, Saudi Arabia, Serbia, Italy, 

Albania, Poland, South African Republic, Bosnia and Herzegovina, Denmark, 

Armenia, Slovakia, Slovenia, Bangladesh, Sudan, Bulgaria, Croatia, Romania, 

Vietnam, China, Kuwait, Montenegro and Turkey). Their creations are multi-nuanced 

coloring densities of the appearance of the raster of the Word, threaded on a measuring 

tape for control of the thought’s value parameters, to perceive and perpetuate the 

philosophy of the existence and the human values.  

In this way, we put our literary, artistic and philosophical signature on the 

mural in honor of the jubilee – 60 years Macedonian Science Society-Bitola, and we 

donate another work of art in the Gallery of the Memorable. 

 

The Editorial Board  

May 2020 
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Љубица Мешкова Солак, 2020 
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Васил Тоциновски  

УДК 821.163.3-1 

 

КОГА МЕ ИМА И КОГА МЕ НЕМА 

 

Се зазорува тоа нов ден нечујно влегува во собата 

еден невидлив сончев зрак ме чеша по увото 

а тука ти си до мене со загадочна насмевка 

ми велиш остави ги сите сомнежи и недоумици 

тоа нема цел зашто сѐ однапред ни е мислено и смислено 

па ајде овој ден нека биде убавина и добрина за помнење 

во минливоста единствен знак за спомен 

оти некогаш сме биле и нè имало во ова глуво време 

та трага за белег останала во немото племе 

останало далечно ехо некое во штуро пространство. 

 

Натежнува темнина и тоа уште еден ден одминува 

знам, никогаш повеќе нема да се врати, да се возобнови 

зашто го преплавија недоброј болки, отворени се рани неизлечиви 

душата му го зеде здивот, му ја преполови снагата 

а јас беспомошно го боледувам мигот вечност 

и го молам за прошка Семоќниот, та нели безгрешник нема 

го молам на одмин со плачлива душа и безутешна мисла 

и утре да ме осамне нов ден, да ме преплави блажен копнеж 

и одново бескрајно да сонувам, да патувам што подалеку 

што подалеку, џенем да идам, да се пеплосам.  

 

Сам си поставив замка, се исчудувам и да верувам не можам 

оти тоа јас сум, лажго и лицемер, со смислена интрига 

како повод, каков повод се смеам, та јас сакам да живеам 

да живеам за себе и за оние кои бескрајно ги љубам. 

 

 

СОНОТ ЗЛАТНО КЛУЧЕ 

 

Ти спиеш душо моја и слатко неверни соништа те носат 

во предели од твои мисли и копнежи со детски немир 

престорен во сеќавање за минати времиња трепетни 

од безгрижни игри, магична кутија за блескотна иднина. 

Ти спиеш душо моја и насмевка ти го одбележува лицето 

потреперува кадрица од твојата црна коса и воздишка 

како пеперутка ти полетува од медените усни. 

Ти спиеш душо моја, а јас ти го чувам заробениот убав сон. 

 

Наскоро ќе излезеш од пределот на далечни спомени 

ама ние двата сме реалност, тука сме со душа и мисла 

те чекам и се повторува катадневниот ред од свечености 
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спремно те чека твоето какао со три лажички темен шеќер 

се испарува моето утринско македонско кафе како покана 

и се шири во собата опоен мирис со повик ајде, ајде 

син и татко во нов ден од разбирање, почит и љубов. 

 

Ти спиеш душо моја, сонце се смее од другата страна 

на прозорецот ги кревам ролетните оти мигот дојде 

да се биде во денот нов и со златно клуче да се отвори ковчежето 

од времиња, настани и луѓе кои некогашп биле живот. 

Тие не се само спомени, исполнети или незбиднати соништа 

тие се душо моја милувка оти животот треба да се живее. 

 
 

ПРОСТУВАЊЕ НЕМА 
 

Време за простување нема, не го барај 

зборот господар нема, скитник е тој 

в миг непромислено одлетува и не се знае 

како и што ќе повреди, убие, казна ќе се престори 

затоа среќен биди во сопствената осаменост 

тоа отуѓеност не е и пушти болката нека се таи 

а ти собери ја мудроста и премолчи ја вистината 

не си допуштај нова самоизмама, не го прави тоа 

оти вистината никој не сака да ја слушне. 

 

Сега поинкау е сѐ и во просторот населено е време 

ново време во кое потешко се препознаваме 

никако да се превоспитаме, а треба да сфатиме 

натежнале годините а многу стари и добри 

пријатели, другари, блиска рода, познаници, соседи 

одамна си заминале во вечноста, а со нив нема 

ништо не останало од некои дамнешни златни 

времиња што одлетале со милите бели гулаби. 

 

Стори се молк, сведок нем на живот пустелија 

не барај прошка, не го прифакај тој проклетилак 

оти пален знак е на непосакуваната грешка 

возвратена од некој друг и друго како милост 

како надмоќ, омаловажување и понижување, 

преболи сè и остани во сопствениот кафез 

вон од лагата и лицемерието, интригата 

оти сѐ ти било подбишега наивно прифатена 

како амбис отворена пред душата ти и мислата. 

 
 

МЕТРИЧКИ КАРВАН 
 

Златното клуче го отвора срцето 

од малиот град што е како бакарна тепсија 
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со една единствена улица од станица до граница 

додека јужниот ветар од топло милување 

се втиснал како врел бакнеж за средба 

на добредојдени поети на шестиот Метрички карван 

и зачмаениот дај боже да е само навидум зачмаен 

простор зборот е молк, свеста извајала мозок. 
 

Чудо се случува во театарската сала 

таа вечер поетите и посетителите се заедно 

дружно се на сцената и свртеле грб за дојденци 

што нормално ја имаат улогата на публика. 

Мислите ме понесуваат во некои дамнешни времиња 

од моето босоного детство кога овој простор 

беше вистински театар и миг на возбуда и вознес 

оти сега во него има само партиски собири 

за средба со превртено време и лажни вредности. 
 

Останала мудра и едноставна поука 

за денот нов како нова нафака, ама не е така 

сам пред недогледна улица, нигде жива душа 

го нема младиот пријател за средба, за видување 

таа загрижено и прашува каде ли заминал без збор 

заскитал со своите песни, романи, раскази, драми. 

 
 

СОН И ПЕСНА 
 

Сонот те носи во некои нови и непознати 

времиња и простори не ретко за средби 

со мили луѓе кои одамна заминале во вечноста 

во кои ги премолчуваат нештата или пак нови 

посланија кажуваат за незаборав и непокор. 

Сонот ти открива нов свет, неверојатно и болно 

потсетувајќи и предупредува да се помни мигот 

кога блажена душата била, крвта лековито 

потекувала во телото за верба и страст. 
 

Сонот во колевка те ставил со приспивна песна 

магично те нишка, а јас бдеам над тебе и бесшумно 

да не те пробудам испишувам недоброј зборови 

и во песна ги стокмувам продолжувајќи си го животот. 

Не сонувам, така мислам оти полесно ми е на душата 

што ја пресоздавам во одговорност пред пишаниот збор 

можеби и како знак за трајно сеќавање и спомен 

оти нè имало некогаш, оти сме си припаѓале еден на друг. 

Нека пукнат душманите, рекол народот и не згрешил. 
 

Твоите соништа потајно понекогаш влегуваат 

во моите песни. Се радувам што ги читаш и имаш 
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убава мисла за напишаното. Единствено взаемноста 

постои во овој и вирее на оној свет, векува и лекува 

како вера, надеж и љубов пресоздавајќи моќно 

сон во живот, со реалното обојувајќи нови пејзажи 

во кои нема ништо измислено и сѐ е стокмено 

по нашиот ред: ти сонуваш, јас пишувам песни. 

 

 

НАЛЕЈ ОД РУЈНОТО ВИНО 

 

Налеј, пријателе налеј од рујното вино 

чашата дно нема, крајот на денот не се гледа 

и темна ноќ натежнала во кафеаната 

некаде на периферијата од градот како слепо црево. 

Заборавени од светот, отфрлени од времето 

тука сме сами со себе заробени во смрдлив кафез 

со подгорени крилја за нов лет како можно бегство 

а каде тоа би побегнале од сопствената кожа. 

 

Одминува пијана ноќ, петел најавува нова зора 

и ајде во муграта да ја повикаме убава Јана 

да ги види комитите, комитите и ајдутите 

од дамна минати времиња, некои златни години 

украсени со чест и достоинство, со вера и надеж 

та да седнеме на камен пред затворени порти 

од пеплосаниот дом каде ни куче да залае 

ниту црна мачка да претрча како предупреда и казна. 

 

Во овој миг помислувам на тебе љубов моја 

тагувам и боледувам, лек за раните нема 

пат од сите страни затворен пред мене ко страв 

оти да заминам без тебе никаде не можам, 

да умрам без твојата душа упокојување немам. 

Кога те изгубив, како изгорев и се пеплосав! 

Ајде, налеј, налеј од рујното вино за збогување. 
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Борче Панов 

УДК 821.163.3-1 

 

СТОМНА 

 

Убавиот збор е како стомна 

Секој кој ќе помине  

Ја целива 

Само ти 

Остави кармин на неа 

 

 

ГРАД НА ВРВОТ ОД НОСОТ 

 

Одеднаш кондуктерот ме пробуди 

и ми рече дека треба да се симнам. 

Го прашав каде е градот, 

а тој дека нивно било да ме довезат, 

а јас сам да си го најдам градот. 

 

Сам – среде темницата и пустиот пат 

се најдов во еден град на врвот од носот. 

 

Подоцна, си мислев, зошто Господ  

не ми го направил носот подолг, 

а очите шашливи за да ги видам  

градот зад слепоочницата и скалите 

од автобуската станица во мракот. 

 

И си мислев колку ли сѐ градови 

носиме на врвот од носот без да знаеме 

дека во нив заспиваме и сонуваме 

некој Јас кој заскитал в непознат град, 

а на вратата од една непозната адреса 

се појавува жената на твојот живот. 

 

 

ОТАДЕСТРАН КОЊ 

 

Мојот одовдестран тројански коњ  

нема врска со отадестраната војна за Елена, 

ни со очајот, ни со бродските ребра на бурите 

од кои е искован.  

 

За мојот одовдестран тројански коњ  

јас сум отадестран Лаокон, 

кој постојано го фрла копјето кон себеси 
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и одовдестраното Јас  

воопшто не трепнува во срцето на коњот. 
 

Мојот одовдестран тројански коњ 

не заборава да ги пушти двете морски змии 

и да ме задави со отадестраните мои синови. 
 

Мојот отадестран коњ 

е во трагично сојузништво со кралот Пријам,  

кога сите ние одовдестрани 

го прифаќаме дарот на боговите. 
 

Сепак, додека многумина  

го чекаат мојот неславен крај,  

најмногу од сè, замисли си за миг, кралу мој, 

каков одовдестран човек си 

со отадестрани мисли? 
 

 

РУБИКОВА КОЦКА  
 

Рубикова коцка држи среде небото. 

Не, не е коцка, тоа е мојата соба, 

улицата што оди кон градот, една земја,  

и планетата што се врти како коцка 

со сите меридијани измешани во разни бои, 

со четирите годишни времиња и двете ледени капи, 

со катаклизмите меѓу мислите. 
 

Прво свртување и сушата се заменува со летен дожд, 

лицето на демонот – со лицето на светец, 

времето – со брзината и далечините 

и околу замислената оска надежта пак се враќа. 

Во ледените ноќи трепери симфонијата на аурората. 
 

Второ свртување и бомбите паѓаат врз невините. 

Децата не знаат дека некој го исклучил Севишниот 

како што и крвта не знае дека е црвена на сонце, 

како што и гудалото не знае дека е опашка од коњот 

што галопира со некој од јавачите на апокалипсата. 
 

Трето подигнување и коцкичките на тектонските потреси 

се редат во џиновски бран што те погледнува 

со еден матен поглед што ќе ја збрише меморијата 

дека постоел некој свет. А сепак, се вртат белите коцкички 

и процветува плима и мириса на кајсија и вишна. 
 

И хоризонтално и вертикално ќе се раскрстат коцките, 

морето ќе се подели за да поминеме до ветената земја, 
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а таа веќе е запустена со густо запајажинетите градови. 

Волчји глави ни никнат и едната рака ни ја каса другата – 

си мислиме колку убава е крвта врз белата ракaвица. 

 

Го подигам песот, песот мој бесен што ја раскинува собата, 

а улицата жестоко нѐ удира со синџирот на гневот, 

но коцкичките на небото пак ги редат белите облачиња. 

Си го притискаме пулсот и го слушаме длабокото ехо 

на срцето што отчукува – најубава е крвта кога е време. 

 

 

ТЕТОВИРАНО МОРЕ 

 

Вујко ми се врати од војска со тетовирано море на градите, 

над него имаше жена со рибина опашка, 

рече дека се вика сирена, 

но не мирисаше на риба туку на мишка, 

а под морето – сидро. 

 

Видоа од него и моите братучеди – млади борачи, 

си истетовираа мориња на бицепсите 

и постојано на нив ги разигруваa морските бранови, 

а кога се бореа велеа дека се морска бура. 

 

Тоа беше морето во моето семејство. 

 

Кога првпат влегов во вистинско море  

ме дигна бранот, а јас со грб кон него –  

си мислев ќе истрчам на копното,  

но тоа ме плесна на камењата. 

 

И долго плетев синџир од песок   

и чекав тоа сино море да го повлече синџирот мој 

и сфаќав дека времето на љубовта е капка 

која копнее по својот океан. 
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Даниела Андоновска-Трајковска 

УДК 821.163.3-1 

 

ФИБОНАЧИЕВА НИЗА 

 

0, 1, 1 

 

се вртам кон нулата и отворено ѝ кажувам  

дека не верувам во приказната  

дека сѐ што постои со неа се множи 

 

и ja трескам вратата пред лицето нејзино 

и ја потпирам со единица  

и до неа уште една единица  

 

адам знае дека кога лилит му зборува  

со единици и нули – време е  

 

 

1, 1, 2 

 

Во точно 11:10 часот излегов кучето да го прошетам 

Беше ноќ без ѕвезди на небото, 

а моето куче ја беше лапнало сета светлина 

и како црна точка трчкаше покрај моите нозе. 

 

Одеднаш белото на неговиот врат 

почна да се шири како што ми се ширеа зениците 

за да го опфатат целото 

 

На асфалтот огнени топки правеа транслација 

Ми ги љубеа стапалките 

и ми отворија трето око на челото 

 

Во точно 11:11 часот 

си влегов дома 

со две души во телото 

 

 

1, 2, 3 

 

Кога во 11:11 часот си влегов дома 

и кога бројот 2 се цедеше од очите мои 

бројот 3 на челото спозна дека не сум сама 

 

таму некаде далеку а сепак блиску 

го видов белото како пресувано виножито  
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2, 3, 5 
 

втората ноќ во 11:11 

излегов по втор пат да го шетам кучето 

тоа истото – со крзно во кое отсуството на светлина 

се компензираше со белата точка на вратот 

тоа истото – сочинето од нули и единици 

тоа истото – кое со лесен чекор трчкаше по патот 
 

ме лизна на дланката  

со здив кој може во една точка да се рече 
 

на огнот во папокот на улицата 

почна да му станува тесно 
 

по патот немаше ниту еден светилник 

ниту еден камен 
 

на куќата со покрив рамен  

почна нов грб да ѝ расте 
 

во 11:33 

си влегов во петаголник 

 
 

5, 8, 13 
 

Те допрев со бројот 5 во  

                                                                     сонот 

и од китката моја 

бројот 8 се мултиплицираше  

во окото на пчелата 

за да го истисне шестаголникот 
 

бројот 5 и 

бројот 8 танцуваа  

во друга димензија 
 

од нивната љубов се раѓаше  

                                                                     медот 

 
 

1.618: СЕ ВРТИ  
 

Една точка на Земјата со петиците се опира 

на јајчестиот ластик на животот 

за да не изгори на 65000 степени целзиусови 
 

Една откината желба со затворени очи 

се врти околу својата оска 

и за 28 дена старата вселена ја заменува со нова 
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Во оксидираните јаглеродни конци на 

топката која молчи во аголот на улицата 

течат 8766 часа дишење 

 

Секој час дишење сонува за 86400-тата секунда 

со која се затвора кругот 

за по една секунда пак да почне да се тркала 

по угорнината на очекувањето 

 

И сѐ така се врти неусетно 

во кругот на исполнувањето 

И мислите мои се вртат со бројот 1.618 

 

И сѐ така се врти за да го одвитка клопчето на случувањето 

И сѐ така ќе се врти сѐ дури не си одиме дома 

таму каде со душата нема да го стискаме мигот 

зашто нема да се плашиме од светлината 

 
 

1.618: ПЛИМА И ОСЕКА  

 

Кога ги киневме петелките на сонот 

за да си погледнеме под кожата на погледите 

Кога жедно ги собиравме 

капките во кои сме живееле  

пред да созреат нашите лета 

Кога ми рече дека го сакаш зборот 

со кој ги забрзувам подземните води на дишењето 

за да те уловам со затворените капаци на денот 

Кога ти ги дадов со првиот бакнеж 

сите извори, реки, езера, мориња и океани 

Тогаш од другата страна на линијата 

ме исфрли месечината  

и таму немаше ниту медузи од сеќавања,  

ниту паднати ѕвезди, ниту гласови извиткани во полжави 

- само осамен брег со стапалки кои одат во еден правец 

 

Јас и натаму ја љубев твојата разголена душа 

која дишеше со моите белодробни крилја 

Во нив – отпечаток од ѕвезда со само еден број на челото 1.61∞ 

 
 

ПЛИМА И ОСЕКА: 1.618  

 

кога ми се даваш со секоја капка 

од твоето тело 

лицето ми станува месечина 
 

1.618 
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Петар Наневски 

УДК 821.163.3-1 

Циклус: „Жива жар“  
 

МОИТЕ ПЕСНИ 
 

Моите песни блескаат преполни со слики 
сликовници се тоа стокмени со умна рака 

премолчаното низ светот е голема одлика 
да се повторува љубовта која вечно сака 
 

Сивото сето само набргу таму станува бело 
белото ете цело бидува светлост бескрајна 

па што и да насликам заминува во дело –   
уметноста како досетка настанува значајна 
 

И моите книги се полни со песни и слики 
како што сликите се извориште на поезија 

со убавина тие само во два извора бликат 
што со тоа се засилува опчинета кохезија. 
 

 

ТОЈ САМИОТ УМУВА 

 
Тој самиот умува да влезе во каменот 

да излезе стрелец во скулптура што гаѓа 
и сè нека бидува тоа силно и стамено 

зашто од едниот случај друг нов се раѓа 
 

Така зголемено и множеството е трајно 

а природата се збогатува со вечност 
па сè во животот останува значајно 

поврзувајќи една со друга конечност 
 

Тој знае да влезе сред карпа и стена 

и сè да биде гордо бескрајно и скамено 
може како маг да излезе од морската пена 

да биде жива жар уште за многу пламења. 
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СРЦЕТО НА МОЕТО ПЕРО 

 

Срцето на моето перо баш ништо не го боли 

а кога ќе го зболи офка за песна или слика 

тоа се негови брокат и биљур само симболи –  

од што убавината бидува доблесна приустика 

 

И свеската со брилјанти и дијаманти се полни 

натаму се започнува исто и во големиот нотес 

во нив се стихува сè по вкус и мера доволно 

за повеста на словото со жив и врвен потез –  

 

Срцето на моето перо не боледува баш од ништо 

ако случајно офне тоа е знак за слика и песна – 

сигурно ги бележи дарбата и лирските сништа 

низ чија будилка бидува сè живо и по извесно. 

 

 

СЕКОЈА ПЕСНА 

 

Секоја песна е најава како љубов од поетот 

испеана напишана прошепната или изговорена 

која при умниот избор самата личи на цветот 

и на бакнежите што треба да бидат сторени 

 

Можно е сонот да се прифати или да се фрли 

но довербата причувај ја за точност лично 

љубовта чека сака таа светот да го згрли 

а музата Мнемосина меморира сè маестетично 

 

Па секоја песна е љубовен излив на поетот 

за било кого сега и зошто е испеана срочена 

мекиот збор носи страк и вокал од цветот 

а на крајот секогаш останува силно посочена. 
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ВО КАМЕНА КНИГА 

 

Во камена книга ти исклесав Тристишие гласно 

од смртта посилно да остане за секогаш живо 

ништо да не се сруши да се прифати страсно 

вечност да биде до искон и на сопствено ниво  

 

Запаметена сторија и време вест тоа ќе биде 

каде секој за себе ќе спомнува сакана сенка 

некој правото на вагата можеби нема да го види 

зашто виденото било а наближува нова именка 

 

Љубовта намината веќе ни нуди слика вредна 

посилна од крајот со пат векум да остане жива 

ништо да не се сруши туку да се запамети еднаш 

непосредноста текла и во истиот тек се влива. 

 

 

ПОЕТОТ ВЕКУТУМ ПЕЕ 

 

Поетот векутум пее за жената и љубената 

таа трајна тема силно е напишано правило 

како и да било љубовта останува племенита 

што самата во двоец ете текум се составила 

 

Божицата МА и жената мајка се нели вечното 

можеби ех од тој извор поетите сите пијат 

со таа мерка интимата ја прифаќаме конечно 

а светлоста е видело и кога корењата спијат 

 

Токму затоа поетот за жена и вљубената пее 

што е претпоставено на многу обоени сенки 

па што да било Еросот како име племенито е 

во сите испеани песни во единствена именка. 

 Илустрации: Петар Наневски 
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Снежана Стојчевска 

УДК 821.163.3-1 
 

НИКОГАШ НЕ ЗНАЕШ... 
 

Понекогаш посакувам да се вратам назад  

во мајчината 

утроба 

и да останам таму 

до новото создавање на светот. 
 

Ќебето е лажна сигурност. 

Се покривам преку глава 

заземам положба на фетус. 
 

Од кожурецот еден ден ќе излезе пеперутка 

која ќе го спаси светот. 
 

Ако некогаш се вратам назад 

во мајчината 

утроба 

и одново се родам 

ќе ги правам истите грешки, 

ќе паѓам на истите места, 

ќе ги пишувам истиве песни 

додека го чекам следниот автобус.  
 

Никогаш не знаеш каде ќе те пресретне песна.  

 
 

ГО БАРАМ ТОА ЧУВСТВО ШТО МЕ ОСЛОБОДУВА 
 

На врвовите на планините,  

по манастирите, 

во длабоко море, во љубовта,  

во дружбите пијани и будни. 
 

Секогаш балансирам помеѓу две убавини, најмалку,  

за ниедна да не ме земе под свое 

да ми го замати умот, да ми го опседне телото. 
 

Балансирам помеѓу два дома, 

две месечини, две годишни времиња, 

но секогаш околу еден збор ротирам. 

Слободата е моето сонце! 
 

За неа ви зборувам, 

за чувството кога нема сопирачка 
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кога душата лета, се вознесува, 

aдреналинот влече, си го бара својот дел 

секогаш сè поголем залак зел 

додека не ве опседне  

додека нејзин роб не ве направи. 

 

Сè што ме прави слободна ме заробува. 

 

 

ВКУСОТ НА СЛОБОДАТА 

 

По тенка линија ме возиш  

до моите крајни граници. 

Од раб до раб ме водиш. 

Од кожа ме вадиш. 

 

Го напуштам телото,  

озгора се гледам  

и само тогаш се чувствувам  

ослободена. 

 

Ми се допаѓа вкусот  

на слободата. 

Бестелесна лебдам 

над времето. 

Потоа повторно  

му се враќам на телото.  

 

Небото и земјата  

ги заземаат своите првобитни места.  

Сонцето изгрева,  

животот продолжува по својата рутина, 

само по краевите на мојата насмевка  

може да се насети дека барем на момент 

сум ја допрела магијата. 

 

 

ТАА СОНУВА 

 

Ја бакнува на плешката, по грбот 

со прстите испишува зборови 

кои никогаш не ѝ ги кажал 

поврзувајќи ги бенките исцртува соѕвездија 

кои досега никој не ги видиел 

неговиот мирис се меша со мирисот на море 

долгите завеси се белеат на ветерот  

некаде пред мугри се двоуми дали да ја разбуди 

го трга праменот што ѝ паѓа на лицето 
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сака да види што сонува. 

Насмеана 

таа сонува 

како ја бакнува на плешката, по грбот  

со прстите испишува зборови 

кои никогаш не ѝ ги кажал 

поврзувајќи ги бенките исцртува соѕвездија 

кои досега никој не ги видел 

го вдишува неговиот мирис 

измешан со мирисот на морето 

некаде пред мугрите 

ѝ го трга праменот што ѝ паѓа на лицето 

чувствува како ја допира со погледот 

ги отвора очите 

и му се насмевнува. 

 

 

ДЕГУСТАЦИЈА 
 

Те воспримам полека,  

со очите те допирам  

нежно те вдишувам  

и замижувам. 

 

Внимателно те вкусувам  

префинето вино чувано во дабово буре  

во визбата на моите мечти. 

 

Бавно се отвора, оксидира,  

во рапсодија од вкусови декантира,  

па ме фаќа за рака и ми раскажува:  

за една земја што ја бакнал додолски дожд;  

за еден корен што се храни од школките  

на одамна исчезнато море;  

за едно зрно што се вљубило  

во септемвриското сонце; 

за едно вино што во секоја голтка крие  

бајка. 

 

Бакни ме! Вкуси го виното на животот! 

Ќе ти рече: 

Hello! How are you? 

Nice to meet you! 

I love you! 
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Гордана Стојаноска 
УДК 821.163.3-1 

 

АКО НЕШТО НАУЧИВ ОД ТЕБЕ 

 
Ако нешто научив од Тебе, 

тоа беше гледањето на врвовите 
кои се издигаат над мене, 
а не на крвавите колена 

и тешкиот пат кој треба да се изоди. 
 

Така го запознав освојувањето на 
височините 

и неисплашеноста од длабочините. 
И тоа го научив од Тебе. 

Дека амбисите се раззинати под нас 
и се стрмоглавуваат во недоглед 
и дека рушењето е казна за оние 

кои не им веруваат на крилјата свои. 
 

Ако нешто научив од Тебе, 
тоа беше ненаведнувањето на главата 

и сознанието дека ветриштата 
не можат да ја разнесат иднината 

ако се закотвам во визијата за утре. 
 

Така го запознав чекорот 
кој не стапнува во мочуриштата на злоба 

и не му се доверува 
на ликот измамнички како огледало сјаен 

и на срцето темно и гладно 
за поводливата непромисла. 

И тоа го научив од Тебе. 
Да ги спитомам бурите и луњите, 

и да ги впрегнам во јаремот на  
утрешнината 

и нивниот миговен блесок на небото, 
да го претворам во светлина вечна 

во душата. 
 

Ако нешто научив од Тебе, 
тоа беше спремноста да го допрам  

жарот 
и да се внесам себеси во пламенот, 
и да се дадам во раката на ковачот 

за да го прекова моето црнило 
и да го претвори во блескава 

несвитливост. 
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Така ја запознав болката која гради, 
болката на стебло кое расне, 
на птица која го учи летот, 
на плод кој се измолкнува 
од рамениците на цутот 
и се отвора кон сонцето. 

 

Ако нешто научив од Тебе, 
тоа беше желбата за небото  

и слободата да ми биде незгаслива 
и следењето на сонцето и ѕвездите 

незапирливо. 
 

Така се разбудив во свет 
во кој мракот е само лош сон, 

во кој водачот штедро ја дарува 
светлината своја, 
мирно и топло, 

за да не се загубат залутаните 
и за да се вратат загубените. 

И тоа го научив од Тебе. 
Да го растерам мракот во  

сопствената душа 
и ширум да ја отворам за разденувањето. 

 

Ако нешто научив од Тебе, 
тоа беше трагањето во себе 

и ископувањето на јаловите семиња 
кои времето ги оглувило и за цут, 

и за плод 
и презакопувањето на корењата 

за да се надојат новородените жили 
на почвата, 

црна, густа и непроѕирна како длабок сон 
и родна како крајбрежијата 

на тивките реки. 
 

И тоа го научив од Тебе. 
Постојано да ги преорувам и презасевам 

полињата на мислата моја 
и да ги длабам браздите на сознанието. 

 

Така го открив пламенот кој гори 
во зреењето 

и сонцето кое грее од плодот. 
Така сознав, 

дека најмоќни се милостивите 
и најсилна е раката која никогаш 

не се подига за удар 
и најголема е мудроста 

која ќе ја разберат и најмалите. 
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Панде Манојлов 

УДК 821.163.3-1 

 

БИТОЛСКИ КАРАЈНЦИ 

 

Шо си, але, ваква,  

либе, Донке, мори, 

шо си магнолијо моја 

вака чапрас стросана,  

стросана ем трипосана, 

та скопци и парамана  

на фустан ти висат, 

на косата папилокни, 

како чикмак, темен сокак 

си мори, неметен,  

а не дама од Чифте фурни, 

та алабраца со тебе 

на Корзо, ле, вака ли,  

кај азган женетите  

јас штрафта да прам, 

та и Маријанти да ме види 

банка, пари да побара,  

кај Папакоч, вака ли,  

на сликање ќе ојме  

или сам, самцат осамен  

на „Последна шанса“, 

ко суртук, јас да шетам? 

 

Рано в зори ми идиш 

море, стар мераклијо,  

бекријо мој ем пијаницо,  

како Харила келнеро 

во Трудбеник отел 

ракија да те служел 

а Џеџо со тајфата,  

со Манди и Теохари 

како на увце, мераклијо, 

серенади да ти свирел... 

Јас за тебе сум дама  

суруклеме едно, 

Катина на Лала сум, 

прва љубов,  

за тебе сум, 

штрафта на Корзо 

сама шо не прај, 

џиш, Џишка, сум, 

акмак низаеден, 
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со чевли ми идиш  

не 'лснати, кал калосани 

бербат напраени, 

не ми отворај, але,  

шимшир порти  

од рани и саглам ифтири,  

ти море, мој дилбере, 

фудул битолски 

ко од кремастаре изваден  

со чорап по тиква удрен 

со шешир жирардо 

на глава француски, 

аздиса море калап,  

лингур шутрак по меани,  

врти куќо, море без леб 

со ѓеврек варен 

од фурната на Китан  

ми доаѓаш ќефледисан,  

кабадајо кабадајосана,  

за тебе сум матмазел 

Катина на Лала –  

прва дама битолска,  

од папафинго што те пуљи, 

од Тумбе Кафе  

од меана шо те ѕирка 

кога во „Дај-дам“  

со амали и бозаџии 

ладна бира пиеш 

и пак, море тенеќе, 

силно јас те љубам 

ко конзул битолски да си, 

како бег ефендија,  

знај едно и разбери 

та и во Влашко Маало 

Влаинките да чујат 

пред „Буна ѕуа“  

една на друга да си речат 

и шербетли саде кафе  

со локум да испијат: 

алајка жена не сум ти 

питулици да ти прам 

кога тебе ќе ти прдне,  

не играј се, море,  

мануку мој, дрндупка, 

не печи дрн-дрн  

сто стада јариња, 

не е ова со дрва горена 

фурната на Аргирица, 
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џенем фати, мафтосај се, 

оди сркни чкембе чорба,  

од мамурлак отрезни се! 

 

„Нели ти реков,  

либе Донке,  

да не љубиш  

битолски ергени, 

денес ме пијан  

пак донесоа  

од битолските меани...“ 

 

 
Забелешка:  

Песната е напишана на битолски дијалектен говор 

и не подлежи на стандардниот македонски литературен јазик и неговите норми. 
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Кире Неделковски 

УДК 821.163.3-1 

 

СОКОЛ ВО СТИХОВИТЕ 

 

Си имам еден слободен Сокол 

Кој ми Лета во стиховите. 

 

Лови храна од лексиката 

Јаде од мајчиниот јазик. 

 

Имам еден силен Сокол 

Гледа длабоко во мојава душа. 

 

Си имам еден храбар сокол 

Лета каде е невозможно. 

 

Мојот силен Сокол и во Невремето 

Лета и Лови свежа Храна од лексиката 

 

За да опстои мајчиниот јазик. 

 

 

ПОЕЗИЈАТА ПОСАКУВА… 
 

Постојано поезијата посакува 

Да е сакана и читана 

Да е барана и цитирана 

Да е повикувана 

Кога треба да е споделувана 

Како конечна мудрост. 

Поезијата посакува да е 

Мајка на сите созревања 

На сите конечни решенија 

Посакува да биде 

Продолжение кон следниов век. 

Поезијата е Дете на мудроста 

Мешавина 

На сите филозофии 

За да опстојува 

Следниве 

Неколку векови 

Духовно 

Можеби 

И неколку милениуми 

Ако е Господ 

На страната на поетот. 
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МОИТЕ ДЕВЕТ МУЗИ 

 

Тие ме Следат цел живот 

И мудро ме Советуваат 

За што важно да пишувам 

И како да размислувам. 

 

Тие ми се како родени Сестри 

Тајно ми Шепнуваат 

Нешто ново и Големо 

За да го Допрам и запишам. 

 

Моите мудри девет музи 

Помагале кај многу мислители 

Кога ќе почувствувале 

Дека може да се Напредува напред. 

 

Тие и мене ме Пазат 

Ме советуваат и Разгалуваат 

И сакаат да дознаат до крајот 

Колку ќе бидам Корисен за светов. 

 

 

ЛЕКСИКАТА Е КАКО ЛИВАДА 
 

Секогаш ме изненадува 

Со нови Цветови од зборови. 

 

Лексиката е вечна пролет 

Ливада која се дополнува. 

 

Ја сакам свежината 

Која ми влегува во стиховите. 

 

Ги сакам промените 

Кои ме освежуваат. 

 

Сега и јас мирисам на ливада 

Создадена од сегашна лексика. 

 

Вечна пролет е лексиката 

Со писатели како Пчели 

 

Кои ја оплодуваат. 
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МЕДИТАЦИИ МЕЃУ МИСЛИТЕ 
 

Молчеливо се менувам 

Меѓу мислите си продолжувам 

Таму каде што треба 

Да стигнам сам. 

 

Мислителите не се осамени 

Постојано патуваат во мислите 

Се дополнуваат и Летаат 

Во некоја нова медитација. 

 

Мислителите се менуваат 

Влегуваат во нови простори 

Далеку од овој живот 

Длабоко во своите идеали. 

 

Мислителите молчеливо градат 

Од медитација на медитација 

И никој нема да дознае 

До каде е нивната висина. 
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Елизабета Јончиќ 

УДК 821.163.3-1 

 

ПАТЕКИ 

 

Улиците се празни,  

светилките се кријат во мракот, 

над градот се спушта самракот 

и ноќта гордо чекори кон пиедесталот. 

 

Улиците се празни, 

се крчка варивото на стравот 

од згрчениот крик на птиците  

од жалното цимолкање на уличните пци. 

 

Улиците се празни. 

Ја голтаат сцената од хорор филм 

за виртуозно да ја изблујат врз нас 

во некој чуден вкочанет и осамен такт.  

 

Улиците се празни.  

Небото пурпурно полека стиска одозгора 

Ослободувајќи ја вкочанетоста, 

рожбата на стравот. 

 

... 

 

Пловам, 

како осамен рибар 

што го заборавила ноќта. 

Молејќи, 

ѕвездите да го отворат патот.  

Сино небо со бели ѕвезди  

ја оперира мислата 

во нејзината  

потсвесна скитачка структура. 

 

  

ЦРЕША 

 

Немирот како пустински песок 

ја расцвета црешата на работ од бездна. 

Сега ја влече како вжештена топка  

со јадицата на прашлива патека. 

Долгиот клун на црната птица  

ги распара розевите цветови. 

Прашината од водопадот  
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се напласти врз зелени дрвја. 

Планината расте под бела наметка. 

 

 

БРЕЗА 

 

Ќе растопам милост врз лисја од уморни брези.  

Од малкуто што остана. 

Ќе заплови небото над виолетови облаци.  

И ѕвезда ќе заблеска. 

На древниот мост 

ќе го извлечкам заборавениот збор од прагот на свеста 

и како стар елен бесшумно ќе се доближам 

до Сонцевата мајка. 

Таму се светилките, молат за сребрени легла 

на душата што како водопад се лизга во длабочините. 

Таа, како гризната отровна печурка  

обрасната во зелената мов од стравот 

продира кон патеката на светлината. 

Сонцевата мајка ги допира формите светлина. 

Треперат брезите. 

Горат бели облаци под сината небеска круна. 

Ах, уморна бреза ми е срцето, 

бела, натежната планинска наметка. 

Сонцевата мајка со плетенки живост 

ги отвора дрвените прозорци од нашите срца. 

Рој блескави светулки заигруваат танц. 

Поминува водопадот низ отворена врата. 

Прашина е стравот. 

Сега, 

жолти цветови го поздравуваат сонцето. 
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Сузана В. Спасовска 

УДК 821.163.3-1 

 

ЛАВОТ ГЛАСНИК 
 

Секој во своето срце 
го носи лавот  

и чека да го разбуди 
да го предизвика  

некоја неправда 
некое зло  

да собере храброст 
и да го обзнани  

својот лавовски вик 
својот лавовски рик 

и да се качи на највисокиот рид 
на највисоката планина 

и оттаму да го пушти својот глас 
своето заспано Јас 

толку силно  

толку јасно 
та дури и планините да ечат 

та дури и небесата да ѕвечат 
дури не се растресе сѐ 

од тој лавовски вик 
од тој бестрашен рик 

дури не се појави  
вистинскиот божествен лик 
 

 

МОЛИТВАТА НА СВЕШТЕНИЧКАТА 
 

Со еони веќе  

ги тресам чашките афионови 
за од нивното ѕвечкање 

да се разбудат 
а тие сѐ подлабоко тонат во сон 

Упорно ги кревам рацете 

за да ги смилостивам духовите 
што им натежнале во сонот 

да си заминат 
Ги повикувам сите планети 

сите соѕвездија 
сите галаксии 

за да можат да се сетат на својот дом 
Оти земјаните веќе не можат 

да го одржуваат нивниот сон 
за татковината 
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Со еони веќе 

ги тресам чашките афионови 

за да се разбудат 

 

 

ЧАШАТА СОЛОМОНОВА 

 

Чашата Соломонова 

со светлина е исполнета 

небаре сребрен пехар  

за оној што пие 

во нејзиното дно да се огледа 

кога чашата ќе се испразни. 

 

 

ЦЕЛТА НА ЛОВЕЦОТ 

 

Само навидум ловецот е тој што гони – 

попрво е дека бега  

да не го погоди  

стрелата на божествената љубов 

која до ѕвездите ќе го вознесе 

 

 

ВЕЧНА ИГРА 

 

Да ме бркаш, да ме ловиш 

низ ноќите да ме гониш, 

да ме фатиш, да ме љубиш, 

сѐ дур ѕвезда не се сториш 

 

 

СОНЧЕВИОТ КРАЛ 

 

Секој сончев зрак  

ја допира круната на главата 

ја милува 

и посакува од неа да направи пехар 

во кој ќе се прелее сончевината 

за човекот крал да се стори 

 

 

БИСЕРНА СВЕТЛИНА 

 

Жените што длабоко го скриле својот бисер 

што се затвориле како школки 

својата женственост  
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што длабоко во себе ја вовлекле 

се истовремено и чувари на своите школки  

па кога нема никој 

кога сѐ е стивнато 

без никаков кораб, без никаков морнар 

ја подотвораат школката 

и пуштаат бисерната светлина 

да го оплоди морето 

 

 

ЗАЛОГ 

 

Морав да останам 

во подземното кралство 

за да им пеам химни 

на темните призраци 

 

за да им пеам химни 

на кои ти ме научи 

 

да ги научам  

како да се преобразат 

во лековити билки 

 

 

КРАЛОТ НА РИБИТЕ 

 

Кралот на рибите 

никаде не може да се скрие 

ниедна риба него не го збира 

неговата величина само океанот ја знае 

и тоа е единствената утроба 

во која тој може да плива 
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Сашо Огненовски 
УДК 821.163.3-1 

 

ЗАПЛЕТКАНИ ПАТИШТА 

 

Не можеме да зачекориме 

Без повторно да се завртиме назад. 

Здивот ни мириса на историја 

А погледот нè води кон  

Застојана причесна. 

 

Ако пружиме рака, 

Ќе ни избега хоризонтот, 

Ако завртиме грб, 

Ќе нè достигне лоша клетва. 

Ако се свиеме како стии 

Ќе си го задушиме  

Единственото ехо во дамарите. 

 

Летот е спас за мојот егзодус 

Во предвреме и во невреме. 

 

 

ИТРИНА 

 

Јато жерави прелетуваат 

Преку гревовите човечки 

Кликтајќи и пресекувајќи ги облаците 

Како векни жежок леб. 
 

Си го зачинуваме секојдневието 

Со лаги и темни претскажувања, 

Се проверуваме 

Низ насмевки и лигави сочувства. 
 

Деновите се редат како  

Капки неспокој, 

Се подолги и почемерни. 

Имаме надеж дека 

Толпите ќе решат сè 

Како фатва, како погром. 
 

Опасноста ни е преграб 

И нè тера да го прифатиме 

Плевелот како здравец. 
 

Господ можел само толку. 
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Славица П. Диневска 
УДК 821.163.3-1 

 

РАСЧЕШЛУВАЊЕ МРЕЖИ 

На Санта, баба ми 

(Беше нема, а пееше најубаво со тие раце) 
 

Дури се расчешлуваш пред растечено огледало 

свирепо корнејќи гушнати нишки, 

дури се напрегаш за да не видиш во рамката сенки, 

дури мислиш 

дека сѐ ќе исправиш, ќе одмрсиш со тоа парче штрбаво дрво, 

утрото свири низ прстите како замав на срп во шамак; 

тркала слики од еден двор покрај Езеро –  

старата таткова куќа и немата старица Санта, 

и двете изронети од чекања, светнати од детски очи. 

Едни светулки чувани само за тој ден 

и едни скришни солзења на лозницата над прагот. 

Огледалото што те голта 

ги позна рацете на жената што ги чекаше рибарите. 

Ги имаш нејзините раце. Истите коски. 

Но таа зборуваше со нив. Небаре птици ги полетуваше зборовите. 

Беше нема, а пееше најубаво со тие раце. 

Таа сега уште некаде 

ги отплеткува мрежите, на дрвени колци ги оптегнува 

и шепоти немушти тајни на топчиња бела плута. 

Црвените ги прескокнува 

да не ги разбуди демоните на Дивата Вода. 

Беше нема, а пееше најубаво со тие раце. 

Ти пак, никогаш не научи така да пееш. 

Ти почесто ги стискаш прстите во грч. 

Твоите прсти се изморени од ловење ветрови. 

Тешки од сонови. Неодлучни во бегствата. 

Зад завеси од мрежи се криеш од себе. 

Боледуваш од недовршени здивови на сребрени рипки, 

спрпелкани во корита ко во суви очи. 

Подот е покриен со мртви прамени, 

одминати утра, неми спомени. 

Огледалото го сечат мрежи 

преполни бели и црвени 

плутени тајни. 

 
 

ДОБРО Е ДА ИМАШ КЛУЧ 
 

Добро е  
да имаш  
клуч, 
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тоа значи дека има негде некоја брава 
некоја врата 
што е твоја.  
Тешка, стара, дрвена, сина или зелена, бела, мазна или железна. 
Со извиткана рачка 
која памти со години 
допири од дланки и стисоци 
смрзнати, врели, растреперени уплашени, болни, препотени, 
разиграни, тешки, вкочанети. 
Клучалка која знае за радоста од враќањето, 
за нестрпливоста, за смирувањето, 
за олеснувањето или бегањето. 

Добро е 

да имаш 

клуч 

за да заклучиш 

од натрапници, злонамерници, љубопитни штетници. 

Можеш да ги заклучиш сите твои нешта 

во куќата, во собата, во долапот, во кутивче. 

Можеш и себе да се заклучиш внатре.  

И зборот да си го заклучиш.  

Копнежот и јанѕата.  

Добро е да имаш клуч 

кој ќе те заклучи од сѐ 

кога ќе се умориш. 

Во куќата, во собата, во долапот, во кутивче. 

Добро е 

да имаш 

клуч 

за кога ќе снемаш воздух 

од сите бегања 

и од сите стравови 

да можеш да го свртиш 

и ширум да ја отвориш вратата. 

Можеш да го пуштиш денот внатре 

и да ги нагостиш птиците 

што ти плачат под стреите. 

Можеш да не бидеш толку сам 

ако отклучиш.  

Добро е да имаш клуч 

и што повеќе шкрипи  

послатко е отворањето. 

Добро е 

да имаш  

клуч. 

Тоа значи дека има негде некоја брава, 

некоја врата 

каде што ќе се вратиш. 
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Адем Абдулаху  
УДК 821.18(497.7)-1 

 

НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ 

 

Ова не се стихови, 

туку мојата душа, 

мојата рана! 

 

Тоа се моите солзи, 

кои се ронат 

како дождовните ноќи! 

 

Ова е бојата на мојата крв, 

моето дишење, 

моите бели дробови! 

Моето стебло, 

силата моја! 

 

Да,  

стиховите се моето орудие 

и цвеќињата мои! 

 

Стиховите, песните, 

се песни на моите 

недопеани песни! 

 

 

ПАТУВАЊЕТО ПРОДОЛЖУВА 

 

По обични 

плоштади, 

импозантни сцени 

и безлични театри. 

 

Треба да ја играм улогата, 

како мрзлив 

или како расипан. 

 

По тој пат 

безнадежен, 

треба да се маршира... 

 

Како горд коњаник, 

како просјак, 

како јунак  

или како скитник.    
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Патувањето продолжува  

хоризонтално, 

продолжува вертикално. 

 

 
АКРОБАЦИИ 

 

Животот е пат 

по кој 

треба да се прават 

неколку мудри одмори 

и неколку  

кондиционални  

акробации. 

 

Пат со свиоци, 

крстопати и лавиринти 

каде  

треба мајсторство 

за избор 

и решение! 

 

 
ТОЛКУ МНОГУ 

 

Толку многу 

соништа за тебе! 

 

Дај ми Боже  

уште многу време, 

 

да ги бакнувам 

тие топли усни 

од кои 

меден глас се слуша! 

 

              
МИСЛА 

 

Полноќ е  

самотијата ме убива  

 

Дланките ми се испотени 

од чекање. 

 

Толкава близина чувствувам. 
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Го чувствувам слаткиот  

здив на твоите усни, 

чудото на твоите прсти. 

 

 

ЗНАМ 

 

Знам,   

душата 

ти е полна со убавина. 

 

Зборовите со копнеж. 

Мечтаеш за прегратки. 

 

Моето срце трепери 

кога си далеку,  

а душава ми тагува. 

 

 

T А К А 

 

Таму сред стиховите 

прочитај го пријателството. 

 

Од слатките зборови 

ќе се случи чудо! 

 

Долгиот пат мила, 

прв бакнеж ќе ни донесе. 

 

Во љубовниот замок,  

душата – темел ќе е. 

 

 

КОНЕЦОТ 

 

Се држеше за конецот, 

конецот столб не стана. 

 

Сонуваше крилести приказни, 

остана како куче в кочија. 
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Катерина Гогова 

УДК 821.163.3-1 

 

ПРИРАЧНИК ЗА НАСЛОВИ 

 

Да се умре во насловите 

кои еднаш сведочеа за песните, 

да се живее ли 

во стварноста на стиховите? 

 

Читај меѓу редовите, 

никогаш повеќе нема да бидеш тајна 

која тивко чекори кон страниците 

сонце, вода и месечина. 

 

Немаш повеќе време за 

метафори, параболи, 

болка за прашалници. 

 

Она малку страст ќе остане храна 

за букви преселници, 

секоја пролет повторно ти се враќаат 

во гнездата реченици. 

 

 

НА КРАЈОТ 

 

На прагот 

последната надеж 

го ситни денот, сè се рони, 

белите крошни над дворот, 

облаците над градот, 

времето знае кога завршува. 

 

Прозорците 

незнајно и наивно 

ја затвориле вистината, 

ништо не им преостанува, 

го држат последниот здив 

во борбата за слобода. 

 

 

СÈ ШТО ТРЕБА Е МАЛКУ 

 

Сè што имам можам 

со две раце да износам, 

светот ми е мала лулашка, 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 45 

ми се превртува во утробата 

кога ќе му се приближам, 

тлото кога се отуѓува  

кон небото растам. 

Неизмерно се радувам, 

ја мерам бојата на океанот, 

највисоките врвови се точки 

од каде повторно  

ќе тргнам, 

јас, тој и неговата месечина, 

на полноќ се нишкаме 

дури вселената се стишува. 

И знам приказни 

кои само мене  

ми ги раскажува, 

гласот не му се слуша, 

од времето се одрекува, 

штом ќе зајде денот 

сништа плете, 

ме научи да летам 

и да сонам, 

сè што треба 

за да расте едно дете.  

 

 

СЕТИ СЕ  

 

Се сеќаваш ли како сонувавме,  

паметиш ли  

колку малку знаевме,  

колку многу се прашувавме? 

Летата ги носевме  

на врвот од прстите,  

зимите беа бели прекривки  

под кои никнуваа  

првите кокичиња,  

првите стопени снегови  

ни ги воденеа стапалата.  

Паметиш ли каде сè нè немаше,  

колку светлина беше потребна 

да се видат ноќите скротени  

од часовниците на ѕидовите? 

Времето беше само тунел  

во кој никогаш не бевме  

млади и неуморни,  

жедни за јужен ветар  

и старинска топлина.  

Еј, се сеќаваш ли на улиците  
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на кои ни се среќаваа телата 

дури душите веќе одамна  

си ги запознаваа  

облините на колковите  

и боите на очите?  

Ситни неба  

ни ги препознаваа лузните,  

дождовите се собираа  

во време на жетва  

да го натопат  

и ова огнено среќавање. 

Паметиш ли како молчевме  

кога утробата на земјата  

ни ги проголта сенките  

и оттогаш секое чекорење  

стана пат без име и презиме,  

ти тргна кон мене,  

јас кон тебе,  

ова е нашето  

последно заборавање.   
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Мирјана Стојановска 

УДК 821.163.3-1 

 

ИЗОЛИРАНА СЛОБОДА 

(Инспирирана од светската пандемија во 2020 година) 

 
Во текот на петте „Поетски прозорци во светот“ 

стотина поети од различни европски меридијани 

ја градевме изолираната слобода 

на вирусните пролетни месеци 

кои физички нè оддалечуваа 

со спуштени граници 

меѓу едни и други. 

 

Во исто време сите ние 

градевме платформа 

на поврзување на стихови и песни, 

на љубов и метафори, 

со часови ја слушавме музиката на зборот 

со што сè повеќе 

ја зајакнувавме смислата 

на хуманото постоење, 

постоење каде сите сме едно 

во единствената поетска порака:  

Да преовлада разумот  

меѓу оние кои го кројат светот 

и конечно, 

Ние сите повторно да ја доживееме  

нашата целосна СЛОБОДА. 

 

                                           

ЗАТВОРЕНА 

 

Толку се плашев 

од затворена слобода 

што слободата ја доживеав 

  како затвор. 

 

Затвор ми изгледаше 

секоја зграда, 

секоја кратка улица, 

секоја продавница. 

 

На затворска ќелија ми наликуваше  

дури и секоја книга 

која немаше моќ да ја задржи 

мојата концентрација 
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зашто телевизиската лабораторија  

на вирусни информации 

нè исцрпува до бесвест: 

И сега, и другата зима,  

ќе бидело исто: 

маски, нараквици и дистанца 

на луѓе, на мисли, на чувства... 
 

          *** 

 

Долго откако вирусите 

го напуштија шаблонот на светот 

и сè се врати на свое место –  
затворот го снема. 

 

Затворот, како да го снема... 
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Диме Ратајкоски 

УДК 821.163.3-1 
 

РУРАЛНА КАЛИГРАФИЈА 

– Поетски дневник од Далечниот исток – 
 

ОСАМА 

 Долина Ван Фенг, провинција Гуичоу 10 август 2016 г. 
 

Жедни се камењата во Тијанчинг  

Го чекаат дождот за да се напијат  

капки старо злато 

Таму во Малинг, каде месечината  

се капе сама  

во моите очи.  

 

 

ШОЛЈА ЧАЈ ВО ЛОНГ ПЕНГ 

 Лонг Пенг, префектура Хонг, 22 јули 2016 г. 
 

Тлее небото под вршник од фалби 

Ја таложи топлината на зборот со итрина на мамеж  

Леснотија на павкало, дарувана приказна  

Обоени тантели во поворката од тажници  

Низ празните улици на Лонг Пенг. 

 

Пред да го напуштам балконот 

ја прибирав ноќта и се огледав во шолјата чај.  

 

 

НЕСПОКОЈ 

Мушан, провинција Јунан, 28 јули 2016 г. 
 

Оној ден кога осамата љубознајно ме прелага   

заталкан во сокачето од издлабени погледи. Нанижани насмевки 

и кафени очи се галеа меѓу праговите на недоречени мечти. 

Утробата на неспокојот ги домами летните ветрови, 

откривајќи ги трагите од некогашните солзи.  

 

Таму горе во Мушан,  

видов папок што каменее.  

 

 

ПАТНИК 

Шипинг, провинција Јунан, 15 јули 2016 г. 
 

Повторно преслечен во сопствената кожа 

Чекорам по патиштата на нашата жед како бледа буква 
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што го игра последниот танц. Калиграфија исцртана низ полињата 

на Јунан е само одблесок од столетија полни со мудрост. 

  

Велат дека вековите им припаѓаат на патниците 

Само тие ги вкусуваат капките од туѓите дождови. 

 

 

ТАКЛАМАКАН 

 Дунхуанг, провинција Ганѕу, 16 септември 2017 г. 

 

Јас сум само проследувач на облаци 

Напластена декорација пред лавежот на последниот Чи Лин 

Јас сум само релјеф на времето вдлабен во песокот 

на Јужната Градина. Јас сум само жолтеникава сенка 

залутана низ пустината.  

 

Изустен шепот одвеан со последното лисје 

Такламакан! 

Такламакан! 

 

 

ПЛАДНЕВНА ДРЕМКА 

 Боао, остров Хајнан, Јужно кинеско море, 2 ноември 2018 г. . 

 

Проѕирен залез во очите на две метални фламинга. 

Бранови. Ја чувствувам похотата на нивната снага. Напукнат 

кокосов орев и пркоси на далечината. Жолто е небото во Боао!  

 

Дремка ми го обви видот 

и ме расеа низ прозрачноста на мигот. 
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Златко Жоглев – Олгин  

УДК 821.163.3-1 

 

ЗВУЦИТЕ НА ЗБОРОВИТЕ 

 

Ко звуци од гајда, пригушен писок 

Ко поплаки, маки јадовни 

Ко ушипарачки недодржлив врисок 

Ко липања, жални таговни. 

 

Ко шум на крилја на птица во лет 

Ко трепет на лисја на мајски цвет 

Ко гугање на гулаби заљубени 

Ко песни во храм на возљубени. 

 

Ко плач детски за мајчина храна 

Ко приспивна песна недопеана 

Ко врисок на младо ждребе 

Ко плач на недоносено бебе. 

 

Ко задишан од трчање младешки здив 

Ко збивање на забревтан вранец див 

Ко долгонапрегнат срцебиечки тремор 

Ко екстрасистола настаната од премор. 

 

И звукот тука спаѓа на крекетна жаба 

И плачот по внук на вознемирена баба 

И немиот врисок при нечија несреќа, агонија 

Сè е дел од космичката звуковна хармонија. 

 

Звуците на зборовите  

Ко молитва искрена небесна 

Звуците на зборовите 

Ко гувеење на млада невеста. 

 

И сите нив Творецот Бог постојано ги слуша 

Искажани лажно ил искрено и со чиста душа. 

 

 

ПЛАНИНАТА НА ОСУДУВАЊЕТО 

 

Има планина една, далечна 

Огромна, таинствена и чудна 

За судбата човечка пресудна. 

 

Планина со шума густа 

На суетата човечка пуста 
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Планина со темнина полна 

Планина со злоба најдолна. 

Таа собира луѓе разни 

Како во некои сказни. 

 

Луѓе што другите  

Сакаат да ги осудуваат 

Штом се на неа подолго 

Тие лесно полудуваат. 

 

Секој што сака во животот 

Полесно добро да си мине 

Од планината на осудувањето 

Треба веднаш да се симне. 

 

 

ИСКАЧУВАЊЕ И СИМНУВАЊЕ 

 

Кога одиш нагоре 

по Планината на животот 

поздравувај ги луѓето  

што ќе ги сретнеш 

како одат надолу 

зашто може да се случи 

кога ќе се симнуваш надолу 

да ги сретнеш пак истите 

како се качуваат нагоре. 

 

 

ЦРНИ ГУМИ, БЕЛА ВАР 

На варџиите од Костурино и Чалакли, Валандово 

 

Со стари гуми 

Бела вар прават. 

Варџиите од  

Чалакли и Костурино 

Се ко гламни црни 

И кога сонце грее 

Но и кога врни. 

 

Во варницата камења 

Ко во бунар редат 

И од напорот 

Секој ден во лицата 

Сè повеќе бледат. 

 

Во варницата 

Три дни и три ноќи 
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Огнот да гори 

Треба и мора 

За варта да  

Биде готова 

Дур во четвртата 

Чадлива зора. 

 
Од напорот голем  

И за малку пари 

Тие предвреме 

Стануваат стари. 

 
За варџиите од  

Чалакли и Костурино 

Од млади луѓе за нив 

Замена веќе нема 

Па со оваа генерација 

Засекогаш ќе ги снема. 

 

 
БЕДУИНКИ И КАМИЛИ 

 

Низ Египетската пустина 

Со квадови јуревме  

И пустинската врелина 

Со мака ја трпевме. 

 
Само песок се протега 

На сите четири страни 

До кај видот досега 

Има само дини набрани. 

 
Низ цел пат мачен и страден 

Ни комарец нема ниту пак мува 

Со планини само песок ограден 

Пустинскиот ветер дува ли дува. 

 
Со возење од неколку часа 

Во село бедуинско се стаса. 

 
Бедуинките ситни жени мали 

Човек навистина да ги жали 

Цели покриени во црна наметка 

Од јавање камили имаат сметка. 

 
Јавачот постојано на камила се клати 

И на крајот за тоа тој треба да си плати. 
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Не знае човек кого повеќе да жали 

Бедуинките во црно, ситни и мали, 

Како дечиња недохранети слаби, 

Иако млади изгледаат како баби. 

 

Со бебиња мали во носилка од платно 

Што им служи како природно клатно. 

 

Или пак камилите што се кожа и коска 

И не им се познава ни виме ни боска 

На устите им се ставени маски од тел 

Не можат да видат ниту еден ден бел. 

 

Ако некој не виде оти бедуинките такви 

Скришум за бакшиш подаваат рака 

Прибираат пари метални, ситни, секакви, 

После ќе му биде многу за тоа мака. 

 

На одење видовме само еден трн 

Да не биде денот пуст и црн 

Така се заврши нашето сафари 

Со многу мака и за ситни пари. 

 

26.09.2019 г. Заливот Сал Хашеш, Хургада 
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Божин Андоновски 

УДК 821.163.3-1 
 

БРОЕЊЕ КАМЕЊА  
 

Понекогаш од не знам каде 

се појавуваат пајажини сплетени  
кои тенко, но цврсто ја зaплетуваат вистината  

без прашање и без дозвола, 
а потоа пополека ја наталожуваат  

и со дебел слој прашина ја покриваат 
а таа се губи со последната капка надеж 

за на крајот и самата да признае 
дека е победена од времето 

и од погледите заборавена.  
 

Чекорам по стапките нејзини 

и збунето гледам во нејзините очи замаглени 
за да ја видам 

за да ја препознаам 

од куќата таткова да ја откорнам. 
 

Но не те препознавам, куќо моја. 

Пред твојата сенка стојам 
камењата ти ги бројам. 
 
 

СОЛЕНИ КАМЕЊА  
 

На вистината в очи ѝ погледнав, 

а таа нозете со раце ми ги држеше 
и срцето ми го стегаше 

и очите ми ги притискаше 
и од нив камења се ронеа 

и прстите под камењата ми помодруваа 
 

Како ѓаволски рогови, од главата  

ми стрчат разни мисли.  

Преку молкот на петлите,  
ја гледам само црната тишина.  

Веќе... и утките молчат. 
 

 

МОЛК 
 

Од твоите гради 
гласна воздишка се откина, 

а неколку солени камења 
пред мојот поглед се стркалаа.  
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И сакаше да кажеш нешто. 

И сакаше да рикнеш од болка, 

но тешко е знам да речеш –  

мислата в гради те колка.  
 

 

ОДГОВОРИ  
 

И рече куќата моја со матен поглед: 

Сама сум 

со косите в раце измрсени  

од ветришта растргнати. 
 

Плаче Господ од моето небо 

низ жилите ми тече вода. 

Во лето вдишувам прашина. 

Во зима мразот градите ми ги шири. 

Расплакана есен раните ми ги плакне. 

Пролетта ја гледам во расцутениот чевел. 
 

На татко ти чинам беше. 
 

 

ЗАЛАК  
 

Минатото ми се заглавува во грлото 

како залак што не можам да го голтнам 

И притискам силно 

и пуштам по него вода 

но никако да замине пустото 

ни со него ни без него  

не можам да дишам 
 

Тишината расте врз темнината 

ноќта по ридјето царува 

Сонцето тука не изгрева 

зашто нема за кого 
 

 

РАСКРСНИЦА  
 

Татко  

на  

пуст  

остров 

сам 

остана  

в  

село. 
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Никола Алтиев 

УДК 821.163.3-1 

 

ПРИКВЕЧЕРИНА 

 

Приквечерина... 

Седиме во едно кафуле 

крај брегот на Вардар 

Ти нога преку нога 

полекум го пиеш кафето, 

јас со опулот зашетан по твоето тело 

безуспешно се обидувам да го насочам 

накај брановите на реката... 

 

Те слушам 

зборуваш... раскажуваш нешто, 

ништо не те разбирам... 

Зборовите неусетно се проткајуваат 

во тивкото лелеење на брановите... 

............................ 

И сега, оваа приквечерина 

додека ме милува Повардарецот, 

седам во истото кафуле... на истата маса, 

загледан во празниот стол спроти мене 

и разговарам, 

со спомените заизворени во мене разговарам... 

 

 

ТОЈ ГИ ПРИБИРА СПОМЕНИТЕ... 

 

Тој, од есента сардисан 

ги собира остатоците 

од една дамнешна пролет, 

со љубов недољубувана околчена... 

 

Ги прибира... ги реди... ги прередува 

сред патеката на живоодот 

спомените ги раздиплува. 

Ги прибира и средбите 

и бакнежите и милувањата 

и огинот во телата распламтен 

 

Кога дојде до прелагата своја... се задума 

потајно сред пределот на одминот 

бескрстно саде неа ја затрупа... 

............................. 

Тој, од есента сардисан 
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ги прибира остатоците 

од една многу дамнешна пролет, 

саде насоне ги прибира 

и од нив во срцето паметник воздигнува... 

 

 

ГОЛИ МИСЛИ 

 

Сам си ги соблеков мислите, 

оние кои среде зима 

од страв да не изѕемнат ги облеков, 

другите среде лето да не се препотат 

угол голи ги соблеков... 

 

Ги оставив сами да се наредат 

сами да се престројат 

сами да се пребројат 

 

Запираа многумина... 

Говорот со прекори им го обрабуваа, 

со подбишега по голотијата им плукаа 

а тие, о Господе, мене попреку ме гледаат 

.................... 

Не знам, зошто ме обвинуваат: 

Дали оти среде зима ги облеков 

или оти сред летото студено ги соблеков... 

 

 

ВРТЕЛЕШКА 

 

Не знам зошто се загледав 

во вртелешката во паркот... 

Можеби ме привлече 

вревата на децата качени на неа, 

можеби се потсетив на детството 

кога со очи немав видено вртелешка... 

 

Таков е животот... си реков... 

Понекогаш имаш... понекогаш немаш 

Некогаш си горе... некогаш доле 

Многупати чекориме брзо завјасано 

Често одиме полекум внимателно 

Кога со одеждите на уморот ќе се облечеме 

седнуваме... Се загледуваме во себе си 

Сфаќаме: Та ние, о Господе, во круг сме се вртеле... 

 

И така, 

и сè така врвиме ние низ животот, 
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врви и животот 

без запир низ нас сè до доодот наш... 

........................ 

Ја гледам вртелешката во паркот 

Размислувам и сам во себе си велам: 

Животот е налик на вртелешка... 

 

 

ПРИСАКУВАН РАЗГОВОР 

 

Секогаш кога самотијата 

ќе ми ја сардиса душата 

доаѓам кај тебе... 

......................... 

Еве, и сега оваа утрина 

простум застанувам 

пред твоето вечно почивалиште 

И додека студената мермерна плоча 

ми се вселува во опулот, 

три пати се прекрстувам 

три пати ја целувам сликата 

три свеќи запалувам 

и тивко, сосема тивко разговарам... 

............................. 

Секогаш кога не умеам 

да ја изгонам самотијата 

саден, саноќ што ми ја сардисува душата, 

о жено, со незаборав околчена 

доаѓам кај тебе, со молкот твој разговарам... 

 

 

НЕВИДЕНА СИЛА 

 

Не знам каква е таа сила 

трепетот кроток на твоето голо тело 

мислите што ми ги збркува 

размислата што ми ја споулавува, 

беззапир што ме тера огинот спотнат во мене 

во твоето меѓуножје да го гаснам... 

 

Кога зората сонот кришум ќе ми го украде 

кога мислата за тебе катадневието ќе ми ја парчоса, 

врвам по улиците... се загледувам сред раскрсниците 

а тебе те нема... а тебе те нема... 

..................................... 

И одново чекам, ејгиди судбо проклета 

и одново чекам да се стемни... да се заноќи... 
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Весна Мундишевска-Велјановска 
УДК 821.163.3-1 

 

реПРОДУКЦИЈА 

 

Како камче сме 

фрлено во водата  

на растопените снегови  

од пирамидата на поколенијата.   

 

Како стог концентрични кругови 

се лизгаме по меѓникот  

на мултипликацијата  

на вековите –  

круг во круг, 

еден до друг, 

еден по друг, 

во еден друг, 

    подруг 

простор 

кој ни го плакне смогот  

од бреговите на желудникот  

со свежината  

на заборавеното уживање 

во мигот. 

 

Во крошната од дрвото 

од островот на дворот 

вкоренето во грбот 

на желката на безвремето, 

празниот простор на човекот-сенка 

нараснува како меур сапуница 

кој навлегува во срцевината  

на нечија туѓа граница 

за да наѕре во внатрешноста на паралелноста 

или да се распрсне во бесмисленоста. 

 

Пак некои камчиња ми ги брануваат  

водените пространства 

под вулканот во душата. 

 

А можеби сега, 

токму сега, 

во повторливоста  

на некоја линеарна бесконечност, 

баба ми со машата  

го расчепкува мангалот на вселените. 
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И можеби сега,  

токму сега, 

во некоја паралелна идност, 

и моите внуци 

го приготвуваат слаткото од дунки 

што го правам по рецепт од мајка ми, 

која го запишала од мајка ѝ, 

додека си ги рендам мислите 

со вкус на еден сладок недостиг  

кој лебди како кристална аура 

околу иконата на спомените. 
 

 

исТек 

 

Тече нечесноста  

како разлеан креон 

по лицето на човечноста 

 

   Бесмислени измислици ја поткопуваат 

    измачувачката тишина што пече,  

  лесноумните ја стрелаат себесвесноста, 

         неспособни множители ги збришуваат 

  функциите на равенствата, 

         размачкани нули зреат на јаболчињата 

        од образите на злонамерата...  

 

 Препеченото црнило го слева истекот 

 во дното од филџанот кафе на изрекот. 

      Со горчлив вкус на усните ја заспивам неодлучноста. 

 

 

СЕНКА 
 

И на сонце 
и на месечина 
сенката си го издолжува вратот 
тестирајќи ни го дофатот. 
 

Ни се влече зад петиците, 
нѐ претекнува по улиците, 
ни се закачува како етикета  
во име на некое измислено сестринство, 
во амбалажа на достоинство 
прокламира илузорно единство, 
 

никнува и од секој агол  
на полигонот на прогонот, 
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изгонета  

ни ѕирка и од прозорецот на сонот... 

 

Кој си поигрува  

со чуднава сенка: 

Сонцето  

или  

нашата дремка?! 

 

 

РЕФЛЕКСИЈА 

 

Секој збор е песна,     

секој глас е мелодија,                          

секој стих е композиција.          

   Секоја озвучена нота 

  е впишана кота 

во контрапунктот на 

хармониското соединување  

на тлото и небото, 

на телото и духот, 

на делот и целото, 

на говорот и слухот.  

 

Во огледалната тепсија 

на животокругот  

со радиус што се топи 

во филигранот од обетката  

на фокусот на мигот  

вплетен со хибридност, 

ритмично блескаат бисери 

од ѓерданот 

на неименуваната просторност. 
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 Драган Најденовски, 2020 
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Владимир Костов 

УДК 821.163.3-32 

 

САНТА ЛУЧИЈА 

 

Улицата ечеше од моќниот глас на Иљо: 

 „Ту сеи лимперо 

дел алма миа 

 санта Лучија!“ 

 – Да имаше памет, со овој глас кариера можеше да направи! – ѝ рече 

Ванку на жена си. – Што ти Павароти! Ама мене ме полудува! 

 Иљо, пијан, со шише в рака, ѝ правеше серенада на сестра му Поликсена 

која имаше своја соба на горниот кат од куќата. Светата Лучија од неговата кан-

цона, единствената достојна за обожавање, таа беше – Поликсена. Кога пееше 

„О, соле мио!“, сонцето пак таа беше. Ама – при промена на неговото располо-

жение што зависеше од степенот на неговата опијанетост – таа можеше да биде 

и неверната жена од „Риголето“. 

 „Жената сал лаже 

дење и ноќе 

и кога плаче 

и кога се смее!“ 

Додека се изразуваше преку песна, беше поднослив, дури и пријатен, ама 

кога за сметка на Поликсена ќе почнеше да истура грди зборови, – курва и сл. – 

стануваше неподнослив. Во такви случаи не беше штеден и брат ѝ Ванку Чона 

кого го обвинуваше за раскинувањето на нивниот брак со Поликсена, макар што 

живееше во негов стан, се издржуваше со негови пари, дури и пиеше и се опија-

нуваше со негови пари што ги добиваше преку Поликсена. И судски разведени, 

таа емотивно со него не раскина. И тој емотивно врзан за неа, на раскин во-

општо не помислуваше, сметајќи дека до разводот дошло не по нејзина волја. По 

разводот Поликсена се пресели во куќата на брат ѝ, оставајќи му го станот на 

Иљо. Но Ванку со тоа не се согласи. Купен со негови пари, а на име на сестра 

му, тој побара од Иљо да го напушти станот. Овој тоа не го стори. 

– Тој не е обичен стан – му рече. – Тој бил наше љубовно гнездо и ќе си 

остане како таков.  

И навистина, бргу по разводот, Ванку дозна дека сестра му тајно го посе-

тувала во тој стан. 

Знаејќи колку е силна нивната љубовна врска, се обидоа со жена му да ја 

наговорат Поликсена да се премажи за друг. Не беше некоја убавица, – слабуња-

ва, бледа во лицето, чиниш болна – не беше и млада, со прецутена младост, но 

со брат бизнисмен на кого парите му се претураа низ раце, не беше тешко да се 

најде за неа нов младоженец. Таков се најде во лицето на еден негов компањон. 

И самата, сметајќи дека нејзината врска со Иљо е безнадежна, дека до-

колку продолжи може да доведе до трагични последици, да ја фрли во пропаст, 

дојде до заклучок дека само нејзиното премажување е решение за проблемот. Се 

ломеше во себе, долго психичко се подготвуваше за преземање на тој чекор и на 

крајот се реши, даде согласност. Но истата вечер, по свршувачката, откога свр-

шеникот со сватовите си заминаа, таа се искраде од куќата и побегна кај Иљо. 
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Не го најде во станот, од кој имаше клуч, но знаеше дека е во некоја кафеана и 

го почека да се врати. Кога тој, пијан, се врати, таа му се фрли в прегратки со 

солзи в очи, молејќи го да ѝ прости за изневерата. Дознавајќи што се случи, тој 

веднаш се отрезни. Таа, пијана од љубов, му велеше: 

– Нема за нас разделба до смрт! 

Ноќта ја минаа во љубовен занес.  

Кога утрото таа се разбуди, него го немаше покрај неа во креветот. Го за-

тече во кујната во домашна роба со шише в рака – висок, снажен, со свиток од 

кадравата коса кој му паѓаше на челото. Љубовниот занес беше минат и таа пак 

се судри со прашањето за безнадежноста на нивната врска. Очајно погледна во 

него. 

– Зошто? – го праша. 

Тоа беше прашање кое по илјадити пат му го поставуваше. 

Беспомошен, тој исто така очајно ја гледаше. 

– Не знам зошто! – ѝ рече. 

Не еднаш таа се обидувала да го вразуми, да ја поттикне неговата волја 

да го победи порокот. 

– Заради мене откажи се! – го преколна и сега. – Ако ме сакаш! 

– Оти те сакам, затоа пијам – ѝ рече тој. – Не еднаш тоа ти го имам ка-

жано. А и ти затоа ме сакаш. трезен, нема да бидам достоен за тебе. 

– Тоа не можам да го сфатам! 

– Сфати: Не сакам да бидам бизнисмен како брат ти. Можам да бидам, 

но не сакам. Ни чиновник, ни политичар. Ни поп. 

– Биди уметник! 

Тој беше студент на Факултетот за музичка уметност, но студиите не ги 

дозаврши. Поради него и таа своите студии на Филолошкиот факултет не ги до-

заврши. 

Не сакам да им пеам на бизнисмените, на чиновниците и на политичарите 

– беше неговиот одговор за неа добро познат. – Не сакам да пеам ни в црква. Те-

бе само сакам да ти пеам, да ти правам серенади. Песните затоа и се создадени – 

за да им се пеат на љубените.  

Таа му велеше дека не го сфаќа, а всушност го сфаќаше. И затоа не мо-

жеше да раскине со него – зашто тој само нејзе сакаше да ѝ пее, зашто само таа 

беше достојна за неговите песни. Во неговите пијани зборови наоѓаше една по-

разна вистина за луѓето. Наоѓајќи, исто така, дека тој е човек кој живее со не-

решливи внатрешни проблеми, го оправдуваше неговото пијанство. Тој имаше и 

егзистенционални проблеми, – уште како дете без родители, израснат по сиропи-

талишта – и тој физички ќе пропаднеше ако таа не го издржуваше финансиски. 

Уште побргу би пропаднал – би полудел – ако не пиеше. Затоа таа го финанси-

раше и неговото пијанство. Само што тоа земаше сè поголем и поголем замав. И 

тоа водеше кон лудило. Тој престана да го контролира своето однесување. Неј-

зиниот брак со него ја компромитираше и неа, а уште повеќе фамилијата, позна-

та, со градски углед. На инсистирање на брат ѝ дојде до негово раскинување, но 

не и до раскинување на врската, така што компромитирањето стана уште пого-

лемо. 

Кога не успеа обидот со нејзиното премажување, брат ѝ ѝ предложи за 

извесно време да го напушти градот, да се пресели во Скопје. Со други зборови, 

да побегне од него.  
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– Така ќе се спасиш и себе и него – ѝ рече. – Тој се држи за тебе како што 

се држи за шишето. 

Таа се обиде и тоа да го направи. Но и тој обид не ѝ успеа. Префрлајќи 

си дека немилосрдно постапила спрема него и дека направила престап што го 

оставила без пари, – не за храна, а за пиење – уште другиот ден ја откажа хо-

телската соба и се врати назад. И таа почна да полудува. Во хистеричен напад, 

фрлајќи му се на Иљо в прегратка, пак почна да бара извинување од него и да го 

уверува дека за нив нема разделба до смрт.  

– Вие треба да се лечите – ѝ предлагаше брат ѝ. – Тој од алкохолизам, ти 

од љубовно лудило. 

Тој тоа ѝ го предлагаше сериозно и таа тоа така го сфати. Се имаше 

предвид случајот со Чона, далечен предок на Поликсена, која од љубовни јадови 

се отрула. По неа и фамилијата го носеше своето презиме.  

Поликсена полудуваше, па случајот му се довери на психијатар, и таа 

почна да се лечи, да прима лекарства. Но Иљо не сакаше да се лечи. 

– Ако не пијам, ќе престанам да пеам – ѝ рече тој. – А јас сум уметник и 

морам да си дадам излив на чувствата. Освен тоа, јас сум вљубен во тебе и не 

можам да замислам да не ти пеам под прозорец! 

Тоа беше речено трезвено и сериозно, па таа тоа и така го сфати. 

А токму тие негови оперски настапи пред куќата на Чоновци значеа за 

фамилијата нејзина компромитација. Излегуваа соседите по портите, на прозор-

ците и на балконите, дури специјално некои доаѓаа од соседните улици за да се 

сеират. Ванку ќе полудеше. На неколку пати побара интервенција и од полици-

јата. Иљо го земаа во полициско комбе и го притвораа. Но и тоа не помагаше. 

Тој пак пееше под прозорецот на Поликсена. Често и на полноќ. 

 

И сега беше полноќ, а улицата ечеше од неговиот глас: 

„Ту сеи лимперо 

дел алма миа 

санта Лучија!“ 

Ванку си ја чукаше главата: Иљо не само што го загрозуваше угледот на 

семејството, туку и угледот на неговата фирма. А за апсурдот да биде уште пого-

лем, сето тоа одеше на негова сметка, тој го финансираше неговиот алкохолизам. 

Шеташе по собата, напрегнувајќи го умот во изнаоѓање на решение за пробле-

мот. Не можеше да изнајде друго решение од она што му се наложуваше како 

единствено. Заклучувајќи го тоа, појде кон бифето, извади од него шише жесток 

пијалак и, налевајќи си во чаша се напи. Си налеа и втора чаша. И трета. Се опи 

и легна да спие. 

 

По неколку дена, пијан, на пат за дома, во доцните ноќни часови Иљо го 

прегази возило. Со оглед на перманентната алкохолизирана состојба во која се 

наоѓаше, неконтролирано движејќи се по улиците, таквиот негов крај и можеше 

да се очекува. 

Веста за неговата смрт во семејството на Чоновци се прими со олесну-

вање. Се чинеше дека дури и на Поликсена ѝ олесни. 

Неговиот погреб го зеде на себе нејзиното семејство. Иницијативата за 

тоа ја даде брат ѝ. Бидејќи Иљо во старите гробишта немаше семеен гроб, беше 

погребан во Новите светонеделски гробишта. На погребот присуствуваа члено-
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вите не само на потесното семејство, туку и подалечни роднини на Чоновци. 

Ванку, кој како бизнисмен многу полагаше на својот изглед, беше облечен во те-

мен костум со црна вратоврска. И Поликсена беше облечена во темен фустан, со 

црна шамија околу вратот како траурен знак. Не се манифестираше ожалосте-

ност, но се внимаваше и на тоа да не се покаже дека заминувањето на Иљо се 

прима како олеснение. Поликсена делуваше замаено, отсутно. Пред сандакот да 

биде спуштен в гроб, побара да се отвори. Дотеран во погребалното претприја-

тие како мртовец, изгледот на Иљо беше како изглед на оперски пејач со маска 

кога излегува на сцена. Поликсена се наведна над него и го бакна в чело. 

 

Изморени од погребот, уште со првиот мрак Чоновци легнаа да спијат. 

Поликсена не можеше да заспие. Вознемирена беше во очекување Иљо да се 

огласи со своите песни. Си заврти в глава дека тоа неизбежно ќе се случи. Тој 

задолжително, пијан, доаѓаше под нејзиниот прозорец во подоцнежните часови, 

често и на полноќ. И ете, токму улицата се стиши, одекна неговиот глас: 

„Ту сеи лимперо 

дел алма миа 

санта Лучија!“ 

Поликсена ја обзеде радост. Но истовремено и страв. Не можеше да се 

реши да погледне преку прозорец на улица. 

Истрча на долниот кат кај своите. Ги разбуди. 

– Зар не слушате? 

– Што? 

– Па тој пее! 

Тие се заслушаа, ама не можеа да го чујат. Се загрижија за неа. 

Ѝ дадоа од лекарствата за смирување. Таа се смири и се врати во својата 

соба. Преку денот беше сè така замислена и отсутна. Вечерта пак не можеше да 

заспие во очекување Иљо да се огласи. И тој пак се огласи. Ечеше улицата од не-

говата песна. Тоа се повторуваше од вечер во вечер. Поликсена земаше средства 

за смирување. Во почетокот тие ѝ помагаа, но подоцна престанаа да ѝ дејству-

ваат. Го изгуби сонот, полуде. Лекарите кренаа раце од тој случај. Физички сла-

ба, болежлива, сега сосема опадна. Како сенка се движеше од едниот крај на со-

бата до другиот. И една ноќ, додека го слушаше Иљо како пее, како ѝ прави се-

ренада, умре. 

Нејзината снаа предложи да се погребе во гроб покрај гробот на Иљо во 

Новите светонеделски гробишта, но Ванку, сметајќи дека тоа ќе му наштети на 

угледот на фамилијата и на фирмата, тоа не го допушти. 

– Не давам повод за нови песни! – рече.  
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Михајло Свидерски 

УДК 821.163.3-31(082.2) 

 

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕНОВИ НА ХАНС 

(Извадок од романот „Последните Денови на Ханс“ номиниран за наградата за 

литература на ЕУ за 2020, изд. „Или-Или“, Скопје, 2019 г.) 

 

По вториот мозочен удар, не се сеќавам како завршив во дом за старци, 

иако се обидувам барем малку да прошетам со мислите до тој ден, да си претста-

вам некоја слика, магливо се сеќавам дека одев до тоалетот и повторно паднав, 

мозочен удар по вторпат, или можеби тоа е само претпоставка, како завршив на 

ова гадно место, напати ми доаѓа слика, како Вебер, тој неранимајко што не жи-

вее во сегашноста, ме турка со количката по една стрмнина до вратата на домот. 

И само да знаете дека нема ништо поужасно од смрт во дом за старци. Јас цел 

живот стравував од помислата дека ќе завршам на ова ужасно место, фрлен во 

еден избледен, сив и испукан ќош од тесна соба, која, иако е наменета за тројца, 

со одлука на управата, заради огромната побарувачка за престој во домот, до-

влечкале пет кревети и сега сите се наредени еден до еден и меѓу нив не може да 

се помине, но и онака не е потребно, никој од нас не може да станува, а кога сè 

ќе биде готово, потребно е само болничарот да го повлече креветот нанадвор и 

мртовецот да го замени со новото име што со месеци чека на листата, моментот 

кога носат нов цимер во собата е многу трогателен, тогаш неговите блиски пла-

чат, ги тријат очите, а тие стануваат како црвени јаболка, потечени, вжештени, 

полни со болка и разделби. Последните прегратки носат мачнина и неспокој, по-

тоа неколку проштални зборови, утре пак ќе дојдеме, ќе се видиме, секако, да, 

ајде, секако, те сакаме. И знаете што, според мојата статистика што ја водам за 

цимерите во собата, само половина од тие што ветуваа дека ќе дојдат дошле по-

вторно, и тоа најчесто првите денови кога ги гризе некоја совест, некој бран на 

неспокој, жал или болка од разделбата, и по три-четири недели тие испаруваат 

во своите проблеми, грижи, секојдневија, ние создаваме свој свет во собата во 

која има пет кревети со пет неподвижни старци и еден телевизор. Тоа е нашиот 

мал свет во кој постојано се менуваме, заминуваме, доаѓаме, еднаш месечно, а 

некогаш и на четириесетина денови, нè ставаат во инвалидски колички и нè но-

сат во тоалет под туш, обично без шампони, сапуни и крпи, тоа е грубо тушира-

ње, тие го викаат од големото. А од малото, ако дојде некој твој, брат, сопруг, 

сестра, син, ќерка или кој било друг што го чувствувате за свој и токму тој да ве 

крене на раце и да ве однесе во тој влажен тоалет, полн со мувла по ѕидовите во 

кој се шири смрдеата на застоена моч, фекалии и непроветрено, да го пушти 

тушот што никогаш нема топла вода, ’рѓосаниот бојлер испушта жолтеникава 

течност, потоа на раце, ако во меѓувреме не се лизнете на плочките, да ве донесе 

во соба и да ве легне на кревет. Персоналот преферира да лежиме, не да се пот-

пираме на перниците, да не се исправаме, да не се вртиме настрана, персоналот 

преферира, исклучиво да лежиме на грб. Персоналот исто така преферира да не 

викаме, да не лелекаме, да не бараме вода, храна, веце, еднаш, замислете, еден 

од моите во собата побара да му ја исчешлаат косата и знаете ли што му напра-

вија, секако дека му ја исчешлаа, откако им даде четвртина од својата пензија. 

Персоналот преферира некој надоместок, наместо лицемерни заблагодарувања, 
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кимнувања со глава, тресење на дланките, снисходливост. Воздухот е задушлив 

и мириса на испарена моч од силни антибиотици, се шири во воздухот како ѓа-

вол гласот на сестрата која ја носи терапијата и секогаш е незадоволна од усло-

вите за работа, платата, деновите од одморот, слободните денови, боледувањата, 

колегите, ароганцијата на шефот, надменоста на простата директорка, која за неа 

не е ништо освен обична ороспија која заради некои околности се довлечкала 

или ја свлечкале на местото директор на домот за стари лица, тука се и посетите-

лите на моите пријатели со кои заедно ја чекаме смртта, нивните смрдени здиво-

ви на кромид, скара, кафе, цигари и сè што им стои скапано во непцата со дено-

ви, а кај некои по џебовите меѓу забите и со месеци, звуците на чекорите од ход-

никот пред собата, телевизорот од кој брчат вести за сосема неважни локални те-

ми, потоа за војни, за најновите тестирања на хидрогенски бомби, но сето тоа е 

неважно, моите цимери уживаат во нивната длабока деменција, патуваат, се сме-

ат, плачат, потоа летаат, се враќаат, чукаат со чеканчиња, прават палачинки, па 

повторно летаат и никогаш не се враќаат. По неколку денови летање во празно, 

се згрчуваат неколку секунди и потоа повторно се олабавуваат, студени како 

сладолед. Смртта ги лиже и јаде од нив, потоа болничарите со грубо еден, два, 

три, ќе ги кренат и ќе ги фрлат на носилката, ќе им стават еден искинат чаршаф, 

оној истиот во кој се мочале со денови пред да умрат, а можеби и се посрале, 

знаете, пред смртта телото се чисти, исфрла сè, па дури и душата. Ете така, сосе-

ма смирено ќе им го стават тој посран чаршаф врз лицето, ќе им ги покријат очи-

те, преку глава и ќе ги удрат во лифтот до подрумот. Толку, тоа е животот, 

всушност, тоа е крајот, на овој или на оној начин ист. Иако некои умираат покрај 

букети цвеќиња, четири лекари наредени над нивната глава и десетици апарати 

што титкаат, мерат, бројат, свират, алармираат, светкаат, се вклучуваат, се ис-

клучуваат, вибрираат и прават сè што е потребно тоа умирање да трае, да трае... 

Јас им кажав, да бидам јасен и пред вас, моето умирање нека биде како и сите 

други, само без тие изуми на новото време и, ако е можно, да не ме покривате со 

чаршафот во кој сум спиел две недели. Лежам, помочан в кревет што смрди со 

денови, во сонот перницата сум ја турнал на подот и нема кој да ми ја подаде, да 

ми ја врати под главата, стои на подот, на влажните и нечисти плочки веќе осум 

часа, потоа ќе налета некоја сестра и ќе ми ја стави под главата, водена, прашли-

ва, гнасна. Лежи, ќе ме навали назад и ќе ми ја даде терапијата, потоа спијам 

долго, долго... Овде, единствената терапија се апчињата за смирување и колку 

повеќе спиеме, толку позадоволен е персоналот. Најлошата опција во домот за 

старци е да немаш кој да дојде и да те посети, тоа е рамно на затвор. Можеби и 

уште полошо, оти во затвор можеш да јадеш три оброци, а овде јадеме кога ќе 

ни дадат, таму може да се прошета во дворот, овде не може да се стане од креве-

тот, таму дури може да се излегува на викенди, а овде сите денови се исти, нема-

ме календар, ниту часовник, само еден стар телевизор што половината од при-

сутните, и покрај апаратите за слушање, не можат да го чујат. Во собата доаѓаат 

и си одат по два-тројца во месецот. Повеќето од нив како што доаѓаат така и си 

одат, без да кажат збор. Молчат, плачат или го повикуваат Бога да им се одмазди 

на оние што ги фрлиле овде, на пример на ќерката, на синот, на снаата и сите 

што нив ги поддржале во нивната одлука дека старите треба да одат во дом, дека 

секој има свој живот, свои обврски, своја интима, приватност, притоа заборавај-

ќи на својата одговорност кон родителите, сопружниците и ред други смртници 

фрлени овде на милоста на персоналот кој тоа го работи за пари, сосема незаин-
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тересирано, нервозно, хистерично, жени, мора да викаат, си мислам, мажи гнас-

ни, гласно коментира сестрата. А јас немам деца и тоа е мојата најголема про-

паст, некоја празнина што не знам како да ја наречам, а толку интензивно ја чув-

ствувам, некаде во градите, помеѓу левата и десната комора на срцето, немам 

ниту сили да барам одмазда за Вебер кога и не сум сигурен дека тој ме довлечка 

до овде, иако, ќе повторам, напати ми доаѓа сликата како во количка ме качува 

на угорнина и доаѓаме до една врата за која по некоја случајност верувам дека е 

вратата од домот за старци. Ако некогаш излезам од ова дувло, сигурен сум дека 

ќе можам да ја препознам и вратата и угорнината по која ме качуваше. Ако тоа 

се потврди точно, ќе морам тој старец што не си го знае точното име да го ис-

пратам по ѓаволите или ѓаволите да ги довлечкам до него за да го раскинат него-

вото збрчкано тело. 

Ете го доаѓа, Герхард Вебер, зборува со лекарот, го гледам низ процепот 

на полуотворената врата и светлината од прозорецот паѓа точно на неговите 

мустаќи. Колку одвратно се смее, лекарот кима со главата, одобрува нешто, по-

тоа негира, апсолутно не, вели и гледа во мустаќите на Вебер, тој се смее, подоцна 

доаѓа сестрата, онаа што ги мрази мажите, а уште повеќе жените, доаѓаат и двај-

ца намуртени носачи, ме качуваат на носилката и ме водат надвор. Колку време 

сум овде, ги прашувам, три месеци, ми вели едниот и ме става во комбето, да, 

тоа е таа врата, сега сум сигурен дека магливите спомени се точни, слегувавме 

надолу, тоа беше таа угорнина по која ме качуваше со количката, сега и вратата 

е иста, чувај се од овој Вебер, си повторувам во себе, а каде е Ева, каде ме носат, 

чувај се од Вебер. 
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Петре Димовски 

УДК 821.163.3-32 

 

МЕЃУ ЧЕТИРИТЕ ЅИДОВИ 

 

Се изнаседив. 

Тоа е гласот на жена ми, Лина. Сега не седи. Лежерка. Легната е онака 

вудвосана, како без волја и не можам да ѝ ги откривам мислите. Таа и така се из-

наседува и пак не знам што ѝ е мислата во оваа кратка реченица. 

Цел век стоеше крај машина во фабриката, па немаш ниту време да се изна-

седиш колку што се изнастоја. Тој баланс не можеш да го постигнеш, Лина, како 

критички ѝ се спротивставувам на нејзината мисла. Сакам да ја пецнам што не 

се потруди за надградба, кога фабриката даваше и бесплатна литература и плате-

ни денови за дошколување, за канцелариско столче. Такви беа потребите. 

Ти дека се надогради, се збогати! Секогаш останав поплатена од тебе. Ка-

дарноста се гледа во тоа колку ти е длабок џебот, стоплена пазувата. Или беше 

само важно да гледаш колку ѝ се скратила сукњата на колешката!? 

Пак со главата удираш во ѕид. И не можеш да излезеш од тој темен вител. 

Го разјаснивме уште тогаш тоа. Ти било само причинување. Немав ништо по-

себно со Јана. Таа си го имаше својот свет, канцеларијата ни беше само заедничко 

работно место. Не ѝ бев кројач да ѝ одредувам колку да ѝ биде долга сукњата?! 

Молчев, ај премолчував, глава дрвена. Да не сум се излагала а не сум се 

излагала. Ми кажа уште тогаш Митко, отворено те видел на Тепсија во колата со 

Јана. Тогаш ете толку не се посомневав во тебе колку во зборовите на Митко да 

не ти се одмаздува за онаа ваша стара расправија. Сега знам дека ја кажувал вис-

тината, а зошто подеднакво се сомневав во двете страни?! Затоа останав нереши-

телна да ти се спротивставам, да ти кажам дека не е само тоа што ти ми го кажу-

ваш, дека ја знам целата вистина. Или премолчував зашто мислев дека те сакам 

и ако го разгорам огнот побрзо ќе те изгубам а се плашев да не те изгубам. Си 

велев, времето ќе ги покрие трагите, ќе заборавам на тоа и сè ќе си остане како 

што посакував да биде. Тука беа децата. Дали си свесен колку се жртвував, каква 

жртва поднесував, колку силна болка истрпував, низ каков кошмар минував во 

секој момент кога ти доцнеше од работа и мирно и спокојно соопштуваше дека 

состанокот во Советот ви траел подолго, дека директорот повикал на итен разго-

вор, дека сте разгледувале вонредни мерки за работата… Знаеш ли какви огнови ми 

ја гореле душата тогаш?! Пред очи ми излегуваше само сукњата на Јана што тол-

ку се скратила дури наполно исчезнала. Снемував здив. Смалаксував. Се гушев… 

Лина го губи здивот, снемува здив. Растревожен сум, во паника. Што тре-

ба најпрво да сторам…  

Вода… ме потсетува со рапав глас од суво грло и веднаш притрчувам со 

чаша вода, и ја подметнувам да ја дофати со устата додека таа опирно се обиду-

ва да ја истргне од мојата рака за самата да ја пренесе до устата. 

Се растревожуваш непотребно. 

Ми оживува минатото. Главата толку ми натежна што ќе ми распрсне. 

Земам да ѝ подадам апче за да ја смири болката. 

Не од нив. Подај ми лексилиум. Тој ако може да ме смири! Веќе и лекси-

лиумот не може. Со тебе тешко излегувам на крај. Се расправам и со минатото и 
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со сегашноста. Секогаш си оставал трага на сомнеж, или не си можел или не си 

сакал да ја прикриеш. Најлош е невештиот крадец. Ако не умееш да украдеш не 

се обидувај да крадеш. Ниту сега сè уште не сум начисто која беше вистината, 

која е лагата. Лина, нели имаше доверба во Димитар, каде ти исчезна довербата? 

Тој никогаш не се однесувал така, не поднесувал да те попвреди. Не можеш се-

кого да слушаш. Лажат и сопствениоте очи. Можеби погрешно ја одмеруваш и 

сукњата. Тој не ја гледа како ти што ја гледаш. 

Ајде, сега не е време ниту за минати фантазии ниту за стари сомнежи. Тоа 

ти е од овие четири ѕида меѓу кои е затворен нашиот свет а од него само тоа 

изгледа ти останало. Светот и натаму постои. Меѓу четири ѕида, ама постои. Ако 

ти се посакува, можеш до насит да го посматраш преку светлосниот екран. Низ 

прозорецот, додуша, не можеш да го пронајдеш. Од таму се дофаќа само еден 

многу мал, незнатен исечок. Но, фала му на Бога што ни оставил и толку. Многу-

мина копнеат да го имаат барем тој свет кој би им претставувал големо богат-

ство. Да го цениме тоа што го имаме. Стани од креветот, дојди кај прозорецот! 

Лина не станува од креветот. 

Не ме смирува ниту лексилиумот. Сега би ме смирил само гласот на децата. 

Ќе се чуеш и со нив. Нека поспијат. Сега е… колку? Дванаесет… Еден ча-

сот. Нека се раздени и кај нив, па ќе ги побараме. 

Ме загрижува како се снаоѓаат таму во оваа луда војна.  

Да, навистина луда војна. Прва светска војна на човештвото и затоа тоа 

толку остана неподготвено да се справи со неа. Човештвото ималу многу војни, 

и светски, во кои се убивало меѓусебно, но немало до сега војна со целосно заед-

нички непријател и збунето е од тоа. Затоа делува неорганизирано, недоверливо, 

затворено во своите четири ѕидови. Дали знаеш Лина дека сега целиот свет е 

затворен во своите четири ѕидови? Секако дека знаеш, токму тоа ти го истакну-

ваше во разговорот пред некој ден дека, секоја држава е затворена меѓу своите 

четири ѕидови и себично го одржува својот затворен свет од надворешен допир, 

секој регион, општина, населба, семејство ги имаат своите четири ѕида, и ништо 

повеќе. Светот не си верува меѓу себе. Држи на себичност и се чини тоа е што и 

хуманоста ја затвори меѓу четири ѕида. Но, верувај ми, хуманоста не трпи ѕидо-

ви и многу набргу ќе ги разурне и ќе излезе од нив. Верувај ми во тоа, Лина. 

Мене од сето тоа ме боли главата. Малку ми попушта. Да ги слушнам де-

цата, ќе си дојдам при себе. Но ноќта секогаш долго трае кога исчекуваш да по-

мине. 

Изминувањето ќе ѝ го забрзаме низ светлината на денот. Штом ќе се под-

готват за утринското кафе, ќе ги побараме. 

Зошто некој човек е посреќен од друг? 

Лина е смирена, но на моето барање не ми се придружи крај прозорецот. 
Остана да лежи во некои затапени мисли од лекот или без мисли, во сета своја 
слобода што може да ја има во дадената состојба. Јас сум надвор. Ете, и низ тој 
поглед низ прозорецот може да се направи убава прошетка. Во прв миг го дофа-
ќам Пелистер. Белата капа на врвот. Снежниот одблесок навистина ме допира 
тука. Се лизгам по блескотната сребренеста стрмнина до мигот кога рамот од 
прозорецот ја пресекува патеката, откинувајќи ја од замислената целина. Сакам 
лево, кон јужната страна да го проширам просторот, но во сите мои обиди во 
рамката од видикот останува само антената пресечена вертикално. Зградата, 
онаа висока повеќекатница цврсто ја поставила својата граница и по сите мои 
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поместувања не се поместува. Соседот од катот над мене ја има поголемата сре-
ќа од мене, да дофати поширока панорама од Пелистер. Но, секој со среќата. Ту-
ка не се може ништо повеќе. Ниту она вообичаеното и секојдневното, да му воз-
вратам посета на чашка домашна или филџан кафе, и низ неговиот прозорец по-
целосно би го глeдал Пелистер и би бил посреќен отколку што сум. Но секој ги 
има само своите четири ѕидови. И својот прозорец, а мојот како утеха дека имам 
многу повеќе од многумина кои можат да ги гледаат само ѕидовите од соседната 
зграда. Ех, да не сум во нивната кожа и во нивната беда! Колку едноставна и во 
исто време колку сложена можела да биде среќата! 

Смалува денот, ама смалува и ноќта.  
Лина е на нозе, весела, расприкажана, трепери од возбуда и исчекувања. 

Само да се пазите, им ги повторува советите на децата. Да не се приближувате 
до луѓето, да не завлегувате во гужви, редовно миење на рацете и никако надвор 
без маски. Да ги слушате советите за заштита од коронавирусот, мајкини! Да си 
останете дисциплинирани! 

Децата се добри, ми кажува низ надојдена среќа и како да не е таа Лина од 
пред тоа време. Ми се придружува крај прозорецот да го посматраме тивкото 
спокојно и меко налегнување на ноќта по белиот врв на Пелистер. 

Некогаш ноќите не траеја толку долго, некое време ми зборна Лина, при 
безуспешниот обид да завлезе во сон. 

Не траеја. Но ќе поминат и овие како што поминале тие. Само што сега ни 
останува повеќе време за размислување. 

Нестрпливо го исчекуваме попладнето од денот за да ги чуеме најновите 
информации за состојбата во земјата со заболувањата од коронавирусот. 

Бројката е повисока од вчера, ми довикнува Лина која за сето време беше 
простум пред телевизискиот приемник. Кажаа поголема бројка и за тие што не 
ги почитувале мерките за заштита од инфекција. Замисли си, луѓето се шетаат 
испомешано, разговараат, прикажуваат, просто си плукаат во лицето, како да се 
излезени од некој сон во кој е затворено сето тоа што го кажуваат за атакот на 
пандемијата и од таму не може да излезе за да ги допре. Во каква заблуда живее 
овој свет?! Да не можам да му се изначудам. 

Како Милена од втората улица. 
Ах, да, јас ти кажував за неа. Секого што ќе пресретне го застанува, разго-

вара со него, како првпат да го гледа светот. Некои се повлекуваа понастрана од 
неа, да го задржат пропишаното растојание за безбедност, но таа тоа им го скра-
тува. Зошто не носиш маска, ја прашува сосетката, а ѝ одговара подвикнато: Мас-
ка не можам да трпам. Чувствувам дека ме гуши. А зошто не си седеш дома, пак 
ја прашува. Седам и дома, ама за сето време дома не се доседува па излегувам да 
прошетам низ градот. И на домашните миленичиња им треба прошетка, а не пак 
на луѓето, што имаат испомешани чувства. 

Ќе излезам од четириве ѕидови, фрижидерот ни се испразнил, па ќе појдам 
да купам нешто од продавниците, наредниот ден ми кажува Лина. 

Не завлегувај во продавници каде што има гужва и почитувај го растојани-
ето, рутински ѝ кажувам.... тоа што ѝ го кажувам при секое нејзино излегување. 
И задолжително носи си ја маската, ја потсетувам. 

Знам, де, знам, не сум дете, налутено ми возвраќа Лина. Потоа убедливо, 
со подигнат поглед кон мене ме уверува: Наполно се пазам, ги почитувам сите 
мерки. Та не сум јас Милена од втората улица!? Знам да се чувам. Не сакам ниту 
тебе да ти го загрозам здравјето. 
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Одеднаш сум сам. Сам во светот. Многупати сум бил сам во истиот овој стан, 

но никогаш не сум се чувствувал толку осамено. Порано останувало чувството дека 

сум во свет што врие. Но во сегашнава осаменост се чувствувам навистина сам и де-

ка ништо друго од светот околу мене не постои. Како да го изгонам тоа чувство? 

Не појдов кон прозорецот низ кој можев да го видам Пелистер, зашто и тој 

ми се причини дека е напуштен и осамен. Појдов од другата соба да го видам 

светот низ тамошниот прозорец: во рамката секогаш остануваше дел од улицата 

што нè носеше кон долниот дел на градот. Со надеж и дека во тој мал дел ќе ви-

дам некој да пешачи иако при многуте обиди глетката остануваше празна. Но се-

га дофатив – полн погодок. Разговараа таму две жени. Беа во блиска средба, свои. 

Ја растргнав завесата да му се изнагледам на живиот свет и веднаш во продорот 

на погледот низ чистото стакло ја дофатив Лина. Да, Лина разговара со… со Ми-

моза од побратимот Иљо. Се вратила од некаде, подолго време ја немавме ви-

дено. Но, одеднаш таа средба не предизвика радост во мене, туку отвори вител 

на грижа. И осуда кон Лина. Како си дозволува пречекорување на безбедното 

растојание? Лина не ја ставила ниту маската на местото за кое е наменета, ја 

симнала под брадата. Без маска е и Мимоза. 

Гневот што притисна низ мене ме натера да го отворам прозорецот, со на-

мера да ги предупредам да се одвојат и оддалечат на безбедното растојание, но 

тоа не го сторив. Во мигот Лина се раздели од Мимоза и тргна кон дома. 

Кога ја пречекав пред влезот од вратата Лина забележа дека сум лут. 

Се случило нешто, праша загрижено.  

Таа средба…  

Тоа беше Мимоза на Иљо. 

Немавте ниту маски. 

Тоа беше Мимоза. Не ја позна? Не си ја препознал Мимоза на Иљо. Како 

Мимоза да не ја препознаеш? Имаше многу да прикажуваме, ама сега не е време 

за долго задржување на улица. Ја поканив на кафе, не ми прифати, но ќе ја кон-

тактирам и ќе ја убедам. Многу е прикажлива. Видела убави работи низ светот. 

Нека е и Мимоза на Иљо, мерките треба да бидат почитувани. Не носеше 

маска. 

Еве ми ја маската! Тука е! Со Мимоза на Иљо да разговарам преку маска? 

Што ти е тебе! Па таа е Мимоза, разбери. Мимоза! Не е некој непознат од светот. 

Како поинаку да разговарам со Мимоза?! Светот начисто е полуден. Не може мер-

ките да важат за секого и пред секого. Таму каде што треба, јас си ја носам маската. 

Кај Лина лутината остана и кога таа легна да одмори. Кога легна веројатно 

влезе во свој свет на размисли. 

Беше петтиот или шестиот ден по средбата на Лина со Мимоза. Или сед-

миот ден. Меѓу четирите ѕидови се губат и деновите. Но по тие денови Лина се 

измени. Рече дека ја нема силата што ја имала. Ја спопаѓа некаква омалаксаност. 

Потоа почна да поткашлува.  

Не паметам од кога не сум поднастинала, изненадена од состојбата проко-

ментира Лина. 

Вечерта ѝ мерев температура. 

Со вечерта зачука некој на вратата и на влезот се покажа екипа во здрав-

ствени маскирни одела. 

Тестот на Мимоза излезе позитивен. Ги контактираме сите што имале со неа 

средба. 
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39 

 

Тоа што конечно дојде петок нема да влијае на одлуката којашто во себе 

реално требаше да ја донесам непосредно по понудата. Како што ми покажа жи-

вотот, искреното опсервирање и препознавање на нештата и околностите штеди 

време и ја покажува најдобрата насока во која би се насочила енергијата која 

инаку би можела да биде залудно фрлена. Сѐ уште се прашувам што во овој слу-

чај подразбира едно такво искрено опсервирање.  

Оваа, за мене тивка петочна ноќ се наоѓам вклучен на дополнително ен-

криптирана VPN мрежа на еден рид надвор од градот, над блискиот мотел од ка-

де доаѓа единствената светлина. Автопатот е далеку, околу тревата на која се нао-

ѓам опкружен од мирис на хлорофил сѐ е мрак, а течењето на блиската река и 

тивката музика од мотелот се единствените и за повеќето, не и за мене нечујни 

извори на звук во пустелијата, впрочем доволно тивки за внимателна концентра-

ција, доволно конзистентни за да останам присутен на своето место. Низ тревата 

има патче кое се спушта низ средиштето на ридот и води до блискиот надвозник 

или еден од влезовите во градот. 

Дваесет и два часот и триесет и седум минути. Логиран сум од друго ко-

рисничко име кое штотуку го создадов. Х. Можно било да избереш корисничко 

име со еден единствен карактер, Х.  

„Пиши ми во 22:45 часот.“ 

Музиката што од потсвеста ми изнурнува меѓу секоја мисла, можеби и 

во нечујната позадина на секоја мисла, не знам дали независно, дали инспирира-

на од бензото и другите срања или пак, од онаа во мотелот, звучи по малку мор-

ничаво или можеби тензично, строго ритмички се мешаат инфра фреквенции со 

остри метални и нагли високи звуци, веројатно моментов ми треба тоа.   

22:45 часот.  

„Овде сум“, притискам ентер и пораката е испратена.  

По половина минута одговор, некаков идиотски краток одговор содржан 

во оној имбецилен палец свртен нагоре.  

„Па?“ 

Не знам дали треперењето на прстите е предизвикано од моите мисли 

или обратно, но мигот кога почнувам да размислувам за тоа сфаќам дека поми-

наа две минути од онаа неверојатно кратка реплика која требаше да биде праша-

ње, а повеќе ја чувствувам како извик, категоричен и изнудувачки извик упатен 

до сферите од мене кои не знаев или не претпоставив дека можат некако, особе-

но со такво прашање да бидат активирани. 

„Која е твојата одлука?“, прашува. 

Која ли е? – се прашувам. И пред да дозволам навирање на прашања по-

врзани со самите нив, нивната веродостојност и апликабилност, ментално ги 

исклучувам невроните кои ги управуваат моите прсти и рефлексно ги типкам 
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двете букви на тастатурата одделени од едно с: ДА.  

„Одлично.“  

Не толку одлично како самиот метод на носење на одлуката на кој ин-

стантно заборавам, а кој е и неважен во име на силата кон која ги насочувам свои-

те стремежи, своите желби и егзалтации допрени од амбиција. 

Сепак, нешто како чувство во кое про’ртуваат никулци од обновена себе-

почит почнува да струи концентрично околу идејата дека способноста за справу-

вање со консеквенците од совеста е онаа иницијална причина заради која се нафа-

тив со Лука Зеленаш и целиот преоден чекор како платен ускратувач на туѓото 

право на судбина.  

ДА, пишаа прстите. 

Она одлично уште еднаш ѕвони, повик е до сите оние умствени зони од-

говорни за ноншалантното носење одлуки кои по својата полнозначност се изедна-

чуваат со животен избор.  

„Очекувам детали околу методот“, додава. 

Формулацијата на одговорот на тоа прашање се катапултира од ридишта-

та минатодневни мисли врзани за опцијата да прифатам.  

 

42 

 

Во сенката на мистериозноста на Марко како да се криеја митски суште-

ства, нешта од кои извираше неговата колосална енергија, која тие мигови делу-

ваше поделена на творечка и сексуална.   

Сепак, имаше нешто валкано, дури налудничаво кое беше надвор не са-

мо од мојот, туку и од самиот негов пристап.  

Имав чувство како нешто некогаш да го имало убиено, потоа развил 

страв од истото, страв или претпазливост кои во некои ситуации личеа дека ги 

преминуваат границите на параноја, а тоа е нешто што можеби ќе ме досегнеше 

и мене да не го преземев чекорот што го презедов кога заедно со него отпочнав 

да патувам. 

Предлогот секако беше мој. 

„Ајде да ја видиме Азија“ му реков во една прилика додека сѐ уште гуш-

нати лежевме во кревет. 

„Ќе ја видиме“ одговори возвраќајќи ми на погледот со провокативна 

насмевка, потоа зграбување, неколку нежни и наежувачки стисоци по грбот и 

нозете, за на крај да ги смести моите колкови околу себеси и продолжи во екста-

за на сетилата, умот и духот. 

Сексот со него беше квалитетен, страствено моќен, интензивен, со неве-

ројатна интеракција, често целодневен и надвор од секое дотогашно искуство и 

ако се обратам сосема искрено на себеси, дефинитивно еден од столбовите на 

мојот интерес кон него и не само во таа прва фаза.  

Тоа сè повеќе стануваше обострано духовно ослободување после кое де-

новите стануваа не само поподносливи туку и вредни за одживување, барем кај 

мене. 

За време на престојот во Емиратите научив неколку арапски зборови, ме-

ѓу кои حب  (hubun) што значи љубов и حرب (harb), што значи војна. Научив и дека 

нивната единствена правописна разлика се состои во тоа што во едниот случај 

имаме еден збор, додека во вториот – истиот тој збор поделен на два дела.  
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Два збора омеѓени од празен простор – две вселени.  

Ни помалку, ни повеќе – делба.  

Искуството и интуицијата ми покажале дека доволното одвојување и од-

далечување на деловите од себеси е доволно за војна во нас. 

 

40 

 

За малку ќе можев да констатирам дека никогаш не ми го соопшти свое-

то име, дали заради страв, недоверба или едноставно, навика или неопходност 

од таинственост. Х или како што му беше роденото име – Марко,  го стори тоа 

ѓаволски многу години по нашето запознавање кое и покрај повремените мо-

менти на полуфлертувачка отвореност, повеќе личеше на езотерична средба ме-

ѓу двајца средновековни магови во суптилен меѓусебен натпревар на ниво на ма-

гија одошто на процес на размена кој на почетокот мислев дека ќе вклучува 

сексуални услуги.  

За сиот тој шарм преоблечен во приземна скромност немав друг избор 

освен да го пропуштам кон својата јасно изразена намера која, како што се пока-

жа, не значеше друго освен духовно спојување и патот дотаму водеше низ телес-

ното.  

Седејќи таа вечер на шанкот, знаев дека пред себе гледам насмевка до-

волно моќна и инспиративна за барем привремено да заборавам на сите грижи 

што ми го закопуваа срцето сосе врелата крв заробена во неговиот отсечен ри-

там.  

Нашите разговори беа како кршење на законите на логиката и не верувам 

дека некој би го претпоставил задлабочувањето до онаа мера до која успеаја во 

рекордно време. 

Енергијата ни беше различна, појавите ни беа на обајцата различни, из-

гледот, интересите, но сепак разговорот како форма на информациска и енергет-

ска размена течеше беспрекорно и на некој чуден начин крајот на секој таков 

процес го дочекував со благо жалење и надеж дека следниот почеток ќе се случи 

што порано.  

Романтичноста е поим, категорија кон која се обидувам да пристапам 

што е можно повнимателно, но во случајот со Х би ја употребила како објасне-

ние на моторот кој ја придвижи нашата комуникација таму кајшто ја придвижи, 

а тоа беше нашето влегување во врска и моето конечно одвојување од старите 

навики, пред сѐ поврзани со цикличниот живот со Давиде. 

Сексот на чамецот онаа вечер не само што ми ги раздвижи страстите и 

механизмите на совеста, туку ми го појасни почетокот на нова фаза во мојот жи-

вот, носејќи ја сета иронија да биде дефинитивен показател, илустратор на неоп-

ходноста да ја истраам храброста за чекорење по патот пред себе. 
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Никола Илијовски 

УДК 821.163-32(082.2) 

 

СМРТТА НА КОМАРЕЦОТ 
(од книгата раскази „Една друга сегашност“) 

 
Во сите нешта во природата има нешто чудесно. 

Аристотел  

 
омарецот Луис имаше наполнето седум дена кога дозна дека животниот 

век на комарците не може да биде подолг од два месеци. Веста ја прими 

случајно, од неговиот повозрасен пријател, комарецот Џон. Летаа по-

крај езерото. Тоа беше првиот лет на Луис. Брзо ја совлада гравитација-

та и научи како да ги користи крилјата. Беше талентиран летач. 

„Ќе бидеш добар војник“, му рече комарецот Џон. Комарците комуници-

раа телепатски. Имаа своја фреквенција и само ги пуштаа мислите еден кон друг. 

Џон имаше зад себе триесет и пет дена. Беше крупно граден и заповедаше со че-

та од 100 комарци. Со полни десет дена здравите комарци стануваа војници. Си-

те останати беа работници. 

„Не сакам да бидам војник“, му одговори Луис.  

Направија три големи круга околу езерото. Луис се спушти ниско и може-

ше да ги види рибите под водата. Ги имаше во различни големини и тој не го тр-

гаше погледот од нив.   

„Знаеш нашиот животен век е 2 месеци“, му рече Џон кога се враќаа во 

гнездото. 

„Навистина?“, беше изненаден Луис. 

„Да, ако имаме среќа“, рече Џон.  

„Не може ништо друго да се направи?“ 

„Ништо не е вечно Луис“, рече Џон. 

Луис беше вознемирен. Веќе го мразеше Џон. Повеќе не разговараа за 

ништо друго. Кога стигна до гнездото влезе тивко и веднаш го совлада сонот. 

 

Во ситните часови на ноќта излезе нечујно и одлета на исток. Леташе над 

автопатот Е-75. Беше далеку од дома и за миг се почувствува среќен.    

По четири часа лет стигна до еден хотел и застана на прозорецот од една 

соба. Најде пукнатина и влезе внатре. На креветот лежеше црнокоса жена на воз-

раст од четириесетина години. Беше гола. Имаше голем задник и убаво оформе-

ни бутови. Над неа беше качен развиен маж и ја масираше. „Ах Стив те молам 

немој да престануваш сега“, често повторуваше. Потоа тој ја сврти жената на гр-

бот и почна да ја бакнува по целото тело. Таа воздивнуваше и шепотеше зборови 

што комарецот Луис првпат ги слушаше. Посака да биде човек и да ја смени 

улогата со мажот кој лежеше врз црнокосата жена. Желбата ја повторуваше во 

себе безброј пати, додека Стив силно удираше во жената.  

Надвор паѓаше мрак и Луис реши да ја помине вечерта во хотелската соба. 

Се притаи на пердето и оттаму гледаше како изгледа животот на луѓето. Откако 

заврши нивната игра жената стана од креветот и влезе во бањата. Косата ѝ паѓа-

ше до задникот и колковите ѝ играа лево десно. Беше убаво да се биде слободен 

К 
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и Луис заборави на својот пријател Џон и целото гнездо. 

На полноќ очите му се затвораа и се обидуваше да ја издржи ноќта. Луѓето 

беа потонати во сон. Спиеја голи. 

 

Собата беше темна и неочекувано слушна глас.  

„ЌЕ ТИ ЈА ИСПОЛНАМ ТВОЈАТА ЖЕЛБА“, слушна женски глас што три 

пати се повторуваше. 

„УТРЕ ЌЕ СТАНЕШ ЧОВЕК И ЌЕ ЖИВЕЕШ КАКО ЧОВЕК ТРИ ДЕНА!“, 

му рече гласот.  

Кога утредента се разбуди, Луис лежеше на креветот до црнокосата жена. 

Имаше раце и нозе и полов орган. Ги допре нејзините големи гради и тие беа меки 

и нежни како свила. Таа се сврти кон него и го бакна. Луис немаше ништо врз 

себе. Едната рака на жената му отиде меѓу нозете и тој осети дека нешто расти 

во него. Жената се свитка под чаршафот и го стави јазикот врз нештото. Почув-

ствува скокоткање и задоволство истовремено. Беше чудесно и тој не ги разби-

раше емоциите што владееја со него. Се прашуваше каде е Стив. 

Црнокосата жена лудуваше врз него и тој ја учеше вештината на водењето 

љубов. Имаше слатки усни и сакаше да вика. 

„Драги, овде е прилично темно. Те молам отвори ги ролетните“, рече.  

Луис се довлечка до прозорецот и ги отвори ролетните. Сѐ уште беше тврд 

меѓу нозете. Таа го погледна. 

„Па ти не си Стив по ѓаволите“, вресна. 

„Смири се драга“, тоа беа неговите први зборови како човек.  

„Па кој си ти?“ 

„Луис“, одговори. 

„Од каде се створи проклетнику?“. 

„Нема да ми веруваш“. 

„Имаш подобар алат од Стив“, рече црнокосата и го повика одново во кре-

ветот. 

Чудно беше да се биде човек. 

 

*** 

 

На комарецот Луис му преостанаа уште три часа како човек. Трите дена ги 

помина во хотелската соба и не жалеше поради тоа. Црнокосата му рече дека та-

ка е најдобро да се помине слободното време. Од Стив немаше трага. Таа веќе не 

го спомнуваше. 

„Другата недела ќе одам за Лондон“, му рече додека ги лакираше ноктите. 

„Можам да те поведам со мене. Ќе биде забавно“. 

Луис молчеше. На таванот имаше неколку комарци. Од соседната соба се 

слушаше џез и гласно стенкање. 

Најде облека во плакарот и влезе во неа. Речиси му беше точна „Мислам 

дека ќе одам да прошетам“, рече и ја затвори вратата од собата. 

„Чекај каде одиш?!“, викаше црнокосата, но тој веќе беше надвор. Знаеше 

дека нема да се врати и продолжи со лакирањето на ноктите. Случајно една сол-

за ѝ падна на тепихот. 

Луис излезе од хотелот и вдиша длабоко. 

Надвор се случуваше животот. Преку улицата имаше блуз бар. Влезе внатре 
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и нарача кригла пиво. Едвај имаше време да го испие половината. Часовникот 

отчука и неговите алишта се слизнаа по барскиот стол и тој кратко се задржа во 

воздухот над шанкот. Фрли еден поглед наоколу. Барменот во занес гледаше те-

левизија, а келнерката ги бришеше масите. Носеше кратка сукња и нозете ѝ беа 

божествени.   

Комарецот Луис нурна длабоко во криглата со пиво додека сѐ уште беше 

ладно и го допре дното. Оттаму светот престануваше да постои.   

 
 

БЕГСТВО ОД АНИМИРАНИОТ ФИЛМ 
(од книгата раскази „Една друга сегашност“) 

 
Постојат две работи поради кои човек не би смеел да биде лут: она што може да го 

промени и она што не може да го промени. 

Платон 
 

е викам Џек Мичел. Можеби го препознавате моето име. Побегнав од 

анимираниот филм Крис Колорадо. Во бегство сум веќе една година и 

добро ми оди. Носам црн капут и главата ми е покриена со црна шарпа. 

Имам и крупни црни наочари со темни стакла. Моите очи се цртани, 

како и сѐ друго на моето тело. Навистина изгледам страшно. Ги купив од една 

заложна куќа за 10 долари. Така не ме препознаваа. Сѐ до вчера. Ѓавол ме тера-

ше да влезам во супермаркетот на аголот од седмата улица. Проклет да бидам.  

Додека чекав на касата со шише шкотско виски, едно дете почна да вика: 

„Тоа е Адмиралот Џек Мичел!“ 

„Кој?“, рече човекот што чекаше пред мене. 

За кратко време настана паника и камерата беше вперена во моето лице. 

Отсекогаш сум мразел камери. Ја одземаат твојата слобода за сите времиња. 

„Џек Мичел, оној што беше задолжен за одбраната на Чиченитца“, му 

објаснуваше детето на луѓето што се собираа околу мене. „Тоа е оној дебелиот 

намќор што му беше десна рака на Ричард Џулијан“, се дереше детето. За мо-

мент ми беше мило што барем некој ја гледал серијата. 

„Не знам, не го познавам“, рече една стара госпоѓа. 

Стара си да гледаш анимирани филмови, сакав да ѝ речам. Барав само по-

годен момент елегантно да се изгубам од таму. Кога се отвори малку простор на 

касата, тргнав да одам. Излезот никогаш не изгледаше попривлечно. 

„Не можете да излезете господине“, ми рече еден црнец од обезбедува-

њето. 

„Зошто по ѓаволите, сакам само да излезам“. Ова е чуден ебен свет. Слу-

чајно можеш да настрадаш и утре е друг ден. И тоа ми се допаѓаше. 

„Не пред да го платите тоа виски“, рече. 

„Ах, да заборавив“. 

„Зар не сте вие Мичел.“, рече и ме загледа со крупните црни очи. „Стариот 

добар Џек Мичел“. На црнецот му светнаа белите заби. 

Го оставив вискито на касата и тргнав кон излезот. 

„Како сте воопшто тука?“, сакаше да ме задржи. Продолжив да одам. „За-

прете го тој човек!“, почна да вика. Му се придружи и групата луѓе што влегуваа 

во маркетот. „Да! Запрете го човекот во црн мантил“. Мислам дека им беше за-

бавно. Немав друг избор. Почнав да трчам. 

С 
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Трчав половина час. Зад мене немаше никој и продолжив да одам со нор-

мален чекор. Го изгубив доброто шкотско виски, а ноќта беше долга, проклето 

долга. 

 

 Сигурно се прашувате како побегнав. Една вечер случајно открив дека 

можам да излезам од компјутерот. Беше полесно од раѓање. Човекот што го созда-

де мојот лик, беше пијан таа вечер, една година од сега. Се довлечка во својот 

кабинет. Го вклучи компјутерот и влезе во фајлот со моето име. Навистина не 

знам зошто го направи тоа. Серијата се снимаше пред 15 години и веќе беше за-

боравена. За првпат можев да го видам преку екранот. Но, тој не го знаеше тоа. 

Имаше долги црни мустаќи. Во суштина беше грд. Ја видов и лозинката и потоа 

сѐ беше лесно. Бев создаден за да се служам со најсовремената технологија. Че-

кав да заспие.  

Кога дојде мојот час ги напишав потребните зборови и веќе бев надвор. 

Но, имаше мал проблем. Се вклучи алармот. Компјутерот го бараше ликот што 

му недостасуваше. Мораше некој да го замени. Го внесов неговото несреќно име 

и во мигот беше внатре. Заклучен меѓу другите ликови во бесконечната игра на 

времето. Мислам дека се викаше Тејлор, Џони Тејлор. Беше чудно да се биде 

надвор. Воздухот беше вистински и сѐ останато. Излегов.  

Се упатив до најблискиот воен аеродром. Можев да го намирисам арсена-

лот. Најдов еден стар Миг 29 и пробав да го стартувам. Леталото сѐ уште работе-

ше. Набрзо бев во воздух. Летав 3 часа сѐ додека имав гориво. Потоа слетав во 

една шума во близина на градот С. 

Во вистинскиот свет жените беа вистински и алкохолот и животот и смрт-

та. Знаев дека сум вистински жив и тоа ми беше доволно. На почетокот се криев, 

но потоа станав обичен граѓанин сѐ до вчера. 

 

Успеав некако да му избегам на обезбедувањето од маркетот. По заоби-

колен пат стигнав до изнајмената соба. Се префрлив преку оградата и влегов 

внатре. За среќа во куќата немаа телевизори. Таму сѐ уште бев безбеден. Во пал-

тото имав две кубански пури. Ги добив на покер минатата недела. Се испружив 

на фотелјата и добро загризав една. Чадот ја исполни целата соба. Во тишината 

сѐ добиваше поинаква смисла. Пушев и се смеев. Понекогаш имав среќа. 
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Никола Кочовски 
УДК 821.163.3-31(082.2) 

 
МОЌ, СЛАВА, ДО НЕЗАПИР 

 
 На првата наредна седница на сенатот, се најде царот, со најголеми по-

чести седнат на централното место на големата, за оваа пригода посебно укра-

сена маса пред навреме дојдените и седнати сенатори. Почеста се гледаше и по 

тоа што лево и десно од столот за него, беа избрани да седат по двајца најстари, 

најуважени сенатори, од кои еден беше претседавачот и кои при појавата на ца-

рот на вратата, сложно станаа на нозе, како и целиот преостанат сенат. Тука беше 

присутна династијата, и не беше потребно друго објаснение. 

 Најавен дека ќе му се обрати на сенатот и почитно поканет, именуван со 

зборовите „ваше величество честит царе“, тој сепак стана, зашто така му беше 

позгодно да им зборува на поголем број луѓе, и без заобиколување рече: 

 – Вие не се сеќавате да предложите, јас се сетив. И уредив со главниот 

градител на Рим, да биде изграден споменик на вашиот цар, на еден од главните 

градски плоштади, а во дворот на дворската палата – биста. Нека се знае што 

мислите: е добро тоа, или не е?  

 – Е добро, – одговорија без грешка кренатите раце на сите сенатори, некои 

и гласно, со овие два збора, како што ги кажа величеството цар. 

 – Јас имам уште еден предлог, – продоложи царот Нерон, – кој што, мо-

жеби некој досетлив од вас се спремал да го поднесе, но ете јас го испреварувам, 

па вие проценете дали требаше да се чека мојов глас против досегашното глуво 

молчење на сенатот. Предлагам... 

 И тој без никаков напишан лист ни во раката ни пред себе, ја искажа по-

требата од постоење расположива добра сума пари, со која домаќинот на оваа 

држава, – си дозволи така да се нарече себе – ќе води грижа за важни потреби од 

државен интерес, и потоа за помагање на сиромашни и онесреќени, па за награ-

дување на врвни патриоти, на заслужени и славни, со чија слава ќе се зголеми 

славата на Рим, и зарем треба сето тоа тука сега да го набројува! Зашто оваа 

држава – не смее никој тоа да го заборави – постигнала голема слава во измина-

тите времиња, па редно е и „нашево време“ (како што го нарече), да даде свој 

дел во таа вековита слава! – Сакам веднаш да го чујам вашиот одговор, ако сте 

ум и совест на Рим, како што... – Редно е, и требаше уште побргу ова да го види-

ме! – извика еден сенатор, истовремено кревајќи ја раката и станувајќи на нозе.  

 – Редно е... Редно е!... – беше придодадено предвремено искажување на 

волјата уште од два-тројца. 

 Претседавачот на седницата, во вистинскиот миг земајќи го раководењето 

во свои раце, откако со многу љубезни зборови се заблагодари на неговото вели-

чество царот Нерон за учеството на седницата, со што отвори драгоцени насоки 

на нивната работа, не пропушти, со пофалбени зборови во кои се содржеше и 

благодарност, да истакне дека: „и покрај очигледната наша согласност и желба 

да застанеме цврсто заедно со него, спомнувам сепак, според традиционалната 

принципиелност на високава државна институција, и како што сме должни, како 

што и заслужува неговото величество и самата сериозност и значајност на него-

виот апел што повела да ни го упати, – во овој свечен миг и со вообичаената 
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форма на нашето гласање ние сите сенатори да го сториме тоа!“ – И покажу-

вајќи со раката дека не завршил, благопријатно насмевнат, тој додаде, понеофи-

цијално, веќе поблиско: – Да ја покажеме нашата веќе искажана согласност. 

 Како што би се обрнал татко во сложна фамилија, во која сè се прифаќа. 

И прв ја крена високо раката. 

 Шума од силно подигнати раце над главите на поседнатиот сенат, го даде 

одговорот. 

 Задоволниот претседавач и не стигна да каже што и да било во миговите 

на здржана, пристојна тивкогласна збрмченост што се искрена во воздухот од 

поседнатите на столовите. 

 Не ќе станеше овојпат царот Нерон, но заради мрморот што сакаше да го 

надвие, се исправи пак на нозе пред сенатот, и во истото време беше победен 

човечкиот зуеж: 

 – Се гледа дека од овој сенат ќе може да се исчекува нешто. – Само толку 

кажа во заклучок. И придружуван од само двајца препочитни китени стражари, 

поправо кукли од стражари, со болскотно оружје на нив, што по првиот чекор  

му се припоија, излезе од големата просторија на сенатот. Надвор од зданието 

беше дочекан со бурна овација на две одделенија гардисти, иако на сенатот му 

беше првично најавено дека неговото величество ќе пристигне со неголема гру-

па од неговата гарда. Можеби малата група стана две одделенија заради посилна 

овација? Или, пак, за што друго? 

 Сепак, кочијата тргна со малубројна почесна стража, зашто царот одбегну-

ваше да претставува дел од долга поворка. Тој се најде во убав разговор со лични-

от помошник Требониј, кој јасно повикан уште од палатата, и сега седеше покрај 

него. 

 – Многу убаво решено, почитувано величество! Тоа е силно нешто! Ќе ве 

гледа народот и ќе збира во себе полет. 

 – Да, – одговори Нерон, сметајќи дека малку ја претерал Требониј. – Ама 

што народот? Тој нити согледал нешто, нити пак сторил. Туку дека е корисно – 

е. Споменикот ќе можат и боговите да го гледаат и да се восхитуваат. 

          Требониј со восхитеност одобруваше. 

          Но царот Нерон подруги мисли веќе го напаѓаа, пак се потсети: 

 „Ќе ја добијам... Ќе ја добијам!“ – се тешеше по прашањето на тешкодоа-

ѓачката инспирација, која и по денешниот блескав успех – некое чувство така му 

зборуваше: – стануваше недооткриено нешто, како проблем за понатаму. 

 Којзнае како се случи тоа, и по убиството на возрасното момче Хилон, не 

доби некоја голема инспирација, само доби идеја. Дали премногу на идејата ѝ се 

предаде, та го исполнуваше сега сиот негов ум, не оставајќи место за друго? 

Што да направи? Ќе се бара решение. Знае тој... Целта мора да се оствари! Допр-

ва... Голем е светот пред неговите очи... мравјалник. Ќе има нови случаи, поус-

пешни... Тој мора! Па тој е предодреден! Во него требаше да го видат луѓето тоа 

што постои, и што се прикрива упорно. Да, луѓето... Сепак, луѓето да го видат, 

па мали, или немали, не е тоа толку важно. За да биде човек многу високо, треба 

да постои некој, или некои, од кои што, ќе види дека се издигнал повисоко. Без 

тие други, кои и да биле, без тоа премерување – што? Еден многу жален пат на 

мислите... 

 Не само затоа, не можеше да се замисли без поетска слава. Голема поетска 

слава! Без таа слава, нешто ќе му избегаше... Можеби целиот свет од пред него, 
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кој што матно си го замислуваше. За таа грижа, се разбира, немаше обичај да 

расправа нити со Требониј, нити пак со кого и да било друг. Тоа само во него се 

напластуваше, кришум, кришум, останата една трајна состојба, небаре како кога 

човек си фучи низ нос, а скоро и заборавил зошто... 

 

 Седнат во тишина на тронот, со примижани очи, тој во својата вообразба  

веќе гледаше нешта што не беа невозможни. Зашто беше тоа, всушност, многу 

блиско до неговите можности. 

 Побарал од сенатот да му стават на услуга една од катните соби со балкон, 

од каде во одреден час, се разбира, попладневен, во некој ден што тој ќе го избе-

ре... удобно расположен на раскошна столица, ќе може добро да гледа по улица-

та, која е една од најживите во Рим, да гледа како вистинските почитувачи него-

ви, на божествениот цар и император, надоаѓаат, минуваат, со надеж дека барем 

еднаш ќе им се насмевне среќата нивните напрегнати, барачки очи да го догле-

даат, за да му се поклонат, некои запирајќи се, некои во одот... 

 Двајцата острооки стражари што од аглите на балконот будно внимаваат и 

на најмал сомнителен знак за неговата безбедност, немаат вистинска работа за 

себе. Немаат ни зошто да мислат на зло. Граѓаните во помин, многу културно 

прашувани, со долично уважување, од задолжени службеници, униформирани и 

неуниформирани, да не се, поединци, во мака за малку помош во пари, или пак, 

троа потаму, можеби заслужни луѓе за државата, со својот ум, со својата можеби 

уметничка дарба или со што и да било друго, кои потоа прираспрашани уште, 

бидуваа запишувани со потребните податоци, за да им биде наскоро дадена по-

мошта, наградата... За некои, претходно запишани такви, сличните среќавања 

значат јавување кај присутните од власта, обично униформирани и мошне сери-

озни, остролики, со нешто сомничаво впечатено во погледите како уште недо-

прашано... Да: сè во некаква забрзаност, тие им го превртуваат пред очите доста 

испишаниот лист, и им даваат да потпишат, по  што бидува исплатена сумата, 

која само овие службеници знаат каде во писмото да ја прочитаат, па веднаш по-

тоа прескокнуваат на нешто друго што понатаму ги чека да го направат... Може 

ли некој и да помисли да проверува на која сума се потпишува? Само нека се 

дрзне, па убаво ќе си го види! 

 Има од што да биде задоволен царот гледајќи одгоре, препознавајќи ги со 

очите нештата кои не се ништо друго, туку составен дел на неговите претходни 

размисли, стигнувајќи дури до крајното знаење на тоа што го правеа службени-

ците, а кое, ете, не ги интересираше странките да го согледаат. Сосем доволно е 

што за изборот на обичните службеници, запишувачи, го има Флавиј и неговите 

врски со градските служби, ама, пак, за униформираните, се разбира, тој го има 

уште попотребниот Требониј, способен да ги одбере по свое лично познавање, 

свесен дека му е од самиот „врв“ тоа одобрено, заедно со должноста да поднесе 

точен, реален „биланс“. Посебно го задоволуваше царов големата надареност на 

слугата, и без да му биде упатството со докрај изречени зборови дадено, секогаш 

безгрешно да го разбере. Покрај сето, постоеше, секако, и конечното спомнато, 

како некакво опростување, божем до колку „се згрешило“: дека не е лошо ако се 

наоѓа и некаква мала резерва во касата, што, бездруго, о бездруго, пак ќе послу-

жи за некое добро дело. И од тоа почисто нешто, и помирна совест, можеше ли 

воопшто и да се бара? 

 Но... тој искрено си признава барем засега, не знае за поголемо задоволство 
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од она што го причинуваат оние ревносни, пасионирани обожаватели, што во 

тие негови час-два таму на балконот, и по повеќе пати се враќаат да поминат до-

лу, и секојпат со нов поклон го искажуваат тоа големо обожување кон неговата 

величина, така што, забележани од запишувачите, си наоѓаат место во запиша-

ните за награда. Најпосле, зарем мора да е толку важно ако заради таа награда го 

прават тоа. Главно: остануваат да важат тие бројни нови и нови поклони. Глав-

но... може да ги забележи некој, па ќе добие и пример за себе... 

 Само... само ако навистина тие ревносни повторувачи ги има да се појават? 

 Зашто, се разбира, тоа беше сè уште само во главата на царот Нерон, само 

мечта како повеќестрани можни составки на еден вид активност, за доброто на   

многу бедните, многу заслужните и слично, како и на авторитетот, култот и оми-

леноста на државата, се разбира, олицетворена во тој што, дојден по некој начин 

на нејзиниот врв, ја претставуваше. 
 

(од романот „Чекори накај боговите“) 
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Живко Гроздановски 

УДК 821.163.3-32(082.2) 

 

ДАР 

– Билјана платно белеше... 

 

Токат1 е град што совршено си го оправдува името – барем ако се по-

гледне во животите на некои од неговите жители. Поточно, ако се погледне во 

животот на Дилара Акѓун. Уште поточно, ако се погледне во досегашниот жи-

вот на Дилара Акѓун. Затоа што работите наскоро ќе се сменат – оваа триесет и 

деветгодишна девојка утрово се разбуди со насмевка. Ова е посебен ден: денес 

Дилара ќе го подготвува чеизот на својата свадба. Ох, слатка возбуда! 

Дилара немаше особена среќа со мажите. Пред точно дваесет години, ѝ 

извадија муабет дека се гледала со двајца истовремено, и тоа предизвика серио-

зен немир во комшилукот. Таа го преживеа тоа, но сепак, тамам да стивнат гла-

сините, веќе почнаа да се плетат подмолни приказни за нејзината врска со Мех-

мет, богатото момче од Сивас со кое таа во меѓувреме почна да се дружи. Тогаш, 

по предлог на некои нивни роднини, и покрај нејзиното противење, нејзините 

родители побрзаа да ја омажат. Откако најпосле најдоа едно момче од Никсар, и 

откако веќе се договорија, една вечер Дилара била видена со стариот професор 

по музичко, и, со оглед на тоа што никој од нејзиното малограѓанско опкружу-

вање не поверува дека таа само разговараше за часови по клавир, и оваа прилика 

пропадна. Нејзините речиси кренаа раце од неа, а соседите веќе ѝ одредија суд-

бина на стара мома. Но, Дилара ги изненади сите, кога две години подоцна, еден 

летен ден пред нејзиниот дом во Токат се паркира долг бел мерцедес, а од него 

излезе еден возрасен, отмен господин, кој без многу церемонии ја одведе од 

гратчето, засекогаш. Само што, и ова „засекогаш“ траеше три месеци – еден 

дождлив есенски ден Дилара се појави на куќниот праг, со истиот куфер, во кој 

сега повеќе од облеката, тежеше разочарувањето. На своите убаво им објасни 

дека човекот бил тежок мафијаш што малтретира жени. Сепак, на градот многу 

повеќе му се допадна бездушната измислица дека деведесетгодишната свекрва ја 

фатила Дилара со оџачарот во шупата... 

Само минута подоцна се врати со леѓенот полн со испрана постелнина, 

кога од уличката слушна извици на деца, кои трчаа нагоре кон игралиштето шу-

тирајќи топка по асфалтот. А во следниот миг пак, со леѓенот во рацете беспо-

мошно гледаше како топката полетува од зад оградата и, помеѓу извиците на не-

годување од децата, со прецизна парабола слетува во нивниот двор и треснува 

точно врз масата на која се сушеше скапоцениот порцелански послужавник. 

Дилара како погодена од куршум го испушти од рацете големиот пласти-

чен леѓен, кој со тап звук одекна од земјата. А потоа како месечар отчекоре до 

масата на која лежеа поголемиот дел од парчињата од послужавникот. 

Во дворот се втурнаа четири деца. 

– Дила, Дила, топката, топката... – викаа смеејќи се, но, кога ја видоа ка-

ко вкочането стои со запрепастено лице крај масата, нивниот глас стана мрмо-

рење, а потоа сосема молкна. – ... ни падна топката... 

                                                 
1 (тр.) „Шамар“. 
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Дилара полека се сврте кон нив. 

Ги препозна уште пред да влезат во дворот – Џенк, Серкан, Метин и Емре. 

Маалската дружина.  

Џенк имаше деветнаесет години, работеше во фабриката за цимент, и 

имаше девојка од маалото. Серкан беше една година помал од него, а работеше 

како чирак кај автомеханичар во предградието на Токат. Тој одеше по курви, и 

тоа сите го знаеја. Метин имаше дваесет години, лепеше ѓонови во фабрика за 

чевли, и наскоро требаше и тој да се жени: пред две недели го фатија со ќерката 

на гробарот, и немаше враќање назад. (Поточно, неа ја фатија, затоа што тој из-

бега, а таа криви на едната нога). А Емре, пак, тој имаше седумнаесет години, 

бушава косичка, тркалезно лице, и очи сини како океан. Беше сладок, и многу 

девојчиња од гимназијата го сакаа. Но, беше многу срамежлив. 

Децата гледаа де во Дилара де во парчињата порцелан, и исплашено ја 

чекаа пресудата. 

– Дојдете... – им рече таа, и тие полека отчекореа до неа. – Погледнете – 

додаде, и покажа кон парчињата порцелан на масата. – Гледате ли што напра-

вивте? 

Децата немо ги спуштија погледите кон масата, и срчите од порцелан-

скиот послужавник како да им се забодеа директно во душичките. Џенк и Метин 

си ги покрија устите со рацете, а Серкан го зеде најголемото парче од она што 

остана од чинијата, и го приближи до носот. – Колку е ова убавооо... – испел-

течи. На Емре само му се насолзија очите. 

– Беше убаво, Серкан, беше – го поправи Дилара младиот комшија. – Ова 

требаше да биде дел од мојот чеиз, знаете? – ги праша, а тие ништо не рекоа, са-

мо виновно гледаа во упропастеното богатство. Веројатно никогаш во животот 

немаа видено нешто слично. Ниту пак ќе видат. 

– Знаете колку ќотек ќе јадете ако дознаат татковците ви за ова? – ги пра-

ша Дилара, а нив во истиот миг им се потсекоа нозете. Знаеја. Добро знаеја кол-

ку ќотек ќе јадат. Иако беа возрасни, татковците и за најмал престап ги тепаа ка-

ко магариња, а врз нивните образи редовно свиреа токати. 

– Те молиме, те молиме Дилара, немој никому да кажуваш за ова... – рече 

Џенк, а Серкан брзо се обиде да најде решение: – ...ќе ти платиме. Ќе собереме 

пари, ќе сториме што сакаш, само немој да кажуваш дека ние сме го скршиле 

ова... 

Очигледно, маѓосната убавина на предметот беше она што децата ги ис-

полнуваше со вина и срам. Не им беше страв од ќотек. Но, како може да постои 

нешто толку убаво? И како може да се скрши? И како тоа токму тие да го скр-

шат?! Како би можело да се исплати ова? Па ова нешто е бесценето... 

– Може да се договориме... – со растреперен глас почна Метин. – Може 

да ти дадам една срча од нашето вино... – рече – имаме многу скапо вино... 

Познато беше дека Хакан, таткото на Метин, веќе со децении прави вино, 

и многу скапо го продава. А Метин знаеше дека чичко Месут, таткото на Дила-

ра, многу сака да пие. 

Но, откако го кажа ова, останатите тројца го погледнаа Метин со благ 

презир. Како можеше некое вино, па нека е и најстарото и најскапото во цела 

Турција, да се рамни со ова нешто? И самиот Метин сфати каква глупост кажал, 

и молкна. 

Дилара Акѓун нишна со главата лево-десно. – Не, ништо не правиме со 
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виното... – потврди, и длабоко воздивна, навидум крајно загрижена, а во сушти-

на со олеснување, затоа што загубата на неславниот, несреќен послужавник ја 

поштеди од сосема извесен срам. И – погледна во децата, им се насмевна ѓаво-

лесто, и соучеснички шепна: – Ама, може да се договориме... 

– Кажи, со сè ќе се согласиме! – грмнаа децата. 

– Со сè? – праша Дилара, погледнувајќи го Џенк во очи. 

– Да, да! – рече тој, кимајќи брзо со главата, задоволен што сепак постои 

излез. 

– Со сè? – праша повторно Дилара, овојпат погледнувајќи го Серкан. 

– Со сè – самоуверено врати детето. 

– Со сè? – во дел од секунда, Дилара беше пред Метин. 

– Со сè – потврди тој. Што може да биде поскапоцено од виното на татко 

му? 

Најпосле, Дилара се сврте кон Емре, помина со дланка низ неговата бу-

шава косичка, го погали со раката по образот, и потона длабоко во неговите си-

ни очи: – Со сè? 

Детето срамежливо го наведна своето невино лице: – Со сè. 

 
Од збирката „50 раскази“ од Жил Менар (Бегемот, Скопје, 2019 г.) 
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Мишо Китаноски 
УДК 821.163.3-32 

 

СРЦЕТО НА ДОКТОР АЛБЕРТ РАЈС 

Во спомен на писателот-пријателот Петко Шипинкаровски 

  

Во далечината се слушаше како топовите постојано пукаат, а над просто-

рот немаше птица да прелета, само во близина на манастирот освен офкањето, 

барање помош и плач, ништо друго не се случуваше... Тоа беше толку силно, 

што на човек не му остануваше ништо друго, освен да се праша: Господе, не си 

го зел пеколот со себе, туку си ни го оставил на земјата! 

А, распнатиот шатор од бело платно, што претставуваше импровизирана 

полска болница, беше поставен во близина на манастирот и означен на покривот 

и од страните со големи црвени крстови за да се гледа и од далечина и од висо-

чина. Крај него имаше распнато уште неколку помали шатори, кои служеа за по-

веќе намени... Но, малку потаму, војници со малку повеќе црна боја на лицата, 

дојдени којзнае од каде, дојдени сигурно од далеку, секои три-четири дена копаа 

длабоки дупки во кои се положуваа оние што ќе испуштеа душа на боиштето. 

Тоа беше состојба што на ангажираните во полската, во војничката болница им 

стана секојдневна, па дури и банална слика. Никој тука во болницата не раз-

мислуваше за животот, туку сите погледи беа вперени во смртта што се јавуваше 

во секој миг... кога ќе довлечкаа неколкуте запрежни коли загинати војници на 

фронтот, за да се погребат тука, во јамите или пак, гранатите што поретко паѓаа 

ќе го земеа својот долг, ќе поземеше, односно ќе испуштеше душа некој не само 

од ранетите што тука се лекуваа, туку и од здравите војници, ангажирани да по-

магаат во полската болница. Шрапнелите од бомбите не паѓаа, туку врнеа во 

просторот свирејќи ненајавено и внесувајќи таква паника, што потоа тешко се 

смируваа оние што бараа помош и што крвавеа... 

Доктор Алберт Рајс секогаш со засуканите ракави постојано се растрчу-

ваше де во едниот и најголемиот шатор каде што вршеше операции, де во пома-

лите шатори во околината. 

– Сестро, постојано викаше докторот Рајс, сестроооо, донеси ми зоврие-

на вода или ракија за да ја дезинфицирам пилата, треба да отсечам ракааа... 

Сестрооо... 

И гласот на докторот се губеше во плачот и офкањето на штотуку доне-

сените ранети војници од фронтот што крваво се одвиваше во пелагониското по-

ле, додека сестрите се растрчуваа да го исполнат неговото барање, а здравите 

војници едни дигаа болни од креветите и на раце ги изнесуваа од големата ша-

торска полска болница, а други ранети војници тука внесуваа... На доктор Рајс 

во ваква ситуација што му остануваше, освен одвреме-навреме да ги забришува 

замаглените очила и да оперира... Не, тој не го правеше тоа, затоа што немаше 

многу време, туку тој, всушност, сечеше раце и нозе, затвораше дупки во стома-

ците на оние што бараа помош од него... И молеа... Многумина офкаа, други ја 

бараа неговата рака, а трети пак, кажуваа од каде се, од кое село се, како се вика-

ат, а некои и претсмртно пееја... 

Пред една од ископаните јами, војникот како што ќе му викнеа име, така 

и запишуваше во едно големо тефтериште: Ордан од Прибилци, Ставре од Дука-
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тино, Јован, Андре, Ристо и Трајле сите од Вевчани, Никола и Јане од Долнени, 

Петре од Канатларци, Петре, Спиро и Никола од Дихово, Расте од Подгорци, 

Никола и уште еден Никола од Мокрино, Трене од Лактиње, Милисав од Дре-

нок, Лазо, Васил, Трајан и Рајко од Белчишта... Јоне од Ресен, Блаже, Кире, Гли-

гур, Стојан и уште еден Стојан од Охрид... Истиот тој војник, откога ќе ги запи-

шеше имињата на погребаните во заедничката јама и откога ќе го затвореше цр-

ното тефтериште, ќе им викнеше на војниците со малку повеќе црна боја на ли-

цата; 

– Ако има уште вар, фрлајте во јамата и врз умрените, ама и брзо покри-

вајте ги... да не засмрдат или не дај боже дивина да ги намириса... 

Дали има или нема вар никогаш не провери, додека војниците фрлаа со 

лопатите земја, но затоа пак, кога повторно ќе се довлечкаа натоварените коли 

со убиени војници, тој пак, ќе ја заземеше истата поза и, ќе почнеше одново и, 

пак, одново да запишува кого веќе го нема меѓу живите. 

– Господине докторе, сакам да ви кажам нешто, со малку повишен глас 

се јави девојката во улога на сестра, облечена во бела облека, која веќе десетина 

дена му помагаше на доктор Рајс. Сакам да ви кажам нешто, да ве прашам... мо-

леше таа со некаков чуден глас, ни жалбен, ни радосен, туку неопределен, а чо-

вечки... 

– Немаме време сестро, ќе ја прекинеше во истиот момент, штом ќе по-

летаа нејзините зборови кон него, и уште доктор Рајс ќе додадеше: Замисли кол-

ку големо дело ќе направиме ако го спасиме ранетиов... Знам што ќе ми кажеш, 

но тоа кажување остави го за подоцна... има време... А, сега дај ми што било, дај 

ми вода или расолница, дај ми мочка или дождовница, само да ги дезинфицирам 

рацеве, да го сопреме крвавењето кај... 

А, ранетиот, пак, во очај го држеше за раце и силно го стегаше докторот, 

мислејќи дека со тоа ќе си ја поврати душата, ќе си ја затвори раната и низ плач 

говореше: Се викам Трајче од Свињишта, единец сум на мајка и на татко, да за-

паметите ако ме снема, да пуштите дома абер... Се покажа дека често таквите 

остануваа без насмевка на лицата, додека една од помошничките, од сестрите, 

малку подолго ќе му ги држеше затворени очите... 

Тука, всушност, не се знаеше кога е ден, а кога е ноќ, зашто од ноќта си-

те се плашеа... додека од блискиот манастир се слушаа продорните гласови на 

утките. Тие... утките... постојано ноќе – утеа... 

– Одете и избркајте ги, ве молам избркајте ги, ако треба пукајте во нив, 

зашто тие ја најавуваат нашата смрт, викаше и се обидуваше по секоја цена да 

стане од креветот за да појде да ги брка утките момчето со отворена рана... Веле-

ше дека е од Дримколијата... И ја бараше, како мало дете што сака да цица, мајка 

си... 

Уткините гласови што доаѓаа откај манастирот, стануваа сè погласни и 

побројни, та и ранетите штом ќе паднеше ноќта, почнуваа исто така да утат, за-

едно, во хор – утките и ранетите... кои бараа да се пука... во нив... 

Во шаторската болница, во едно нејзино ќоше, беа обесени и спуштени 

неколку чаршафи што означуваа простор во кој имаше еден полски кревет на 

расклопување, мало ковчеже на кое преку ноќите мижуркаше ламба... Тоа беше 

просторот во кој спиеше доктор Алберт Рајс... се разбира ако имаше време да 

спие. Зашто доцна во ноќта се прибираше тука... Капнат од работа и од замор... 

доаѓаше тука, во малиот ограден простор, седнуваше на полското креветче и 
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наведнат со главата стисната меѓу дланките почнуваше да плаче... Тоа никој од 

ранетите не го слушаше, освен неколкуте сестри што директно му помагаа во ра-

ботата... Која било од нив да беше дежурна, како по некаков непишан договор 

задолжително ќе се доближеше до неговиот омеѓен со чаршафи – простор и дол-

го ќе го слушаше неговото ту липање ту плачење... А, тоа редовно се повторува-

ше секоја ноќ, така што доктор Рајс следниот и следниот... и сите следни денови 

изгледаше сè повеќе капнат, сè повеќе изморен, папсан и... пред сите старееше 

со огромна брзина... од работа и неспиење... Но, тој многу често вадеше од ков-

чежето молив и хартија и без никој да знае почнуваше сè одново, сè од почеток, 

задолжително од почеток да ги запишува сè истите зборови: „Чујте и почујте 

Македонци... за вас веќе немам солзи, сите ми истекоа... Но, од вас барам кога ќе 

ме снема во оваа луда војна или подоцна ако умрам, срцето да ми го донесете ту-

ка и да ми го закопате на врвот на Кајмакчалан, сакам да гледам дури до... Тоа е 

мојата прва и последна желба, единствена желба...“ 

Сестрата што постојано и постојано бараше и го молеше доктор Рајс, да 

му каже што сака да му каже, а тој секогаш наоѓаше убав изговор тоа да го одло-

жи, еден ден сосема случајно кога доктор Рајс ѝ нареди да појде во неговиот 

ограден со чаршафи простор со озарено лице и со уште почуден поглед таа виде 

дека истиот текст доктор Рајс го напишал дури на стотина и триесет листови 

хартија... И уште под секој ист текст стоел неговиот потпис. Сестрата уште виде 

дека на сите тие и толку испишани листови, најгоре во десниот агол е запишано 

уште и ова: „Аманет до сите добри луѓе“. 

Кога сестрата го донесе она што го порача доктор Рајс и, од кога му го 

даде, додека тој целиот крвав во рацете изведуваше многу тешка операција, за-

бележа дека девојката, односно сестрата има зацрвенето лице, а погледот ѝ бега 

од очите. Но, тој не се возбуди, напротив, дури и не помисли дека таа ги видела 

сите тие испишани листови сè со истиот текст, само истрча од шаторот и почна 

да плаче. Како што плачеа ранетите војници, така и таа плачеше и, на општо чу-

дење, побара помош... Побара тоа да биде само доктор Рајс... зашто знаеше дека 

другите што беа во шаторот беа и премногу зафатени со преврските на ранетите, 

чистењето на просторот и замена на крвавата постела и облека... 

Таа од кога виде дека ѝ се доближи доктор Рајс, рече: 

– Господине докторе, сакам нешто да ви кажам. 

Докторот Арчибалд Рајс дури сега, и првпат, ја стави едната рака на неј-

зините кадрави коси и тивко, милозливо ѝ врати: 

– Знам што ќе ми кажеш... 3нам, што ќе ми кажеш. Знам што ќе ми ка-

жеш... дете мое... 

– Не, врати таа... не знаете што сакам да ви кажам!... 

Доктор Рајс направи два чекора назад и ја праша:  

– Како се викаш и од каде си? 

Сестрата, врати: 

– Се викам Македонка, така ми е името, ќерка сум на печалбар што живее 

во Америка, ама дојдов дури од таму, тука... да помогнам колку што можам...  

– Тоа е добро, хумано, тоа е одлично од вас, рече тој. 

– Како да се земе веќе, додаде таа... Пред некој ден во јамата замина мо-

јот братучед Јордан, последниот ластар од татковата лоза. Јас за него дојдов со 

цел да го извлечам од овој пекол и да го однесам... 

Докторот Рајс се вклучи, продолжувајќи го разговорот во друг правец: 
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– А, јас постојано се чудев од каде ти толку убаво го зборуваш англиски-

от јазик... Но, ти никогаш ова не ни го откри... Тогаш зошто плачеш, нели научи, 

односно сите знаеме дека животот најчесто, поточно понекогаш пее, а најчесто, 

поправо понекогаш и плаче... Има ли повеќе и помалку од тоа... Да појдеме и да 

им помогнеме на оние што плачат и офкаат во шаторот, нè чекаат нас двајцата... 

– Има, господине докторе. Барам ако може да ме пуштите да го видам се-

лото на татко ми и на мајка ми... тука е... во близина, од другата страна на плани-

ната Пелистер... 

– Оди кога сакаш, заврши доктор Рајс... Но, претходно да се договориме, 

кој од нас двајцата ќе остане жив и здрав од овој пекол, тој да ја оствари мојата 

или твојата желба... 

Кога тој се оддалечи малку повеќе од неа, од некаде долета залутана гра-

ната и право... во скутот на сестрата со име Македонка, со презиме Петрова, ќер-

ка на печалбарот Нестор од Љубојно, дојдена од таму далеку, дури од Америка, 

за да им помогне на своите, на сите оние што ги зафати овој виор... И, навистина 

им помогна... таа не се врати во Америка кај родителите, туку остана тука и со 

сите нив и со сите нас. 
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Биљана Т. Димко 

УДК 821.163.3-32 

 

ВЛАДИМИР 

 

1950 година, месец ноември, олуците по куќите капеа во некој вонтактен 

ритам благодарение на мекиот снег кој навеа минатата ноќ. Овој ноемвриски ден 

болеше ко првите породилни болки што ги чувствува родилката, тоа беше страв, 

паника, мирис на стасан леб и помалку наѕираше радост, ама само малку. Всушност, 

да, имаше една жена во куќата кај паркот со зимзелени растенија коишто поради 

мекиот снег беа навалени кон куќата. Утрово во седум часот ѝ пукна водењакот 

додека на нејзиниот сопруг му го подготвуваше појадокот, во мигот кога му ту-

раше чај во филџанот, почувствува како по нозете ѝ се лизга течност. 

„Мина, до каде е појадокот, жено побрзај, ајде!“ – се слушна громокиот 

глас на нејзиниот сопруг, Антон. 

Жената подголтна, не знаеше како да постапи во моментот, беше прво-

ротка. 

„Антоне, почна, ќе се породам... Антоне...“  

Мажот влезе во кујната, ја погледна својата жена и го зеде послужав-

никот со појадокот и замина, не ја ни погледна својата жена.  

„Те молам Антоне повикај ја бабицата, те молам.“ – молбено повика по 

него. 

Се трудеше полека колку што може исправено да се движи по собата и 

да не ги клава на ум тапите болки… кога по неколку часа некој почука на вра-

тата. 

„Мина, невесто, јас сум бабицата...“ 

„Влезете, Ве молам... не мож...“ младата жена се струполи на подот. 

Бабицата Ана кога ја виде младата жена, полека полека ја крена и ја од-

несе во собата, почна да ја освестува, по нозете целата беше модра, полека почна 

да се враќа, бледилото почна да ѝ се обојува... 

„Мина, ти порано почна да се пораѓаш... мила, ќе ни треба и доктор...“ 

 Жената ја истрга бабицата по пазувата „Ана, ако е девојче нека се вика 

Викторија, ако е момче нека се вика по татко ми, Владимир... јас...“ 

Породилните болки почнаа да се сѐ посилни, по извесно време се роди 

Владимир, не заплака, па бабицата го штипна, пушти јечкав глас, го завитка во 

кожа со волна и ѝ го подаде на Мина, таа со последни сили го бакна и заспа и ве-

ќе не се разбуди. 

 Антон стоеше пред гробот на својата млада сопруга, во рацете го држе-

ше нивниот син и немо беше зркнал во камењата со неправилна форма. Назад не 

можеше, напред не знаеше како, беше невешт, ова дете беше мало, требаше да 

го повива, да го храни, требаше да го израсне и од ова малецко суштество да на-

прави човек. 

 „Мина, прости ми..,“ – мажот заплака. „Се каам за секоја неправда која 

ти ја нанесов, знам доцна е, но те молам, знам дека ме гледаш, знам дека го гле-

даш ова мало дете, да имаше избор никогаш не би го напуштила... така... мојата 

душа нека го поднесе товарот за сите неправди... не бев разумен... чувај го ова 

малечко...“ 
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 По некое време, Антон ѝ пиша писмо на сестрата на Мина, таа дојде, го 

зеде со себе Владимир, заедно со работите на Мина.   

 На портата, таа се заврте кон Антон и му рече: „Ова дете ја изгуби мајката, 

ти можеш секогаш да си најдеш сопруга... се надевам дека ти е доволно тешко.“ 

 „Твојата сестра ме изневери, ова дете не е мое, бев груб со неа, не велам 

не, ме повреди.“ – додека зборуваше главата му беше наведена. 

 „Ти ја тепаше, ова дете можеше да умре заедно со неа... ова дете е твое, 

неранимајко еден, затоа и остана Мина со тебе за да ти докаже, ти наместо да ја 

заштитиш ти ја удираше, слабак еден... се надевам дека мир никогаш нема да 

најдеш, затоа што зборот на чаршијата  ти беше побитен, зборот на твоето семеј-

ство ти беше побитен од зборот на сопствената жена, па ти ја побара за жена, 

имаш ли некаков доказ дека те изневеруваше? А? Кажи ми? Сестра ми ја нема 

веќе, ова дете нема мајка и да знаеш дека ќе се погрижам да ја дознае вистината, 

негде по светов за вакво однесување се оди в затвор, а ти, а ти оди по ѓаво-

лите...“ – од очите ѝ извираше огромен бес и лутина, имаше желба да го задави, 

но претањето на малите рачиња ја запреа. Си замина од куќата, но во главата ѝ 

остана сликата од Антон како стои среде двориштето како тргнува напред па се 

враќа назад, во погледот му читаше дека се кае за сѐ... вистински... „Сега џабе е 

сѐ, младоста на мојата сестра гние“ – си говореше сама за себе... 

 

*** 

1978 година, септември.  

Софија читаше во дворот. Некој затропа на портата. „Добар ден, сакам да 

разговарам со Владимир.“ „Во ред“ – му рече, „Како да Ве најавам, кој го бара?“ 

– „Антон, само тоа кажете му.“ 

Девојката се изненади. Отиде во куќата, Владимир беше во работната 

соба. 

„Миро, те бара некој човек, возрасен, вели дека се вика Антон.“ 

„Софија, сигурна си?“ – изненадено чукна со шаката по работната маса. 

„Така рече“. 

Ја фати за рака и излезе со неа до портата.  

„Добар ден господине, јас сум Владимир, вие сте?“ 

Човекот ја наведна главата, готово да му падне на колена. 

„Јас сум твојот татко... прости ми... ако можеш.“ 

Младиот човек ѝ даде знак на младата жена да влезе во куќата и да ги 

остави сами. 

„Дваесет и осум години поминаа. Не мислите дека сега сум доволно возра-

сен за да ми е потребна родителска грижа. Зошто сега, кога конечно се смирив, 

зошто сега дојдовте? 

„За да те видам, сакав секој ден сакав откако те напуштив, но... не можев...“ 

„Мојата тетка Сара ми рече дека мајка ми умрела по моето раѓање, а вие 

сте ме дале на нејзина грижа и сте ѝ рекле штом се соземете од жалта и зајакнете 

финасиски ќе ме побарате, дотогаш таа да ме чува, вие никогаш не се јавивте. А ве 

баравме и јас и таа.“ – младиот човек зборуваше полека, но луто. – „Каде бевте 

досега?“ 

„Тука, се криев... од срам“. 

„Чекајте, ве нема дваесет и осум години и сега очекувате мене сѐ да ми 

биде јасно и да ви пристапам во прегратка?“  
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Во тој миг во дворот излезе Софија, во рацете држеше мало дете, го пога-

ли по главчето и му рече: „Мило. Немој да плачеш, ене го татко ти, викни т-а-т-о, 

малото дете се насмевна по некое време викна: т-а-т-а.  

Антон гледаше де во Владимир де во малото дете. Го фати Владимир за 

рака и му рече: „Твојата мајка беше честита жена, ќе се гордееше со тебе, нали-

куваш на неа. Сакав само да те видам, јас живеам во долниот дел на градот по-

крај пругата. Ако некогаш  сакаш... дојди... Збогум“ – старецот си замина.  

Малото дете почна да плаче и да го повикува татко си: т-а-та. 

Владимир со подадени раце се упати кон Софија, го зеде детето в раце, а 

неа ѝ ја бакна раката: „семејството кое ми недостигаше јас си го створив сам, за-

едно со тебе, минатото не може да се промени... ќе го посетам следната недела, 

како велат крвта вода не бидува, но, во мојот живот најважни сте вие двајцата, 

сѐ друго може да почека.“  

Жената го погали по кадравата коса и љупко му се насмевна. 
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Ана Витанова Рингачева 

УДК 821.163.3-32 

 

НЕМИОТ 

 

Во соседната куќа, последна во слепиот сокак покрај пресушената река, 

замина и последниот член, тивкиот и слабичок дедо. Живееше сам. Чекореше 

тивко и нечујно. Понекогаш селаните го гледаа како слегува во плиткото речно 

корито полно со отпадоци. Таму со една голема суровица буричкаше, но никој 

никогаш не можеше да види што бара и што зема со себе. Бавно влечејќи ги но-

зете во неколку броја поголемите подарени чевли, зад себе оставаше трага како 

кога змијата поминува по сувата земја на нерамниот селски пат. Покрај неговата 

куќа често си играа децата, бидејќи имаше дебела ладовина под крошната на 

една стара црница. Тивкот старец никогаш ништо не зборуваше, само немо гле-

даше и им се радуваше на расцутените пупки. Секогаш со себе го носеше малото 

дрвено столче со црвена волнена прекривка. Ќе седнеше под дрвото и со длан-

ките приклешетени една со друга правеше една иста работа, ги вртеше палците 

во круг. Поднаведнат со старечката капа на глава, седнуваше наспроти сонцето. 

На капата имаше некакво златно копче кое од одблесокот на сонцето блесну-

ваше. Секое негово замавнување со главата за децата беше почеток на играта со 

старецот и сонцето. Трчаа, се надмудруваа кој прв ќе успее да го фати зракот 

што се одбиваше од копчето и немирно им бегаше криејќи се по аглите на сел-

скиот двор. Старецот само ќе се насмевнеше, а неговите задебелени и испукани 

палци непрестано цртаа нови и нови кругови.  

Понекогаш децата кршеа гранки од дрвото за да си направат покрив на 

импровизираната куќа или пак јадеа црници, повеќе отколку што можат. Само 

ќе ги погледнеше, ќе се насмевнеше и немаше да изговори ниту збор на прекор. 

Го викаа „немиот“. Никој не знаеше зошто старецот не зборува. Отсекогаш било 

така или некој се дрзнал да му го одземе гласот и да му го зароби зборот?! Деца-

та често се подбиваа со него. Кога не беше надвор, му фрлаа зелени кајсии по 

прозорецот и се криеја да не ги види. Старецот само ќе се појавеше пред напук-

натото стакло на стариот дрвен прозорец обоен во зелена боја, ќе им се насмев-

неше и повторно се враќаше во својата старечка соба. Неговото старечко лице 

изгледаше пресечено на две. Кој ли замавнал и со каква острица за да остави 

таква лузна?  

Денот на неговиот погреб плачев многу. Плачев по добрината, насмев-

ката, ладовината под која наоѓавме прибежиште. И јас бев дете кое го бркав сон-

чевиот зрак скришно погледнувајќи дали дедовите прсти уште се вртат во круг, 

но бев и тогаш кога го будевме фрлајќи по прозорецот незрели кајсии. Заедно со 

децата стоевме наредени под скршениот прозорец. Немавме што да си кажеме, 

молчевме знаејќи дека никогаш повеќе неговиот лик не ќе се појави на скрше-

ниот прозорец. Кога поворката помина покрај нас, стоевме простум за да го ис-

пратиме старецот кој ги ловеше зраците на сонцето за да ни ги подари. Ги гледав 

приклештените дланки на добриот дедо, но палците останале неподвижни, го 

свртеле и последниот круг на животот. Од тажаленката на една жена во црно, 

слушнав дека самотијата го онемела. Други две пак тивко шепотеа за некаква си 

змија која му ги врзала зборовите. Никогаш не разбрав што сакаа да кажат, само 
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помислив, можеби затоа постојано одеше на реката и нешто бараше. Најверо-

јатно го бараше змиското гнездо, да ја најде и убие змијата за да си ги врати на-

зад зборовите. Погледнав во неговите усни, изгорени и напукани. Некој се оби-

дел со бела марама да му ја стегне брадата, но попусто, устата му останала под-

отворена. Таму, како да стоеја редица неизговорени зборови.   

Ми се чинеше дека на лицето му видов насмевка.   
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Мирјана Крстева Масети, 2020 
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Трајче Кацаров 
УДК 821.163.3-2 

 

СЛУЧКА ВО ТАКСИТО  
 

1. 

АКТЕРКАТА 

 

(Во домашен амбиен актерката го репетира текстот за улогата на Ана Каре-

нина во истоимената претстава што треба премиерно да биде изведена во На-

ционалниот дворец на културата, по само неколку часа.) 

 

Актерката: 

Скоро сè ќе се расплети и ние сите ќе се успокоиме и нема повеќе да се мачиме... 

Јас нема да го преживеам тоа... Го знам јас тоа, го знам сигурно. Јас ќе умрам, 

многу ми е мило што ќе умрам и ќе се избавам и себе си и вас... Не, тоа е висти-

на... дека ќе умрам видов на сон... Одамна веќе го видов тој сон. Видов дека сум 

се втрчала во својата спална за да земам нешто, да разберам нешто; ти знаеш ка-

ко станува тоа на сон – во спалната, во аголот стоеше нешто. И тоа нешто се свр-

те и јас гледам дека е селанец со разбушавена брада, малечок и страшен. Сакав 

да бегам, но тој се наведна над торбата и почна со раце нешто да пребарува во 

неа... Тој пребарува и изговара на француски бргу, бргу, и, знаеш гласот му се 

тркала... Од страв сакав да се разбудам, се разбудив... но, сум се разбудила во со-

нот. И почнав да се прашувам што значи тоа? А Корнеј ми зборува: „при раѓање-

то, при раѓањето ќе умрете, при раѓањето, матушка... И се разбудив...“ 

 

2. 

ДЕБЕЛАТА ЖЕНА 

 

(Во домашна атмосфера. Облечена во трико за вежбање прави фитнес вежби. 

Ѝ ѕвони телефонот.)  

 

Жената: 

Ало, да, о тоа си ти мила моја. А, што работам, вообичаено, вежбам. Сè ми се 

чини дека толку многу ослабев од вежбањето што кога ќе се видиме не ќе мо-

жеш да ме препознаеш. Што, кога вчера се видовме не си забележала никакви 

промени?! Зарем мислиш од вчера до денес не може да се ослаби петнаесетина 

килограми. Може мила моја, може. Всушност не може секој, ама јас можам... 

Сакаш да кажеш дека заборавив на нашиот договор, дека сум заборавила на мо-

јата обврска. Драга моја сестричке морам да те потсетам дека ти си мојата обвр-

ска, поточно јас сум твојата заштитничка уште кога тато рече дека ќе се откаже 

од тебе и тоа преку весник.  

Се сеќаваш ли кога му кажа дека си се запишала во националната академија за 

филм и театар. Се сеќаваш ли кога му рече на тато дека ќе бидеш актерка и кога 

тој поради тоа рече дека повеќе не си му ќерка?  

Ако се сеќаваш на тоа, сигурно ќе се сетиш и на мојата преземена обврска – Јас 

директно во очи му реков и на татко и на мајка: „Оставете ја, јас ќе си ја презе-

мам грижата за неа – за нејзиното здравје и за нејзината актерска кариера!“ Тоа 
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ги смири и татко не испрати прилог во весниците дека се откажува од својата 

второ родена ќерка... 

Да, да знам што треба да направам и веќе сум во топ форма за извршување на за-

дачата. Знам дека е тоа твоја животна желба, затоа станува и моја. Не грижи се 

драга моја сестричке, се гледаме по претставата!“ 

 

3. 

ТАКСИСТОТ 
 

(Таксистот застанат покрај телевизорот синхроно ги изговара репликите на 

актерите од филмот Крамер против Крамер.) 
 

Тед Крамер: Слушај, зошто да не одиш горе и да го видиш, јас ќе чекам тука. 
 

Џоана Крамер: [ги брише солзите од нејзините очи] Како изгледа? 
 

Тед Крамер: Изгледа одлично. 
 

Џоана Крамер: Дојдов за да го одведам синот дома. Ама сфатив дека тој е веќе  

дома. Јас не сум добар. Немам трпеливост. Мислам дека ќе му биде подобро без 

мене. 
 

Тед Крамер: Јоана, молам. 
 

Џоана Крамер: И, не те сакам повеќе. 
 

Тед Крамер: Каде одиш? 
 

Џоана Крамер: Не знам. 
 

Били Крамер: Тато? 
 

Тед Крамер: Да? 
 

Били Крамер: Жал ми е. 
 

Тед Крамер: Жал ми е премногу. Сакам да одите на спиење бидејќи е навистина 

доцна. 
 

Били Крамер: Тато, дали си одиш? 
 

Тед Крамер: Не, останувам тука со тебе. Не можете така лесно да се ослободите 

од мене. 
 

4. 

ЖОЛТОТО ТАКСИ ВОЗИЛО 
 

Актерката: 

(Пред да влезе во таксито – коментира.) Ерик Клептон... Мислам дека тоа му 

беше само добар повод на таксистот да започне разговор. Јас треба да се фатам 
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на јадицата на која како мамец беше закачен Клептон или неговиот дамнешен 

Крим, или можеби некој друг блуз бенд. 

                                               

Актерката: 

(Влегува во таксито и седнува на задното седиште.) 

Toa воопшто не е Ерик Клептон. 

  

Актерката: 

(Подавајќи ја главата низ отворениот прозорец.) 

Му реков местејќи се на задното седиште и ставајќи си ја големата ташна во ску-

тот.  

                                         

Таксистот: 

Ако не e Клептон, тогаш кој е? 

 

Актерката: 

Не знам кој е, но Клептон не е. 

                                                   

5. 

ПРВ ОБИД НА ДЕБЕЛАТА ЖЕНА ДА ГО СОПРЕ ТАКСИТО 

 

(Дебелата жена се појавува од зад аголот на улицата и трча да го сопре што-

туку кинисаното такси возило. Не успева.) 

 

Дебелата: 

Зашкрипеа гумите по софијскиот асфалт. Жолтата лимузина тргна со необична 

брзина. Чиниш ќе се трка со историјата на градските улици. Во наредната улица 

ќе биде мое...  

 

6. 

ТАКСИТО КАКО НОЕВА БАРКА 

 

(Во такси возилото.) 

 

Актерката: 

Зарем нема да прашате до каде треба да возите? 

 

Таксистот: 

Не знам зошто треба да знам до каде треба да возам. Многу поважно е што ус-

пеавте да фатите такси. Треба поради тоа да сте среќна. Да му благодарите на 

Господ што сепак некаде ќе стигнете. Зарем не ја видовте дебелата жена што 

мафташе. Не успеа кутрата да се качи во таксито. Ќе си ги искрши ножињата до-

дека да стигне таму каде што треба. А по тоа како мафташе со рацете изгледа де-

ка долго ќе пешачи. 

 

Актерката: 

Сакате да кажете дека денес таксито е она што некогаш била Ноевата барка. Ако 

не успеете да влезете во неа големата вода ќе ве голтне. 
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Таксистот: 

И јас би сакал да е поинаку драга госпоѓо... 

 

Актерката: 

Госпоѓица 

 

Таксистот: 

Добро драга госпоѓице... Кога би било поинаку би бил пресреќен, драга госпоѓи-

це. Вака и јас секојдневно му благодарам на Горниот што ми дава можност да 

најдам спас токму во таксито.  

 

Актерката: 

Тогаш спасете ме и мене и одведете ме до влезот на Националниот дворец на 

културата! 

 

Таксистот: 

(Возејќи.) На услуга драга госпоѓице, но најпрво да расчистиме со Клептон. Ве 

молам одговорете ако не е Клептон тогаш кој е ова? (Ја менува музиката.) 

 

7. 

ВТОРИОТ ОБИД НА ДЕБЕЛАТА ЖЕНА ДА ГО СОПРЕ ТАКСИТО 

 

(Дебелата жена се појавува на тротоарот уморна од трчањето по таксито. 

Мавта со раката. Такси возилото не застанува. Коментира.)  

 

Стави касета во касетофонот и притисна на копчето што значеше старт на сни-

мениот материјал. Загрме мелодичен хард рок. Гласот на пејачот ниту личеше на 

распукана праска, ниту се разлеваше по просторот како топло чоколадо. Беше 

нешто помеѓу.  

 

(Со бело шамивче си ја брише потта од челото и гледа во такси лимузината 

што сè повеќе се оддалечува и се губи во просторот.)  
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Зоран Пејковски 
УДК 821.163.3-2 

 

МАЛИ ДЕТСКИ РАЗГОВОРИ  
 

СЦЕНА 2 

 

(Децата се во блискиот парк, дел се седнати во круг, дел од нив стојат. Разго-

вараат за новонастанатата состојба со улицата решавајќи го проблемот да 

се врати играта на улицата, а не да бидат затворени во своите домови и љубо-

морно да се сокриваат едни од други. Малите јунаци со својот сериозен детски 

глас разговараат за исчезнатиот дух на улицата, на играта и на радоста, но 

тие разговараат и за своите детски вредности и што значи дете и како да се 

разбере тоа.) 
 

Каранфилко: (Кон сите.) Другарчиња мои, сите видовте што можеме ние, иако 

деца, да направиме. Да ѝ дадеме детска енергија на улицата тука. Ете, умееме да ја 

претвориме во среќа и радост, тука на улицата да ни биде играта, тука да ѝ дадеме 

живот, тука и ќе направиме да ни се придружат нашите родители, да заиграат со 

нас. Татковците да нè подучуваат, а мајките да бидат публика, да направат вкусни 

јадења, па и од фрижидерите да ја изнесат храната, да ни намачкаат парче леб со 

мармалад, џем, ајвар, и тука сите заедно да го вратиме животот на улицата. (Мала 

пауза.) А и да разберат дека ние ако сме деца, сепак имаме личност и вредиме. 

(Мала пауза.) Јас сум подготвен, дали и вие сте подготвени за тоа.  
 

Сите: (Кон сите.) Даааааа!!! 
 

Карфиолка: (Кон сите.) Тогаш тоа ќе значи другарчиња наши работата да ја зе-

меме во нашите рачиња и да почнеме клопчето да го одврзуваме како оние мачи-

ња (Покажува ко кошничката со неколку мачиња кои си играат со копле волнен 

конец.). 
 

Развигорчо: (Кон сите.) Ама треба да видиме како ќе реагираат нашите роди-

тели, дали ќе сакаат врева на улицата?! 
 

Ѕвонче: (Кон Развигорчо. Кон сите.) Па ние нема да правиме бељи на улицата, 

едноставно сите ќе си играме надвор, ќе се дружиме. (Мала пауза.) Вие машките 

нема да кршете прозорци со топките, а ние девојчињата ќе си играме женски 

игри.  
 

Врпка: (Кон сите. Убедително.) Па што, така е. Сите ќе бидеме единствени и 

нема од што да се плашиме, оти ние нема да правиме никакви зијани. 
 

Лимонка: (Прво кон Развигорчо, потоа кон сите. Радосна дека повторно сите 

ќе бидат заедно.) Развигорчо наш, (Продолжува да говори во стих.) 

Што те плаши, 

што те страши, 

колку наши, 

колку ваши, 

колку мои, 
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колку твои, 

не се брои, 

не се крои, 

тоа така 

или вака, 

значи сакам, 

значи сака, 

и сè вака, 

и сè така. 
 

Развигорчо: (Кон Лимонка. Кон сите.) Добро, ама има стари луѓе, дедовци и 

баби кому сето тоа може да им смета. Треба да бидеме тивки, како кога пепе-

рутката нежно на раче ќе слета. 
 

Веселко: (Кон Развигорчо. Кон сите. Исто и тој своето весело име го оправду-

ва со веселото говорење на стихови.) 

...„Како ќе се радуваме 

ако не споделуваме, 

колку има нема, 

колку дава, 

колку зема, 

што те мами, 

што те срами, 

што ти се нуди, 

колку те чуди“... 
 

Пешкирчо: (Во истото детско весело и среќно расположение веќе се наѕира 

желбата на сите деца да се вклучат во играта. Продолжува да говори во стих) 

Колку здрав, колку болен, 

не е среќа да си голем, 

зошто предноста е твоја ете, 

што сѐ уште си само дете, 

и најголема вистина е ете, 

дека поубаво нема од дете. 
 

(Сите му ракоплескаат на Пешкирчо. Полека почнува да се враќа вербата на 

децата во нив себе си, дека се подготвени и можат да направат сѐ за да ја вра-

тат играта и другарувањето меѓу нив, на ничија штета, туку на взаемна ра-

дост и среќа.) 
 

Врпка: (Кон сите. Весело.) Не постои дете што би се сомневало во нас, не по-

стои возрасен што не сака на дете да му подаде рака, ние сме тука за целиот 

свет, оти (Продолжува да говори во стих.):  

Светот цел 

е в недоглед, 

многу бои, 

недобои, 

води течат, 

звуци  ечат, 

шумат гори, 
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ветрот збори, 
над планета, 

сонце шета, 

зраци греат, 
птици пеат, 

сѐ се капе в златен сјај, 
убавина нема крај, 

па сепак на светот ете 
поубаво нема од дете“..... 
 

Карфиолка: (Веднаш кон позитивната и весела енергија меѓу децата се приклу-

чува и таа. Говори во стих.) 
...„Мирис цветен, 

жубор летен, 
крај житна стреа, 

потоци од смеа, 
врева врие, 

тајни крие, 
ноќен шепот, 

ѕвезден трепет, 

в сон што свети  
над планети, 

многу тајни в светот ете, 
поубаво нема од дете. 
 

Каранфилко: (Кон Развигорчо. Кон сите. Ја продолжува веселата атмосфера 

убедувајќи го Развигорчо дека сѐ ќе биде најубаво, а тој треба само да се при-
клучи кон сите деца) Развигорчо, другарче мое, и самиот ти знаеш дека, (Про-

должува да говори во стих.)   
...„Цвет се бели, 

в рој од пчели, 
Сонце злати, 

недофати, 
румен сјај 

бликнат рај, 
утро руди, 

цвет се буди, 
капки роса, 

тревки носат, 

килим цветен, 
мирис летен, 

сè се движи, 
многу грижи, 

сонцето пече, 
време тече, 

жетва зрее, 
жетвар жнее, 

птица пее, 
гроздот зрее, 
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сонце пече, 

потта тече, 

раздвижени, 

загрижени, 

косачите, 

копачите, 

тутуноберачите, 

и жедни, 

и вредни, 

од сонцето зраци пијат, 

со времето битка бијат, 

секој вјаса, 

да завтаса, 

да набере, 

да собере, 

доволно плодови да има, 

за следната зима, 

најбезгрижно сепак ете, 

сред полето игра дете“... 
 

Такви треба да бидеме ние, да им покажеме на сите дека сме како тие. 
 

Развигорчо: (Веќе убеден дека сѐ ќе биде во ред, а возрасните нема да им се лу-

тат на децата, туку напротив и тие би им се приклучиле со нивното прису-

ство во детските игри. Говори во стих.)  

...„И кога сè би било нај нај, 

цветна бура китен мај, 

сончевина и убавина како во рај, 

светот сепак тажна сказна 

би плетел, 

без ведра насмевка на дете. 
 

(Веднаш кон овој весел детски разговор се придружува и Лимонка, па така на-

смеана потскокнува и се врти како пчеличка.) 
 

Лимонка: (Кон сите. Говори во стих.)  

„...Пчеличките најслободни во летот, 

најмедени во нектарот на цветот, 

птиците освојувачи на височините, 

со поглед високо над убавините, 

и рипките, 

се принцези во водите заробени, 

што умираат кога ќе бидат 

на копно ослободени, 

ѕверовите, витези на планините, 

господари и жртви на дивините, 

и оние спитомените и скротените, 

на луѓето верно што им служат, 

децата во игрите што ги дружат, 

и сè што расне, живее и се движи, 
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и сè што нѐ радува, 
и сè што нè грижи. 
 

Сите: (Кон сите. Говорат во стих.) 
Сè би било штуро и монотоно ете, 
без весела дружба на дете. 

 

(Седнатите стануваат, се исправаат. Играат во паркот. Весели се. Момчиња-
та онака со симпатии им приоѓаат на девојчињата. Пешкирчо откинува цвет 
од тревата и ѝ го подарува на Лимонка.) 
 

Пешкирчо: (Кон Лимонка. Кон сите. Говори во стих.)  
...„Буен цвет 
птица в лет 
весели очиња 
бистри поточиња 
бели запчиња  
румени обравчиња“... 
 

Сите: (Во еден здив кон сите. Говорат во стих.) 
Убавина насекаде ете, 
поубаво нема од дете. 
 

(Кон оваа веќе исполнета детска игра каде од очињата жар се гледа, се насе-
туваат првите симпатии и детски љубови. Веселко ја прегрнува Врпка, а потоа 
се фаќаат за рачиња.) 
 

Каранфилко: (Кон Веселко и Врпка. Кон сите.) Гледам некој убав поглед, во 
срцињата ваши, трепети, а во мешината како пеперутки, затоа другарчиња мои 
потребно е да ја вратиме играта наша, ене овде, ене онде, ене лево, онде десно.   
 

Сите: (Во еден здив кон сите. Говорат во стих.) 
Убавина насекаде ете, 
поубаво нема од дете. 
 

Веселко: (Кон Каранфилко. Кон Врпка. Кон сите. Говори во стих.)  
...„Ноќен шепот 
ѕвезден трепет, 
в сон што свети, 
над планети“. 
 

Сите: (Во еден здив кон сите. Говорат во стих.) 
Многу тајни в светот ете, 
поубаво нема од дете. 
 

(И Ѕвончето со весел глас го фаќа за раче Развигорчо. Го погледнува со нежен 
поглед од кој извира детска симпатија и љубов.) 
 

Ѕвонче: (Кон сите.) Другарчиња мои, ништо не мо-же да нѐ поколеба, радоста и 
насмевката ќе ја вратиме в миг, и таа ќе биде на секој детски лик, оти (Продол-
жува да говори во стих.): 
...„Дете кога се смее 
ветерчок песна пее, 
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убавина душа грее 

сончко зраци сее. 
 

Насмевката светот го движи, 

подалеку од сите грижи, 

таа е најбезгрижно царство 

најпрекрасно другарство“.... 
 

(Силно и интензивно почнуваат со игра во паркот. Весело расположени како да 

ја разбраа пораката дека дружењето меѓу нив е најголемото богатство кое ќе 

го стекнат и ќе бидат многу богати со другарите што ќе ги имаат. Тие тоа 

сега го чувствуваат.) 
 

Каранфилко: (Кон сите.) Е, вакви ве сакам другарчиња мои, радост да им даде-

ме на родителите свои, тие немаа време досега за нас, а отсега ќе сфатат дека не 

можат без нас, оти (Продолжува да говори во стих.):... 

„... Насмеаните очиња, 

се бистри поточиња, 

кладенци – огледала, 

и ноќта би прогледала. 
 

Дете слатко насмеано, 

златно сонце огреано, 

ширно поле распеано 

русо перче развеано“... 
 

(Покажува кон Карфиолка.) 
 

Сите: (Кон сите. Говорат во стих.) 

...„Дете кога се раѓа 

од небото ѕвезда паѓа, 

но таа не е искра што ќе згасне, 

таа е капка живот, што ќе расне“... 
 

(Меѓу децата се појавува Рада, мајката на Развигорчо со приготвени парчиња 

леб намачкани со мед за сите деца ужинка да добијат и тетрапак чоколадно 

млеко.) 
 

Рада: (Кон децата. Кон сите.) Повелете дечиња ужинка да земете, гледам дека 

сте се умориле, па сега со ужинката да се одморите, а лепчето со мед ќе ви даде 

двојна енергија и соновите брзо ќе ви се остварат. (Сите деца земаат по парче 

леб и тетрапакт чоколадно млеко. Рада ги милува родителски по главите, она-

ка мајчински.) Да земете сила, да бидете здрави и радост во душите да ни дари-

те, оти (Продолжува да говори во стих.):... 

...„Децата се храброст наша, 

кога неволји нè плашат, 

децата се вистинскиот проговор, 

кога ние остануваме без одговор“.... 
 

(Се затемнува сцената. Се слуша весела детска музика. Како да се разбрку-

ваат. Како да играат.)  
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Весна Мојсова-Чепишевска 

УДК 821.163.3-31(049.3) 
 

ЛИТЕРАТУРАТА НЕ ПОСТОИ НАДВОР ОД ЧИТАТЕЛИТЕ12 

(Приказна за голобрадото момче што внесе свежа крв 

во македонското апатично книгоиздателство) 

 

Ако комунизмот успеал да го политизира естетското, а фашизмот да го 

естетизира политичкото, како што пишува Валтер Бењамин, и тоа токму преку 

една своевидна системност и произволност на знаците, тогаш според Данило 

Киш, прашањето на формата мора многу внимателно да се случува. Оваа негова 

идеја нè поттикнува на размисла токму за (нај)новите форми на книжевниот 

текст. Киш е свесен дека и самата библиотека/книга не можела да биде поште-

дена од овие историски процеси, па вели: „Библиотеката во 20 век престанала да 

биде „мансарда“, прибежиште. Тоа најдобро го знаеме од литературниот свет на 

Борхес, кој знаел мошно добро, дека слично на праксата на тоталитарните систе-

ми, текстуалноста може да раѓа чудовиште кое ги ретушира фотографиите, ги 

ревидира архивите, ги менува енциклопедиските одредници, ги прекројува био-

графиите, врши имагинарни реконструкции на автентичните документи, сè со 

цел, за да може да го контролира секој интертекстуален ефект, и да ја прошири 

својата моќ врз сето она што било, и што ќе биде. Впрочем, се работи за истата 

темна, политичка страна на она што се нарекува преуредување, а за кое Фуко пи-

шуваше во текстот посветен за фантазијата на библиотеките“ (од прилогот на 

Дејан Буѓевац во ГЛОБУС. Скопје, бр.132, 27. 10. 2009). Затоа слободно можеме 

да го прифатиме фактот дека живееме во време на сериозни замаглувања. А техни-

ката на замаглувањето на односот меѓу фикциското и нефикциското е со цел да 

се „завери“ конструкцијата на „вистината“. Вистината е релативна. Токму затоа, 

денешната уметност, особено оваа на почетокот на 21 век, може да се перцепира 

во рамките на оние размислувања на Мишел Фуко, каде вистината секогаш мора 

да биде под наводници, бидејќи е конструкт на дискурсот, производ на јазикот, 

техниката, умешноста. Од друга страна, проблематизирањето на односот на доку-

ментарното и фикциското остава трага на подлабок проблем. Затоа и во овој веќе 

заоден 21 век се појавува искрена потреба од така наречен новреализам, па и 

новсубјективизам особено низ чинот на мемоаризирањето како што тоа го прави 

Божин Павловски во својата најнова книга „Мемоарите на задоцнетиот романти-

чар“. Самиот наслов е доста провокативен, особено зашто во него се потенцира 

позицијата на оној што ги напишал овие т.н. мемоари. И оттаму и дилемата 

зошто самиот автор се доживува како задоцнет романтичар и зошто се обидува 

да му ја наметне на читателот таа негова перцепција!? Дали навистина во тие 60-

ти години на минатиот век самиот си се доживува како непоправлив млад човек 

склон да мечтае, па и да идеализира? Или токму таков го гледаа сите оние го-

леми и помалку големи книжевни и општествени фаци кои во оваа негова при-

казна израснуваат во книжевни ликови? Дали смета дека ова негово писание 

требаше да (му) се случи многу порано? Дали е романтичар зашто млад човек со 

                                                 
12 Текстот е промотивна реч за книгата на Божин Павловски. „Мемоарите на задоцнетиот романти-

чар“ (Скопје: Матица македонска, 2019), а настанот се случи во Клуб Матица, на 30. 05. 2019, во 

19 часот.  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 114 

своите рани дваесет и нешто години може да биде само тоа – романтичар т.е. ро-

мантичен во својата љубов кон жената но и кон книгата? 

Имено неговата приказна започнува во годината на неговите први посе-

риозни чекори на македонската книжевна и културна сцена. Така што во оваа 

2019 година можеме да зборуваме и за 50 годишен јубилеј од појавата на него-

виот прв роман „Игра со љубовта“ (Скопје: Култура, 1964, препорачана од кри-

тичарот Георги Старделов) и првата книга раскази „Фантасти“ (Скопје: Кочо Ра-

цин, 1964, препорачана од писателот Славко Јаневски), но и од станувањето ре-

довен член на македонската писателска асоцијација позната како ДПМ на предлог 

на поетот Матеја Матевски. И сето ова во далечната 1964. Така што на авторот 

на „Мемоарите на задоцнетиот романтичар“, излезени во оваа 2019, може да гле-

даме и како на хирург кој оперира со документи (настани лесно проверливи, 

лица засведочени, емоции споделени) и како на хирург на сеќавањето. 

Книгата се отвора со една крајно емотивна признание за тоа дека ова пи-

сание Божин Павловски му го посветува, како што пишува, на: „...Славко Јанев-

ски, нашиот гениј која ја одреди патеката на мојот живот“. И веднаш пред нас 

како на филмска лента оживува времето од пред педесеттина години, и клучниот 

момент од кој започнува да се одмотува клопчето на приказната за неубавата 

вест што медиумите ја обзнануваат во стилот на Рипли: „Верувале или не“! 

„Според таа мала вест дури седум граѓани на Македонија, која во мигот се боре-

ше со последиците од земјотресот, делат една книга годишно, за разлика од по-

развиениот дел од Европа каде е достигнат стандард од седум книги по жител“ 

(2019: 7) 

Дали играта на колажи и „лажна документација“, може да се монтира и во 

процепот помеѓу вистината/сеќавањето за/на делови од колективната и личната 

историја и дискурсот/јазикот како носач на „вистината“ во „Мемоарите на за-

доцнетиот романтичар“? Дали токму иронијата му овозможува од сопственото, 

но и од колективното сеќавање да го извлече максимумот, зашто „сеќавањето е 

средство, по себеси неутрално, кое може да служи за благодарни и одвратни це-

ли“; вели Цветан Тодоров. Зашто „во името на минатото, значи на сеќавањето 

кое го зачувуваме за него, може да се убива како што може да се спасуваат чо-

вечки животи (..) не е сеќавањето односно потсетувањето на минатото кое 

треба да биде свето, туку вредностите што можеме да ги извлечеме од него“, 

поентира Тодоров (2004: 249, 250, означеното е мое). 

Во еден книжевен текст може да се забележат како заедничко присуство, 

како истовремена реалност две книжевни реалности, спротивставени во однос на 

тематиката, но и во однос на стилот, создавајќи на тој начин места во текстот 

кои Драган Стојановиќ ги именува како иронични жаришта, места кои се до-

живуваат како потенцијални генератори на иронијата. А постојат најразлични 

модалитети на сеќавањето. Меѓу нив, Елизабета Шелева (Шелева 2008: 2) ги 

истакнува следниве: 

1. модалитет: сведокот (како актер на сеќавањето и очевидец на кон-

кретен настан/инцидент од минатото) и секако безрезервно за мене тоа е 

самиот автор – Божин Павловски. 
Преку него се филтрираат големите имиња на македонската книжевна 

сцена како еден Славко Јаневски „... кој во тоа време се облекуваше како Џон 
Вејн“ (2019: 13), па и Гане Тодоровски, Јован Котески, Анте Поповски, Ацо Шо-
пов, Матеја Матевски, Милан Ѓурчинов, Љупчо Стојменски, уредниците Алек-
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сандар Ежов, Душко Наневски, Коста Бојаџиевски, но и некои за мене помалку 
познати или воопшто непознати општествени „фаци“ како Стево Икономов, 
таткото на другарот на Божин, Васо Икономов, но другар и цимер на за мене 
познатиот, секако само од книги и преку стихови, Никола Јонков Вапцаров, па и 
Митре Цветкоски, но и оној Црвен монах, па и Бошко Станковски, главниот чо-
век во Социјалистичкиот сојуз, кога го знам преку Бранка Станковска, доајенот 
на македонското телевизиско спикерство, или, пак, Сенеско, домарот на писа-
телската асоцијација, но и Лазар Колишевски и Крсте Црвенковски. Но и имиња 
од актерската и сликарската фела, како и имиња на познати преведувачи. 

Преку него се проветруваат и настани како што се: оној врзан за нега-
тивната критика што многу храбро па и дрско ќе ја напише самиот Божин Павлов-
ски за филмот „Катастрофа, страдања, надежи“ на Славко Јаневски или оној кога 
бесрамно му се губи трага на ракописот „Војната, луѓе, војната“ на тогашниот 
амбасадор во Етиопија, Владо Малески како прва понудена книга за печатење на 
новооформената „Мисла“. Или пак оној околу објавата на еротските приказни 
редактирани од познатиот фолклорист Кирил Пенушлиски без страв од цензура. 

2. модалитет: споменот (како ментална слика или реконструкција на 
минатото искуство). 

Такви спомени се: страста, но и незимерната љубов што Божин ја носи 
за својата Ливија, што кулминираат можеби во најљубовната, најемотивната и 
најискрената 17-та глава. Во неа се преплетуваат сликите на телото што умира и 
страста што не избледува, но и на решеноста за борба/потрага по вториот живот 
на Ливија и покрај сè. Божин пишува искрено до коска без оглед на тоа колку 
боли вистината/реалноста: „Ми се измешаа слики во очите: раскошна Ливија зад 
која остануваа воздишки и восхит, де оваа во кадата со свиснати дојки, мрто-
вечки бледа кожа и нагрдено тело.“ (2019: 193) Тука се сите спомени (напишани, 
но можеби и не докрај допишани) за Ливија како негова верна сопатничка (во 
буквална и преносна смисла), за Ливија што му ги носи и големите радости пре-
ку нивните деца Антонио, Игор и Елена. 

 Такви се и нервозата и нелагодноста што тој ја чувствува заради губе-
њето на позицијата на филмски критичар во „Нова Македонија“, но и храброста 
да се дрзне и да напише гадна критика за големиот и суетен Славко Јаневски. 

Таков е и мирисот на добро подготвената храна како онаа испржена 
сланина и удина од каца исечкани на парчиња, или на качамакот, или на пастр-
мата и гравот, ѓомлезето и киселото млеко или чашата топла ракија, па и пла-
нински чај од страна на монахињите Марија и Савета. 

3. модалитет: сувенирот (како артефакт, предметен доказ, непосредно 
или асоцијативно поврзан со минато доживување, најчесто патување). 

Таква е онаа сцена кога тој се јавува како известувач од филмскиот 
фестивал во Карлови Вари, тогашна Чехословачка, патување на кое оди заедно 
со својата Ливија, и за кое пишува: 

„Милина беше да отседнеш во хотелот каде што мојот омилен Гогољ ги 
довршувал „Мртви души“ и во истите соби да спиеш со љубената жена. Или да 
се разминуваш по ходниците со Хенри Фонда, име од врвот на американските 
филмови, со Клаудија Кардинале, најубавата жена на големите екрани, со Мари-
на Влади, хероината од филмовите снимени по романите на Дима постариот и 
Дима помладиот“ (2019: 12). 

Такви се и сите оние мали пасуси во кои Божин Павловски дијалогизира 

и мудрува со своите книжевни татковци како Достоевски, Стајнбек, Селинџер, 
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Фокнер, Апдајк, Ками, Ман, Солженицин, Милош, Хемигвеј, Хесе, Џојс... Но и 

кога пишува за сите свои пријателства како оние со Оскар Давичо, Ганчо Савов, 

Никита Станеску, Владислав Махеек... или за сите оние кои ги дочекува, пре-

чекува на скопската железничка станица или ги нагостува во својата приемна со-

ба на малата „Мисла“ која пркоси да стане ептен голема.  

 4. модалитет: споменикот (како монументална градба што ја поддр-

жува архитектониката на сеќавањето). 

Вистински мали споменици се сите тие оживеани култни места на неко-

гашното боемско Скопје, како меаната Букет, додека келнерот со необично име 

Тито носи чинија со парченца од испржена јагула, велејќи „Куќата ве чести“ 

(2019: 39), лоцирана меѓу зградите на Култура и Нова Македонија, потоа меана-

та со името Китка (2019: 51), како и подрумот на Јоле и Почу, каде оживуваат 

безброј ликови кои ја даваат сета колоритност на скопската боемштина заедно и 

со сликарот Бодле или писателот и емигрант од Албанија, Муртеза Пеза, каде 

како што пишува Божин Павловски „покрај вкусната скара, црвено вино и тур-

шија беа договорени големи потфати“ (2019: 177). Вистински споменици се и го-

лемите фабрички и општествени институции оддамна згаснати и заминати во 

историјата, како фабриката за чевли Газела, или некогашната, во три сиви дрве-

ни бараки сместена, Југобанка. 

5. модалитет: мемоарите (книжевен жанр, еклатантно врзан со моду-

сот на сеќавањата). 

Можеби и затоа Божин Павловски ја прегрнува токму оваа форма за да 

ги долови, како што пишува и Блаже Миневски, најважните моменти од еден 

животопис. Впрочем тој нив ги „лови“ како со филмска камера. Притоа раскажу-

вањето го реализира со „визуелно-прикажувачки или сликарско-филмски сред-

ства па се добива една динамична наративно-визуелна, документирано-играна 

варијанта на мемоари“, поентира Миневски.  

6. модалитет: музејот (како архетипска локација, наменета за инсти-

туционализација и складирање на сеќавањата во облик на конкретни предмети 

од минатото). 

Безрезервно такви мали книжевни музеи читаме во сите оние мали и по-

малку мали приказнички околу големата приказна за некогашната култна изда-

вачка куќа „Мисла“ која за кусо време се здобива „со имиџ на културна сенза-

ција“ (2019: 179). 

 Жак Дерида во својата книга од крајот на минатиот век (Mal d’Archive од 

1995)2
3, спроведувајќи еден чисто етимолошко-археолошки потфат на реконструк-

ција на зборот „архив“ доаѓа до интересни сознанија според кои основното зна-

чење на овој збор го извлекува од грчкото arkheion со примарно значење на куќа, 

живеалиште, адреса, резиденција на врховниот судија, на оној што управува т.е. 

на архонтот. Панатаму во својот текст, Дерида укажува дека само архонтите 

имаат право да го градат или да го претставуваат законот и како признаени авто-

ритети нивниот дом, поточно нивната куќа, е вистинското, ако не и единственото, 

место каде што се оставаат на чување официјалните документи. Архонтите се 

пред сè чувари на документи и тие го имаат правото да ги „толкуваат архивите“. 

                                                 
2

3 Насловот на англиски е преведен како Archive Fever (1996), која, како што вели Иван Џепа-

ровски, би можела на македонски да ја преведеме, со сите неможности да се дофатат повеќе-

значностите на јазикот на Дерида, како Маките со архивот. (Џепаровски 2012: 211) 
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Оттаму доаѓа и она поврзување на архивите со моќта3
4, но во оваа пригода мојот 

интерес повеќе е насочен кон архивот како дом со што се уочува сличноста со 

одредувањето, според Хајдегер, на јазикот на книжевноста како дом т.е. куќа на 

битието. Така и архивот и книжевноста остануваат своевиден „дом“, зашто и 

едниот и другиот се складишта, првиот на низа значења, вториот на низа знаци и 

значења. Во рамките на овие промисли мемоарски концепираниот роман „Мемоа-

рите на задоцнетиот романтичар“ е еден убав пример за еден архив како дом на 

архонтот Божин Павловски.  

 „А што е литературата ако не е обид да се запомни изгубеното за да стане 

тоа повторно пронајдено. И што е литературата ако не е архив, но архив кој не е 

архонски, врзан со законот, ниту владејачки, ниту, пак, аркански – таен – (Arcanum), 

туку јавен и либертански архив, архив достапен за сите што умеат и што сакаат 

да читаат.“ (Џепаровски 2012: 212) 

 Затоа и овој роман на Божин Павловски се доживува како складиште на 

знаци и значења и затоа покрај својата примарна улога на убава книжевност ја 

има и улогата на вистински архив. А бидејќи книгата не постои надвор од чита-

телите, како што мисли големиот Борхес, посакувам и оваа книга да има свои 

вистински читатели, но и критичари, како што тоа го имаа и неговите претходни 

книги. 
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34 Во оваа пригода да ги оставиме настрана политичките конотации на архивот кои ги наоѓаме кај 

Дерида и кои се производ на релацијата моќ-знаење образложени претходно од Мишел Фуко. 
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РАЗЛИЧНОСТИТЕ НИЗ ТРЕТМАНОТ НА ТЕМАТА НА БОЛНИОТ 

АДОЛЕСЦЕНТ ВО РОМАНОТ ЗА МЛАДИ „ЈАВАЧОТ НА БОЖИЛАК“ 

ОД ГОРЈАН ПЕТРЕВСКИ 

 

Апстракт:  

Во македонската книжевност за млади поретко може да се сретнат одре-

дени теми кои го засегаат животот на младите адолесценти (дрога, алкохол, сек-

суaлност, наркоманија, итн). Во трудот се разгледува една таква тема, темата на 

болниот адолесцент, неговото прифаќање од/на околината, но и неговата борба 

да се избори со судбината. Оваа тема ќе се експлицира преку творештвото на 

еден од најпознатите и најтиражните македонски писатели за млади – Горјан 

Петревски, при што конкретно ќе се разгледува еден од неговите романи „Јава-

чот на божилак“. 

 

Вовед 

Книжевноста за млади (англ. young adult literature, скратено YAL), е жанр 

кој во втората половина на дваесеттиот век произлегува од книжевноста за деца, 

со кој ја дели дидактичката намена, но и проблемот за поблиско одредување на 

поимот (Petković, 2014: 313). И покрај обемниот број на дефиниции кои посто-

јат, се чини дека на ова прашање нема дефинитивен и конечен одговор. Stephens 

искажува став за определбата „млади“, односно дека таа треба да се однесува на 

проблемите со кои се соочуваат младите на патот кон барањето на нивниот соп-

ствен идентитет (Stephens, 2007: 34-42). Карлсен го става акцентот на протаго-

нистите и нивното доживување на светот, како и лицето во која е предадена на-

рацијата. Притоа, Carlsen смета дека во книжевноста за млади, клучен момент е 

тоа што главни протагонисти се адолесцентите кои најчесто се исправени пред 

некој проблем и раскажувањето е во прво лице (јас-форма), затоа што на тој на-

чин читателот-адолесцент најдобро може да се поврзе со ликот/протагонист 

(цит. во VanderStaay, 1992: 48). Токму и Розенблат го фокусира своето внимание 

врз адолесцентот како читател на овој литературен жанр, поврзувајќи го тоа со 

потребата на читателот да се внесе во туѓото искуство, да ја почувствува убави-

ната и интензитетот на она што го нуди светот. Сето тоа, Розенблат го поврзува 

со човековата потреба да се поврзе и идентификува. Токму овде таа ја гледа по-

зитивната страна на адолесцентската книжевност, односно истражувањето на ту-

ѓите искуства низ литературата, може директно да помогне во еманципацијата и 

градењето на самодовербата. Поврзувањето со сличните искуства може да по-

могне адолесцентот-читател да се чувствува помалку осамен или да му служи 

како водич, или да му послужи како водич низ неговите сопствени искуства, ка-

ко и да се истражат меѓучовечките односи, прашања поврзани со моралот или 

општествени очекувања (Fox, 2010: 8). 

Многу од адолесцентите-читатели, се привлечени од книжевноста која е 

сместена во сегашноста. Тие често се идентификуваат со карактерите и настани-

те во современата адолесцентска книжевност, бидејќи во неа лесно ги препозна-

ваат своите искуства и покрај разликите во местото, културата и вредностите 
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кои се среќаваат во приказната (Glenn, George, 2012: 43). Можеби тоа е причина-

та што книгите со проблематика од животот на младите, се сè поинтересни и 

привлечни за читање, наспроти литературата која им се препорачува како лек-

тира.  

 

Творештвото за млади на Горјан Петревски 

Кога станува збор за творештвото на Горјан Петревски, може да се каже 

дека, ретко како кој писател во македонската литература влегол на голема врата. 

Но, и навреме како млад и талентиран раскажувач кој уште на самиот почеток 

знаел како да го прераскаже својот богат творечки свет и да им го понуди на чита-

телите. Напишал голем број дела меѓу кои можат да се наведат следниве насло-

ви: „Гороцвет“, „Земјата од сонот“, „Тажниот свирач“, „Татковите солзи“, „Про-

летни дождови“, „Споменка“, „Пламени залези“, „Залуденост од заљубеност“, 

„Исти очи“ и др. Она што го издвојува неговото творештво од останатите автори 

во македонската адолесцентска литература, е фактот што Петревски е еден од 

ретките кој се решава да проговори за „тешки теми“, кои најчесто се избегнува-

ни или се третираат претпазливо за да не бидат погрешно интерпретирани. Ако 

се навратиме на романите на Петревски, ќе забележиме дека во неговиот најти-

ражен роман „Марта“ тој се навраќа на темата на сексуалното насилство меѓу 

младите адолесценти и темата на дрогата, која зема сè поголем замав меѓу мла-

дите. Горјан Петревски отворено ѝ приоѓа на оваа (за многумина!) „непријатна“ 

тема и се обидува да навлезе во психолошките лавиринти на младата тинејџерка, 

која исправена пред многубројните прашања за тоа која е, од каде доаѓа, каква е 

нејзината иднина, се наоѓа во сериозна опасност да се загуби себеси. Слична те-

матика се третира и во романот „Сама“ каде главната хероина Теодора Малино-

ва е жртва на сексуално насилство, а во романот не се заобиколува и темата на 

дрогата меѓу нејзините врсници – средношколци. „Снеговите на Клементина Евин“ 

е роман за младата пливачка Климентина Евин која ќе се вљуби во својот профе-

сор по физика кој ќе ѝ стане мотив во учењето и пливањето, но и горчливо иску-

ство кога истиот тој ќе ѝ ја подаде раката за да ја извалка сета чистина што се 

крие во „младата девојка“. Едно „неконтролирано“ движење со кое ќе ѝ го раз-

урне сонот. Но, така е и најдобро, зашто на тој начин љубовта мора така и да за-

врши. Факт е дека авторот Горјан Петревски секогаш се обидува да проговори за 

проблемите и дилемите на младите луѓе, и сето тоа ни е предадено со младешки 

жаргон, на јазик кој им е близок на младите. Несомнено, во тоа се крие и тајната 

за неговата оргомна популарност. 

Зборувајќи за овие теми во творештвото на Горјан Петревски, не смее да 

се изостави романот „Јавачот на божилак“, кој, исто така, третира една тема која 

не е ни малку пријатна. Тоа е темата за болни адолесценти со попреченост, во 

случајот физичка попреченост. Оваа тема во теоријата на книжевноста за млади 

е позната како „teen sick-lit“. 

 

Што е тоа „книжевност за млади“/ „teen sick-lit“? 

Како што истакнува и Емили Колети, и покрај ентузијазмот на ученици-

те за книжевноста за млади, многу наставници и библиотекари сè уште се резер-

вирани за имплементација на делата од овој жанр во наставните програми (Colleti, 

2014). Всушност овој тип на романи, познати како „проблем романи“ доаѓаат на 

сцената некаде околу 1970 година. Овие романи решаваат одредени општестве-
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ни прашања од тоа време, како што се употребата на дрога и алкохол, силување, 

самоубиство и злоупотреба. Тие биле наречени „проблем романи“, бидејќи глав-

ниот лик обично се соочува со едно или повеќе од овие прашања. Кога овие про-

тагонисти биле наречени „тинејџери“, бил роден овој жанр.  

Карактеристиките на „проблем-романот“ за млади се едноставни. Лико-

вите треба да бидат на возраст од 12 и 19 години, ликот треба да се соочува не-

кој вид на проблем во неговиот живот, како развод меѓу родителите или страда-

њето заради непопуларноста во средното училиште. Овие романи треба да бидат 

блиски до читателите (Miles). 

Во оваа група на „проблем-романи“ би го разгледале и скоро дефинира-

ниот жанр од литературата познат уште и како „teen sick-lit“, кој опфаќа потрес-

ни приказни за болни адолесценти кои развиваат романтична врска. Иако „teen 

sick-lit“ претендира да се придржува кон негативните стереотипи на болеста или 

традиционалните родови улоги, таа исто така, ги истражува табу темите, како 

сексуалноста, болестите и младоста, како што вели еден истражувач од Универ-

зитетот во Мисури, кој го именува овој жанр во својата неодамнешна студија. 

Читателите и нивните родители треба да бидат свесни за тоа како презентирана-

та болест или неспособност во овие приказни можат да влијаат на предрасудите 

и зацврстените социјални норми кај младите, вели истражувачот (Wall).  

Најчесто адолесцентската книжевност е оптимистичка, или барем надеж-

на (England and Mertz, p. 123).  Меѓутоа, многу адолесцентни романи зборуваат 

за непријатната, брутална и несреќна реалност на животот. Како резултат на тоа, 

ликовите во оваа книжевност, се соочуваат со вакви тешкотии. Од тие искуства, 

тие можат да созреат и да воспостават нови вредности и подлабоко разбирање за 

себе преку тешките околности со кои се соочени (Owen, 2003: 13). Овие исклу-

чителни романи за млади од полиците за книги немаат никаква врска со некакви 

магични светови или менувањето на облиците на луѓето. Овие романи се справу-

ваат со гневот и болките на адолесценцијата. Со читање на ваков тип на романи, 

тинејџерите учат како да се надминат проблемите на адолесценцијата (Miles). 

Книгите се еден вид на огледало за децата во кое тие гледаат ликови кои 

изгледаат како нив, ги имаат истите чувства и искуства. Книгите, исто така, слу-

жат како прозорци низ кои децата учат за светот, гледајќи го низ прозорците низ 

нивното моментално опкружување  и притоа се запознаваат со ликови и настани 

кои се во нивната околина, но и пошироко во целиот свет (Blaska, 2004). Ограни-

ченото присуство на лица со недостаток/пречка/болест во литературата за деца 

укажува на потребата за повеќе приказни кои ги претставуваат различностите во 

општеството, што вклучува и лица со различни способности. Додека повеќето 

книги со ликови со посебни потреби се публикувани во скоро време, процентот 

сè уште е многу мал кога ќе се спореди со вкупниот број на книги за деца објаве-

ни на годишно ниво (Blaska, 1996). 

 

Третманот на темата во романот „Јавачот на божилак“ од Горјан Петревски 
Романот „Јавачот на божилак“ (Петревски, 2013) третира една тема која 

ретко се среќава во македонската книжевност за деца и млади. Во него е насли-
кан животот на девојчето Божана, од мајка ѝ наречена и Цутинка во тек на изве-
сен период, додека го чека моментот на заминување на операција, затоа што Бо-
жана е во инвалидска количка. Бидејќи романот припаѓа на категоријата озна-
чена како „Sick-lit“, треба да се истакне дека под овој поим се дефинираат рома-
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ните кои зборуваат за комплексни прашања поврзани со смртта и некоја болест, 
како ракот, нарушувања во исхраната, депресијата и многу други важни праша-
ња важни за модерното општество. Преземајќи ги оние по малку темни страни 
од книжевноста за возрасни, книгите наменети за адолесцентите не ги разубаву-
ваат ситуациите и се обидуваат да ги прикажат силните, автентични моменти на 
растењето, но тинејџерите во потполност се свесни за насилството, конфликти-
те, одбивањето и тагата. Реалистичната проза ги одразува токму овие впечатли-
ви моменти. Сето тоа укажува дека целната публика – младите читатели – овој 
пат за старосна граница има дури 25 години, што е возраст кога човечкиот мозок 
ја достигнува својата зрелост  (Cart, 2011). 

Целокупната судбина на Божана е трагична: уште таа неродена, нејзини-
от татко загинал во сообраќајка, по што останале со мајка ѝ да се грижат една за 
друга. Но, животот им приредил уште една непријатност. Од раѓањето се пока-
жува дека Божана не може да оди. Скромната работа како библиотекарка, на 
мајката не ѝ овозможува доволно средства за лекување во странство. Иако по-
стојано се провлекува оваа желба низ нивните секојдневни разговори, сепак и 
обете се свесни дека сумата им е недостижна без некаква помош. Иако ситуаци-
јата не ѝ е ни малку розова, Божана често знае да се пошегува на своја сметка, на 
сметка на својата болест, па дури и да фантазира: „Од раѓање сум моторизирана. 
И возам лудо!“ (Петревски, 2013: 8); „Иако не сум исклучок, сепак, на овој свет 
сум дојдена со благослов – уште од раѓање, што се вели, да бидам во инвалидска 
количка. А со помош на нејзините тркала јурам низ животот и не само тоа. По-
некогаш си замислувам дека овој подвижен стол има крилја и дека еден ден ќе 
можам со него да се вивнам во воздухот“ (Петревски, 2013: 12). Иако не се жали 
на својата состојба, честопати таа ќе почувствува тага, па затоа знае да сочув-
ствува и да се поистовети со заробената птица од страна на Петар, на кого ќе му 
ја подари и својата играчка како услов за ослободување на птицата: „Девојчето 
не може да се измами од она што го чувствува зашто и самата е повеќе тажна 
Нозете ѝ се преслаби за палавост и растрчување. Затоа и знае колку е бескрајна 
тагата, никој подобро не го разбира тоа од неа“ (Петревски, 2013: 19). Причина-
та за нејзината тага е неподвижноста, за која таа колку што си ја обвинува суд-
бината, толку ја обвинува човековата негрижа за околината и нејзиното констан-
тно загадување. И овде, пред нас искрснува фактот дека Божана живее во градот 
на ѓемиџиите – Велес, каде воедно се наоѓа и најголемиот загадувач –топилни-
цата, која таа ја именува како „Чудовиштето!“. Живеејќи среде тој свој круг во 
кој мноштво светли моменти знаат да ѝ донесат и најдобрата другарка од ислам-
ска вероисповест – Ханка, баба ѝ Пелагија, со своите мудро-религиозни пораки, 
дедо ѝ, сепак, најдобра врска има со својата мајка – Стефанија. Тие двете заедно, 
се две уметнички души кои кореспондираат на едно повисоко духовно рамниш-
те, но и обете ја затскриваат таа своја нотка. Мајката, некогашната своја желба 
да стане писателка, ја преточила во тајно пишување на еден вид дневник за сво-
јата ќерка. Всушност, нејзините записи за Божана-Цутинка, се вметнат микро-
текст, вметнати „приказни во приказната“. Такви се записите за заробената пти-
ца, за скршениот прозорец, цутот на Цутинка, далечна пријателка, сеќавања за 
родендените на Божана, расказот за дивите малини, итн. Од друга страна, пак, и 
Цутинка е креативен творечки дух, па и таа слика преубави слики, но и тајно од 
мајка си – пишува. Нејзиниот ракопис-дневник/споменар со наслов „Јавачот на 
божилак“ ги содржи нејзините мечти, колку замислени толку вистински разгово-
ри со нејзиниот „принц“ или јавачот на божилак, со кого разговорите се длабоко 
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мисловни. Јавачот на божилак за Божана претставува бегство до реалноста, па-
тување во еден фантастичен свет во кој таа може и да чекори, да лета: „Затоа и 
самата живеам и разговарам со мојот принц и прифаќам улога на принцеза. А 
сонувам далечни планини верувајќи дека ќе можам да се искачам на нивните вр-
вови. Тоа значи верувам во себе!“ (Петревски, 2013: 78). Романот на Петревски 
не ги остава желбите на Цутинка неисполнети, па акцијата на собирање средства 
преку продажба на нејзините слики на интернет (организирано од нејзината дру-
гарка Ханка) ќе вроди со плод. Имено од Германија ќе им пристигне глас на на-
ши иселеници, страдалници од истата мака како и Цутинка, со огромна желба да 
помогнат. И, се случува невозможното: Цутинка заминува на операција во Франк-
фурт која завршува успешно. Но, се случува и друго чудо. Во Франкфурт, Божа-
на го среќава дотогаш имагинарниот принц – јавачот на божилак во ликот на 
момчето Сеп, чија мајка е нивниот главен поддржувач на тоа патување. Познато 
е дека семејната поддршка е клучна за здравата адолесценција. Семејството им 
овозможува на децата да доживеат приврзаност, припадност, компетентност и 
самодоверба, а во исто време им овозможува да доживеат успех и неуспех, аван-
тура и повлекување, независност и меѓузависност. За семејствата кои имаат ти-
нејџери со посебни потреби, адолесценцијата може да биде особено предизвику-
вачка. Родителите, чии улоги вклучуваат обезбедување и заштита на своите де-
ца, честопати доаѓаат во судир со тинејџерот кој сака да го доживее живот, да 
развива индивидуални вредности и да постигне независност (Tempke, 1994). 
Кога детето е ранливо, семејствата можат да ја сметаат контролата како одговор-
ност да обезбедат безбедност. Семејствата може да имаат голем страв од тоа ка-
ко светот ќе го третира нивното дете или може да се двоумат дали да се откажат 
од нивната примарна улога како заштитник и застапник. И покрај ова, тинејџе-
рите со посебни потреби сакаат и треба да ги искусат и да ги добијат истите ра-
боти што сите адолесценти ги сакаат, без оглед колку е значајна нивната инва-
лидност (Peterson, 2004). Од книгата е евидентно дека семејството на Божана 
(Цутинка) безрезервно ја поддржува, па дури и ја поттикнува да ги изрази свои-
те потенцијали за уметност, зашто она по што таа е необична е што слика подед-
накво добро и со двете раце. Мајка ѝ е жена која цел живот ја сака книжевноста, 
и иако не станала писателка, туку библиотекарка, тајно ѝ се навратила на својата 
интимна љубов. Таа постојано пишува дневник со наслов „Цутот на Цутинка“ во 
кој евидентира настани од животот на нејзината ќерка. Расказите кои ни ги пре-
дава се своевидна ,приказна во приказна', а нивната веродостојност е засведоче-
на со исказот на мајката: „Мајката Стефанија сè уште немаше храброст да ѝ ја 
открие тајната дека, сепак, многу нешта од животот запишува. ...Не можеше да 
си објасни зошто ги крие записите“ (Петревски, 2013: 18). Таа ја убедува и ќерка 
си да пишува дневник, за да може Божана во него да ги излее чувствата. Она 
што мајката не го знае, е дека и Божана пишува свој дневник, насловен како „Ја-
вачот на божилак“, во кој ги излева своите чувства, но и пријателствува со има-
гинарниот „принц“ – Јавачот на божилак. Божилак е друго име за виножито, за 
ѕуница. Според on line извори, виножитото е составено од седум различни бои. 
Секоја од овие бои е живописна и убава, а секоја е различна од следната. Ова 
пренесува убава порака за инклузивност и кохезија. Демонстрира колку може да 
биде убава разновидност. Поради оваа причина, симболот на виножитото е усво-
ен од многу групи кои се залагаат за еднаквост. Значењето на виножитото нè учи 
да ги прифатиме сопствените разлики и разликите на оние околу нас. Опкружу-
вајќи се со луѓе кои се различни од нас, си дозволуваме да бидеме предизвикани 
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да созрееме во духовна смисла. Ова може да ни помогне да го прошириме умот 
и да растеме духовно. Виножитото може да нè мотивира да продолжиме и да из-
држиме низ мрачните времиња.15

5
 Ако го имаме во предвид симболичното значе-

ње на божилакот и го доведеме во врска со состојбата во која се наоѓа Божана, 
лесно ја осознаваме и интенцијата на авторот Петревски за изборот на божила-
кот, на кој јава „принцот од соништата“ на Божана. За неа, разговорите со нејзи-
ниот убав принц се отрезнувачки, мисловни и исполнети со длабоки филозофски 
мисли за животот, смислата на постоењето, постојаната борба, воопшто за по-
трагата по среќата. На тој пат, Божана ја придружуваат најблиските од семеј-
ството, најдобрата пријателка, но и жената од далечната, и навидум недостижна 
Германија, која ќе ѝ помогне во остварувањето на најголемата желба – да про-
оди. Исто така, симболот на виножитото упатува и една силна порака, за тоа ка-
ко ги гледаме различните од нас, како и колку во нашето општество се почиту-
ваат различностите. Во случајот со болната Божана, низ страниците на романот 
ја согледуваме почитта и вниманието кое ѝ го посветуваат нејзините врсници, 
наставниците, и воопшто целата средина. На тој начин, средината влијае моти-
вирачки на Божана, да го земеме на пример случајот со нејзината другарка – 
Ханка, која е од друга вероисповест, но низ страниците од романот, особено низ 
разговорите на Ханка со бабата на Божана (Пелагија), во размената на мисли од 
Куранот и Библијата, се гледа огромната почит кој секоја различност. Тоа е кру-
цијалната порака на оваа навидум едноставна адолесцентска книга.      

Од друга страна, треба да се земе во предвид и фактот дека Божана има 
уште едно име. Тоа е името Цутинка, кое ѝ го дава нејзината мајка, откако Божа-

на била фасцинирана од мирисот на цвеќето кое не можела отпрвин да го види: 
„Божана не го гледаше накитеното дрво со виолетова боја. Здогледа само цутче 

што ѕирка од некоја гранка, која како да се обидува да влезе и во собата. – Зар 
цутчево мириса вака!?, си рече и зеде да го црта онака како што ѕиркаше пред 

неа. „Мало е, а толку се размирисало...Божана посака така и да биде –кревкото 
гранче да мириса толку опојно. И се спореди со него: нежното цутче што трепка-

ше на ветрето и разлеваше најчист здив од себе како да беше самата таа...“ (Петрев-
ски, 2013: 29) Идентификацијата на нашата хероина со нежното, а толку опојно 

мирисно цветче, како да ја отсликува и желбата на Божана да остави впечаток, 
знак за себе. Затоа, решава во иднина, како свој знак за идентификација на сли-

ките кои ги слика вешто со двете раце, да го остава тоа мало цветче: „Така зажи-
веа и цутчето, а мајка и преку него го одгатнуваше и другото име кое и го даде 

пред тоа – Цутинка“ (Петревски, 2013: 29). Ако се осврнеме на симболиката на 

јоргованот, ќе се најдат разни толкувања. Цветот на јоргованот има многу значе-
ња, но повеќето се поврзани со изразување љубов или наклонетост. Во виктори-

јанско време, давањето јоргован значело дека давателот се обидува да го потсети 
примателот на првата љубов. Јоргованите, исто така, можат да изразат доверба 

која давателот ја има за примателот. Ова ги прави јоргованите добар подарок за 
дипломираните студенти. Букет од јорговани, особено белите јорговани, симбо-

лизира невиност.26
6

 Познато е дека сите цвеќиња имаат многу значења и важно е 
да се знаат барем некои од нив, ако сакаме да избереме вистински цвет за одре-

                                                 
1

5

5Rainbow Symbolism & Meanings, https://www.sunsigns.org/rainbow-symbolic-meanings/, преземено 

на 20.12.2019 
2

6

6The Lilac Flower: Its Meanings and Symbolism, https://www.flowermeaning.com/lilac-flower-meaning/, 

преземено на 20.12.2019 
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дена пригода. Кога станува збор за јоргованот, мора да се истакне дека најваж-
ното значење е љубовта. Во минатото се користел за изразување љубов кон не-

кого. Обично се користел како симбол на првата љубов.37
7

 Одовде, можеме да за-

клучиме дека авторот не го одбрал виолетовиот јоргован случајно за знак за иден-
тификација на Божана/Цутинка. Тој јоргован, истовремено ја означува и нејзина-

та прва љубов кон Јавачот на божилак која треба да се појави олицетворена во 
ликот на момчето Сеп, чија мајка е онаа која ќе ѝ ја даде најголемата поддршка 

за да појде на операција во Германија, заедно со собраните средства од продаж-
бата на нејзините слики: „Божана, пак, загледувајќи го, се сепна... Кога му ја ви-

де косата – руса со гргурави кадрици, а очите – како небоно модри... Кога сиот 
„го разгледа и го прегледа“, остана со отворена уста. – Еве го Јавачот на божи-

лак! Тој е... Ваков си го замислив... А и го нацртав... Ова е принцот со кого се 
сретнуваме...“ (Петревски, 2013: 220-221).   

 

Заклучни согледби 

Во направениот осврт кон зададената тема, мошне евидентни се неколку 

заклучоци: 

1. Бројот на книжевни дела во кои како тема може да се сретне болест 

или физички недостаток на дете/млад човек – е значително мал; 

2. Писателите кои се зафаќаат да пишуваат за оваа проблематика, свесни 

за нејзината сензитивност, мошне внимателно ѝ пристапуваат, па дури 

и како да ја избегнуваат; 

3. Се минимализира описот на состојбата на ликовите, како и односот 

на другите кон нив. 

Навистина, ретки се делата од типот на „Јавачот на божилак“, во кои ав-

торите отворено се осврнуваат и на психолошката состојба на засегнатите млади 

луѓе.   
За среќа, застапеноста и употребата на ликови со одредени здравствени 

проблеми или пречки во развојот, еволуираше со тек на времето. Класичните 
приказни за деца, како оние на браќата Грим, портретираат ликови на деформи-
рани вештерки, џуџиња, џинови и други ликови со физички разлики кои функ-
ционираат како метафори за внатрешните квалитети на овие ликови. Најчесто, 
овие карактеристики беа поврзувани со извесни негативни, па дури и зли тен-
денции. Одредени класични приказни портретираат ликови со недостатоци кои 
симболично го претставуваат она што е добро, љубезно и сакано во светот. Но, 
денес ова е недозволиво и се очекува во современата литература, ликовите со 
болести или некаков недостаток, да бидат активно интегрирани во општеството, 
да ги почувствуваат и искусат односите со ликови без недостаок/болест и да има-
ат можност да делуваат или да имаат избор. Затоа, карактеризацијата на ликови-
те во современата литература за деца, треба да биде позитивна и реалистична 
(Taylor, Prater  2005). Оттука, сосема оправдано е укажувањето на професионалци 
дека многу важно за децата е да учат за болестите или пречките во развојот пре-
ку наставните курикулуми и со тек на времето кога децата ќе имаат можност да 
комуницираат или да бидат во исто одделение/клас со некој кој е со болест/преч-
ка/недостаток, да имаат некакви предзнаења и разбирање (Blaska 2004). Blaska, 
која изведува дури и десет критериуми според кои треба да се раководат писа-
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телите кои пишуваат на оваа тема, укажува дека на книгите за деца со вакви ли-
кови, не треба да се претендира на болеста на ликот како негова главна особина, 
туку акцентот да биде ставен на неговата сила. Или, како што истакнуваат Tina 
Taylor Dyches и Mary Anne Prater, овие лица да не бидат прикажани како пред-
мет на грижа, туку и како на некој кој придонесува за општеството. Според Smith-
D’Arezzo, во училиштето на учениците треба да им се претствуваат ликови на 
деца со недостаоци/болести во кои на овие деца се гледа како на некој кој чита-
телите би сакале да го запознаат или да бидат пријатели. Односно, овие ликови 
треба да бидат портретирани во едно позитивно светло, што не значи дека тие не 
треба да се портретираат реалистично, вклучувајќи ги сите нивни маани (Smith-
D’Arezzo 2003). 
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ЖИВОТОТ ВОТНАТ МЕЃУ УМИРАЊЕТО И СМРТТА 

(Светлана Жухова: Слики од животот на М. Превод од словачки:  

Стојан Лекоски. Скопје: ТРИ, 2018, 154 стр.) 

 

Словачката писателка Светлана Жухова (1976, Братислава) заврши сту-

дии по психологија на Универзитетот во Виена, работи на Клиниката за психи-

јатрија во Прага, а освен со проза се занимава и со книжевен превод од англиски 

и германски на словачки јазик. Дебитираше успешно на домашната книжевна 

сцена во 2003 година со збирка раскази (која ја доби наградата „Иван Краско“ за 

најдобро дебитантско дело), а оттогаш напиша три романи со кои го задржа буд-

но вниманието и на најпребирливите книжевни критичари во стручната перио-

дика. За последниот трет роман Слики од животот на М. ја освои и Наградата 

за литература на Европската Унија за 2015 година. Токму тој роман го добиваме 

сега и во превод на македонски јазик благодарение на иницијативата и последо-

вателно на добрата реализација на проектот спроведена од страна на издавачки-

от центар Три од Скопје. Преводот од словачки јазик на Стојан Лекоски, во 

принцип, е извршен мошне верно и прилично солидно; лектурата е исто така 

сработена речиси беспрекорно. Сепак, споредувајќи го детално македонскиов 

превод со словачкиот оригинал, мораме да потенцираме дека во македонското 

издание на романот од С. Жухова се наоѓаат и неколку клучни места, кои можат 

да се сметаат за пропусти и кои напати ќе знаат да го одвратат вниманието на 

читателот во погрешна насока. 

М. е, всушност, Марисија, главниот лик во романот, млада жена, која по 

смртта на мајка си си го бара местото кајшто би требало да припаѓа. И, како што 

обично се случува во животот, домот не го претставува местото, туку луѓето кои 

него го создаваат. Таа на крајот ја наоѓа својата среќа и мир со својот партнер 

Ото, наречен Видра, ама претходно минува низ многу душевни перипетии. Такви-

от нејзин пат е опишан во десет поглавја и на нецели 150 страници. Нејзиниот 

текст скоро совршено се вклопил во книгата со својот обем, па може дури и да 

се рече дека тука лежи и вештината на авторката во предавањето на ракописот. 

Романот Слики од животот на М. претставува небаре т.н. мисловен дневник. 

Кратките реченици и непрекинатиот ток на размислувањата на Марисија во „днев-

никот’ одлично го дообликуваат карактерот на главниот женски лик преку кој 

авторката ги доловува чувствата на многуте млади жени од малите семејства, 

кои трагаат кога ќе изгубат. Марисија ја губи мајка си, која умира од тешка бо-

лест во болница, но и својот љубовник Јанут од Романија со кого планирала за-

едничка иднина. Значи, главните столбови на животот мора повторно да ги по-

дигне, а во таквиот процес, ете, го вклучува и читателот. Марисија работи како 

медицинска сестра, па можеби и тоа е причината што толку прецизно и разумно 

знае да објасни сè што се случува наоколу. Заради нејзината аналитичка способ-

ност, рационалност и внатрешен мир, читателот мошне брзо создава врска со 

неа што неретко доведува и до тоа целосно да се поистовети со нејзиниот лик. 

Како мотив за делото, Жухова се придржува до средината која доверливо ја по-

знава. И самата работи како докторка во Прага и за неа ноќните смени претста-



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 128 

вуваат веќе вистинска рутина, а и градовите Братислава и Виена се несомнени 

топоси кои значително го одбележале целиот нејзин досегашен животен и профе-

сионален растеж. Друг главен мотив, освен потрагата по стабилност, созревање 

и среќа во животот во книгата на Жухова е умирањето. Не толку смртта, како крај, 

како дефинитивен чин на завршување на животниот пат, туку баш умирањето 

проследено како процес што е мачен (бездруго, умирањето на мајка ѝ на Мари-

сија е бавно и трае неколку месеци), но сè уште трае, сетне, и во организираниот 

психолошки мисловен комплекс на главниот лик-раскажувач Марисија. Меѓу тие 

два термини Марисија гледа значителна и особена разлика, впрочем, и самата 

тоа го објаснува во неколку свои монолози во текстовното јадро на нејзиниот т.н. 

„дневник“ (да речеме, на стр. 116, 117, 135). Сликите на животот во овој роман 

се, во суштина, вотнати меѓу умирањето и смртта. Жухова многу опширно и не 

ги опишува чувствата на Марисија; главниот акцент го става врз техничкото пре-

сликување на смртта и врз обврските што ѝ се наметнуваат на најблиската род-

нина на починатата. Затоа, во тој домен, се чини дека преведувачот, за жал, и не 

бил секогаш премногу доследен при точното трансформирање на наведените тер-

мини од словачки на македонски јазик, па затоа на некои места најверојатно и 

ненамерно го поедноставил психолошкиот набој во текстот со што на претставе-

ната атмосфера (а наедно и на згуснатиот психолошки стил на раскажување) ѝ 

одзел делумно од енергичноста и од посакуваната тензичност што би требало да 

се предизвика кај читателот. Со тоа (веруваме: не сакајќи, бидејќи и во словачкиот 

јазик постои прецизно семантичко разграничување на термините умирање и смрт) 

придонесува во неколку наврати и до мало збунување, т.е. нарушување на лине-

арноста на самата нарација. Така, на пример, терминот умирање Лекоски го пре-

ведува неправилно и непотребно како смрт (стр. 29, 31, 34а, 35, 135а), а на дру-

ги места подолу, пак, го задржува неговото примарно значење и го преведува пра-

вилно како умирање (стр. 33, 34б, 66, 69, 72, 116, 117, 134, 135б). Згора на тоа, 

ако го следиме внимателно словачкиот оригинал, во македонското издание мо-

жеме уште да најдеме и семантичка замена на термини што не е сосема оправ-

дана (на пример, не бдеете – не се будите, стр. 7; го карал – му викал, стр. 38; 

патувањето еднаш неделно – постојаното патување, стр. 51; верувања – суеверја, 

стр. 57; му дошол крајот – сè е веќе минато, стр. 96; за Божиќот – за празни-

кот, стр. 122), додавање придавки кои ги нема во оригиналот (на пример, пра-

вила – основни правила, стр. 8), пермутирани или испуштени прилози за време 

(на пример, сега – денес, стр. 27; испуштено сега на стр. 122), испуштени кратки 

дел-реченици (на пример, на стр. 137), правописни грешки од брзање (на пример, 

какваи што беа, стр. 29; садниците домат ги вадам, стр. 64), своеволно поврзу-

вање на два посебни (во оригиналот – одвоени) пасуси во текстот (стр. 51), влија-

ние од словачкиот јазик во некои конструкции во преводот на македонски јазик 

(на пример, госпоѓата лекарка, стр. 109, би требало да биде: докторката итн). 

Освен тоа, во белешката за преведувачот на крајот од македонсково изда-

ние (стр. 151) се исто така недоследно наведени извесни податоци што можат 

читателот да го доведат лесно во недоумица. На пример, таму се наведува дека 

Стојан Лекоски дипломирал на Катедрата за словенски јазици и литература на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Дали некогаш на Филолошкиот факул-

тет при УКИМ постоела катедра со таков назив или можеби станува збор за ка-

тедра со друго име? Понатаму, има добиено многу важни награди за својот при-

донес за развој на словачко-македонската литература и културните врски. За 
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културните врски, да, но каков е тој развој што го донел С. Лекоски во корпусот 

на т.н. словачко-македонска литература? И дали двете одделни национални лите-

ратури треба неизбежно во ваков контекст да се претставуваат како една „очу-

дена“ хибридна целина? Дотолку повеќе: има објавено и 16 библиографии од 

областа на словенската литература. Од напишаното е многу нејасно дали, 

всушност, се работи за словачката литература или за словенските литератури во 

множина, иако некого може напишаното да го наведе дури и на помислата дека 

се работи за словенечката литература. И најспосле во последниот пасус на бе-

лешката каде што се наведени само т. н. „режимски автори“ односно „словачки 

автори-политичари“, кои Лекоски досега ги превел на македонски јазик, сите 

имиња се претставени според редоследот „име и презиме“, а само авторот Војтех 

Михалик е претставен обратно како Михалик Војтех. Неточно е наведено притоа 

и презимето на Мирослав Валек како „Варек“ (исто, стр. 151).               

Исклучително важно од читателски аспект, како што наведовме и погоре, 

е тоа што Жухова создала во ова дело приказна за лик предадена во таква форма 

што ни овозможува колку е можно повеќе да ги разбереме мотивите и да се со-

живееме со психолошката состојба и со доживувањата на ликот, па така и нај-

добро да го запознаеме. Авторката, сепак, направила притоа извесен мајсторски 

парадокс со тоа што некои читатели можат да се здобијат со чувство дека Мари-

сија и не ја запознале воопшто. Ништо на неа не е несекојдневно, таква каква 

што е таа може да биде и која било друга девојка. Тоа што го чувствува не одда-

ва ништо посебно за неа, дури и описите можат да ни делуваат строго, познато и 

банално. И самото дејство во романот е бавно, впрочем како и умирањето (во 

тоа се содржи и примарната стратегија на нарацијата на парадигматско ниво), па 

затоа и самата рецепција на делото може за некого да претставува здодевен, мо-

нотон, стерилен чин. Дејството во ниеден миг не станува динамично, нема дра-

матични пресврти, туку само слики и спомени, кои и не можат да воодушеват 

секого. Но, и кога читателот по некое време ќе заборави на Марисија, поентата 

на романот сигурно ќе ја запамети – треба да се замислиме над обичните нешта, 

какви што се врската жена – маж, семејните односи, набиената работна агенда и 

задоволството од неа, смртта како крај и животот со своите (не)исполнети цели 

и планови. Пораката што треба да ја декодираме е таа дека треба да се восприе-

ма животот во самиот негов тек и, главно, полн ек. На крајот на краиштата, 

умешноста на доброто уметничко дело е да ги оттргне фактите од животот, од 

нивниот површен автоматизиран спектар на набљудување како и од механизи-

рачкото секојдневје (кое со своите вообичаени и стереотипни ритуали прерасну-

ва во единствен можен начин на егзистенција), да фрли нов сноп светлина врз 

нив и да ги направи необични, единствени и несекојдневни. Нејзиниот „освежен“ 

и нерезигниран животен стремеж е сетне претставен во мотото на книгата од 

Жухова цитирано на англиски јазик: „One life. Live it well“ (кое е инаку рекла-

мен слоган на мрежа од меѓународни wellness центри).  

Се разбира, искрено ѝ посакуваме успех на книгава од Светлана Жухова 

во македонската културна средина (најмногу заради прозниот шарм што ѝ е 

својствен на Жухова, а веќе е и осведочен повеќе пати и во меѓународни рам-

ки), а однапред изразуваме и нескриена љубопитност за сите следни критички 

одгласи и вредносни судови за неа, кои се надеваме дека ќе се појават набрзо 

низ страниците на македонските книжевни списанија и зборници. 
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ПОТРЕБНИ НАВРАЌАЊА 

(кон „Македонскиот XIX век“ на Горан Калоѓера) 

 

 Мошне брзо поминаа шесте години од објавувањето на книгата „Маке-

донскиот XIX век“ на македонски јазик во 2014 година од истакнатиот хрватски 

македонист Горан Калоѓера. Потфатот на издавачката куќа „Македоника литера“ 

во кој честа да биде вклучен како преведувач ги имаше и авторот на овие редови 

допрва ќе ги покажува и дава своите плодови. Монографијата посветена на ма-

кедонското прашање во еден од можеби најзначајните раздобја од македонската 

историja првпат беше објавена на хрватски јазик во 2011 година во издание на 

Заедницата на Македонците во Република Хрватска во Загреб. Во овие шест го-

дини се случија повеќе настани во културата и политиката кои силно ја засегнаа 

и македонската историја, на таков начин каков што Калоѓера вешто ги просле-

дува, а може да се каже и ги споредува со XIX век.  

 Дубровчанецот Калоѓера, редовен професор по македонистика и кроа-

тистика на Филозофскиот факултет во Риека е страствен проучувач, поборник и 

гласноговорник за македонските работи, афирмирајќи ја македонската култура и 

историја како во Хрватска, така и во Европа. Во неговата биографија влегуваат и 

двете дела, покрај монографијата за која пишуваме, преведени на македонски ја-

зик: „Браќата Миладиновци – легенда и стварност“ и „Хрватско-македонски ли-

тературни врски“. За љубовта и приврзаноста кон Македонија, темпераментиот 

професор повеќепати зборувал отворено и без задршка, сето тоа вметнувајќи го 

во дневно-политичките збиднувања во нашата земја. Затоа, на прашањето од ка-

де неговиот интерес кон македонскиот XIX век, тој недвосмислено заклучува: 

„Периодот на 19 век во Македонија отсекогаш сум го сметал за најживописниот, 

најдинамичниот и најбруталниот период во историјата на македонскиот народ. 

Токму поради тоа му посветив и најмногу внимание како книжевен историчар, 

осврнувајќи се во своите дела и книги на некои од најинтересните личности од 

овој период, вклучувајќи ја и нивната книжевна работа... Овој период е од витал-

на важност за опстојувањето на Македонците како народ и... најважните потези 

по прашањето на црковната автономија, решавањето на јазичното прашање, на-

ционалната освестеност, културното и книжевно дејствување, вклучувајќи ги и 

движењата за организирано востание против Турците, почнале да се случуваат 

токму во XIX век“.  

Овие зборови ни ја даваат глобалната слика за неговата книга „Македон-

скиот XIX век“, која може да се смета и за кратка историја на македонскиот на-

род. Потврдата за ваквиот став можеме да ја увидиме од содржината на книгата, 

којашто е сочинета од четири дела. Во првиот дел се наоѓаат поглавјата „Еко-

номските, општествените и политичките состојби во Македонија на почетокот 

на 19 век“, „Туѓинските пропаганди на територијата на Македонија“, „Резултати 

на првиот преродбенски период“ и Литературната дејност во првата половина на 

19 век“, во кои Калоѓера дава краток преглед на геополитичката ситуација, обра-

зованието, јазичното прашање, економските услови и општествено-културниот 

живот на Македонија во рамките на Османската држава. 
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Вториот дел го сочинуваат поглавјата „Во потрага за национален иден-

титет“ и „Пресек низ книжевното творештво во последните децении на 19 век“. 

Во нив е дадена борбата на Македонците против Цариградската патријаршија, 

со Егзархијата и барањата за обнова на Охридската архиепископија. Религиозно-

то прашање е заокружено со унијатското движење. Револуционерните превира-

ња се однесуваат на македонското сепаратистичко движење, националното буде-

ње на македонските градови и села и алтернативите на македонската интелиген-

ција. Во прилог е даден и краток пресек на македонските фолклористи, раскажу-

вачи, драматурзи и поети. 

Третиот дел е сочинет од само едно поглавје „Книжевници, учебникари 

и револуционери“ и методолошки е концепиран со изнесување на биографиите 

на најзначајните Македонци, кои според Калоѓера оставиле силен белег во XIX 

век. Главно, авторот е сконцентриран на 22 имиња од книжевноста и културата 

како Димитрија и Константин Миладиновци, Марко Цепенков, Ѓорѓија Пулев-

ски и др., но значајно место одделил и за Георги Капчев, Крсте Мисирков и Гоце 

Делчев. Со нив завршува третиот дел, по што следува „Обидот за синтеза“ што 

всушност го претставува четвртиот дел, односно заклучните согледби во однос 

на истражувањата на хрватскиот македонист. 

Мислењето на Горан Калоѓера за македонскиот XIX век е дека тој е нај-

живописниот, најдинамичниот и најбруталниот период во историјата на маке-

донскиот народ. Тргнувајќи од ваквата констатација, понатаму тој ги изнесува 

своите мислења, кои во однос на одредени прашања се сосема спротивни од 

мислењата на поголемиот број македонски историчари. Авторот на „Македон-

скиот XIX век“ воопшто не се воздржува да критикува и воопшто не се воздр-

жува од пофалби, кога смета дека треба да се дадат. Кај него нема лажна скром-

ност, туку отворено толкување на процесите и појавите кои одиграле значајна 

улога во историјата на Македонците. Најважно е што Калоѓера има став и не се 

задржува само на едноставно повторување на веќе познатото, туку и повторно го 

прелистува она за што се верува дека се знае. Терминолошките недоследности 

се присутни, но не пресудни за монографијата. Таа е напишана во еден исклучи-

телно прониклив и поттикнувачки начин за размислување, бурно ги отсликуваат 

децениите за кои се интересира истражувачот.  

Треба да имаме предвид дека авторот не е Македонец, што овозможува 

имаголошки пристап во проблематиката. Од една страна тој е запознаен со вна-

трешната ситуација во Македонија од ова време, а од друга страна може да ги 

согледа тие процеси и настани од подруг агол. Во секој случај, да даде понепри-

страсно гледиште во однос на македонските книжевни историчари, кои вака или 

онака во своите истражувања можат во своите истражувања да бидат понесени 

од емоциите, при што добиваат поинакви резултати. Калоѓера го интересираат 

домашните написи за проблематиката, но не се поведува по нив. На пример, тој 

не го дели песимизмот со неговите македонски колеги со кои тие ги вреднуваат 

резултатите на преродбенското движење. Не се согласува ниту со признавањето 

на постигнатите резултати. Во условите во кои работеле и живееле, смета тој, 

просветителите и преродбениците не само што поставиле некои важни прашања 

во однос на понатамошниот развој на својот народ, туки и се обиделе да го ре-

шат, а некои за тоа ги дале и животите. „Всушност“, прашува тој, „што може да 

се бара повеќе од направеното од таа група луѓе кои дејствувале во отуѓена зем-

ја, опкружени од сонародници без чувство за национален идентитет, притиснати 
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од странски пропаганди и црковни институции, без своја црква и книжевен јазик 

во самиот центар на Турското царство?“. Разработувајќи ги дејствувањата и де-

лата на сите поединци, заклучува тој, македонскиот XIX век може да го означи-

ме како „мовенс“ за означување на македонистичкиот ориентиран правец што 

довел до нова иднина олицетворена во слободна и независна Република Маке-

донија. 

„Македонскиот XIX век“ на Горан Калоѓера треба да ја прифатиме и да 

ја означиме како ретка книга, можеби и единствена засега, странец да ја просле-

дува и да ја пишува македонската книжевна и културна историја. Како еден од 

ретките „учебници“ за македонскиот XIX век, воопшто, стои фактот што покрај 

„Историјата на македонската книжевност, 1800-1945“ на Георги Сталев е само 

втората монографија од ваков вид во новиот милениум. Да не заборавиме: од 

странец. Оттука, повторно се наметнува прашањето, што македонската наука за 

книжевноста и книжевната историја има да понуди за најпрво да ги одбрани 

стратешките национални позиции, а потоа и да ги оцрта границите на дејствува-

ње. Ова значајно прашање уште пред скоро половина век јавно го поставуваше 

Гане Тодоровски. Оттогаш ссостојбите не се променија значително. Напротив, 

регресираа, па наместо аналитички обработени поглавја за поединци или наста-

ни или систематизирани целини на македонската книжевност се појавија огром-

ни дупки во недостиг на истражувачки кадар, а со тоа и недостаток на истражу-

вања. Оттука, колку и да звучи како излитена фраза, монографијата „Македон-

скиот XIX век“ од Горан Калоѓера нѐ потсетува дека сѐ уште „Македонците се 

народ и дека нивната татковина е Македонија“. 
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Љубинка Донева 
УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

РАДЕ СИЛЈАН: БАКНЕЖОТ НА СУДБИНАТА 

 

Бакнежот на судбината е најновото поетско остварување на Раде Сил-

јан. Насловот наметнува впечаток на „тревожна и болна песна“, од две причини. 

Првата, за првата асоцијација на поимот бакнеж, буди во нас убави чувства, асо-

цира на нешто што нė потсетува на заемна поврзаност со некого, на заемно сле-

вање на дух со дух. Во различни периоди од развојот на човештвото и во раз-

лични средини, бакнежот и различно е толкуван. Дефиниран е и како знак на со-

гласност, на покорност, на почит и љубов... И се излева од устата, органот кој-

што е извор на здивот и исто така излезна точка. Токму затоа бакнежот и го до-

живуваме како израз на љубов. Оној чијашто душа се пројавува низ бакнеж се 

сврзува се поврзува со друг дух со кој веќе станува неразделен. Светиот апостол 

Павле препорачува: „Поздравете се еден со друг, со свет бакнеж“. И живее бакне-

жот и неговата се менува исто како и човештвото. Според светиот Бернар свети-

от дух е бакнеж на устата помеѓу Отецот и Синот, взаемен бакнеж на рамен со 

рамен. И тој е уверен дека човекот, во извесна смисла, се наоѓа помеѓу бакнежот 

и прегратката на Отецот и Синот што пак е светиот Дух. Така, преку бакнежот, 

човекот се соединува со Бог и на тој начин е обожен, обожествен. Вториот клу-

чен збор пак, од синтагмата на насловот, е судбината. Кога зборуваме за судби-

на, поимот најчесто го ставаме во контекст на живот исполнет со повеќе пробле-

ми и премрежја, со пречки, со маки, со тешка борба до изнемоштеност, до пре-

маленост, до исчезнување. Кога немаме објаснение зошто и како животот нè со-

очил со некој поголем и тешко решлив, па дури и нерешлив проблем, се помиру-

ваме со изговорот, судбина. Во овој наслов, авторот го користи контрастот на 

суштинското значење на двата поима, бакнежот и судбината. И бидејќи бакне-

жот најчесто го доживуваме во контекст на љубовта, за очекување е да се срет-

неме со такви стихови. И се прашуваме кого бакнува судбината. Но имајќи го 

предвид името на авторот, логично е да претпоставиме дека бакнежот на судби-

ната ќе биде насочен кон постојаниот поетски мотив на Силјан, кон централниот 

топос во неговата поезија, татковината, сопствениот народ и сè она што се одне-

сува на опстојувањето и преживувањето на овој народ. Книгава (како што тоа е 

одлика на поетските пројави на Раде Силјан) се состои од една песна-пролог;  

пет циклуси и песна-епилог. Песната-пролог е Некој на вратата тропа. Овој 

(речиси) фразеолошки израз побудува прашање, исчекување и страв и недовер-

ливост. Кој би можел да е тој што тропа, зошто тропа и во кое време тропа... на 

вратата како влез за во домот. А домот, куќата, родината, татковината..., во пое-

зијата на Силјан, е едно исто. И се открива кој тропа и кој сака да ни влезе во до-

мот. Не е тоа непознат некој, туку познат, а непознат, тоа е чудовиште со млечни 

заби, како асоцијација за една алчна, дрска, неупатена група од новата генера-

ција којашто настапува деструктивно и уништува сė пред себе... Поетот го пре-

познава „новиот Македонец/ од сенката своја што бега“. И за жал, и понатаму, 

книгата ни го доближува ликот на тој и таков Македонец, со којшто не се поис-

товетуваме сите, но и како да не можеме да се одбраниме и да го одбраниме и 

себе од него и него самиот од него. И се чини токму затоа и таква ни е судбината, 
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исполнета со „болна трага“. А болката е заради осамените поединци коишто са-

каат да го поправат новиот Македонец, ама тоа се генерациите што речиси го 

изоделе својот пат и коишто како да се осамени во својата тага, „а сам човек пла-

нина не освојува“. Тука на помош, Раде Силјан, го повикува големиот Матеја 

Матевски во чијашто поезија како „да ги проветрува одаите на надежта“, зашто 

„се моли за будните чувари на јавето“. Но идеалите „заспале меѓу кориците“. За 

поетов, ваквите посветени верници, кои кажуваат молитви за родот свој, се „чо-

век со ѕвезда на челото“, чисти, непорочни... И какви песни да се напишат? За 

надежта, за љубовта, за убавината... Или да се наслика животот „...како жива ра-

на/ на јавето и сонот.“ Е таа рана е студот којшто „Тивко ја отвора вратата/ (и) 

Влегува во мојата одаја/ И ми вели/ Јас сум твојата сенка.“ Тој студ, таа сенка 

што нė мрзне, за жал, се вселува и во читателот откако ќе се сретне со некои од 

стиховите во оваа книга. Тоа пак е поттик повеќе, да се (на)учиме „од камен тес-

то да правиме“ како што нашите предци правеле, како што „сивилото на време-

то/ Аманет за нас оставило.“ Циклусот Прашалници, поставува многу прашања. 

Меѓу другите: Зборува ли тишината, зборува ли болката сама, зошто се случува-

ат исчезнувањата, од каде толку присуство на „црното, на стрвното пиле“... што 

ќе се случи ако пропее тагата... Што ќе се случи, прашува авторот „Ако ни ста-

ват пранги на нозете/ Ако ни ја тргнат чергата под нозете... Што ќе биде „Ако нė 

заборават децата...“ И дава свои одговори кои може да се и наши, болни, темни, 

ненадежни... За поетот, „секојдневна глетка“ се „тажни слики“ на луѓе со зинати 

усни (од немоќ и безизлез)... Лузни е наслов на третиот циклус. А нив, во нашите 

души, ги втиснуваат нашите заблуди, болки, сеништа и соништа, видени и неви-

дени, недоживеани и недосонувани, неотсонувани... Лузните се предизвикани од 

тажни слики како „темни облаци“ и „длабоки рани“, зашто се останало во „куќа 

на ветерници/ и планина без птици“, а „Гладно куче вие“ по „мирисот на крвта“. 

И овие лузни не се од личен, од интимен карактер. Тие се лузните на татковина-

та и нив поетот ги доживува за најсвои и најдлабоки. Авторот е познат како ро-

дољубив грижник, а неговите ламенти над судбината на татковината се своевидна 

порака, своевиден аманет до сонародниците. Овие стихови го донесуваат „Гла-

сот на судбината“ на татковината во која „Осамата долго дреме“, а и таа, осама-

та, е една од лузните. И сеништата на минатото талкаат низ сегашноста, сеејќи 

„Рој зборови лажни“ и пред нашите очи, креираат „мрачни слики“. Таквите тем-

ни, мрачни, болни слики се огледалото на нашата реалност во коешто може да се 

огледа и иднината. Во реалната слика, поетот ја кажува нашата „историја на та-

гата“, „изгорената древна вистина/ во црна пепел (што) тлее.“ И разбирливо е 

што животот се доживува како лага, а „Си лази маглата/ Во твојата глава“. И таа 

магла е едно од огледалата во кои гледајќи се себеси, ја согледуваме измамата 

живот. А сепак, „Од поколенијата/ Ништо нема да скрие.“ Болна и тажна е сли-

ката во која се присутни „тврдини од сенки“ (моќна синтагма) и каде што е посто-

јано присутно гушкањето на (и со) осамата и тишината. И поетското и животното 

искуство на Раде Силјан, учат дека „животот е загатка тешка“... Па сепак не е не-

јасно дека „Народ без име (е како)/ Во слепо око/ Солза збрана“. Огледала се и 

„Тажните слики/ Во старите книги“. Претпоследната поетска целина со наслов 

Спомени, е всушност спомен, сеќавање за една друга генерација, за генерација 

која е доживувана како генерација на „Деца на надежта“,, „Деца без детство“, „Деца 

од стара мајка“, „Деца без идеали“, „Деца од болно племе“,„Деца во зло време“, 

„Деца на минатото време“, Деца на нашето време“, „Деца на идното време“... и 
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сите овие деца се „Спомен од детството“ на една поинаква генерација, лишена 

од многу привилегии, но затоа пак задолжена да создава и гради напредок. И го 

нема ни поетовиот, ни човековиот оптимизам и надеж за некакво ново, поубаво, 

понадежно време на човекување и спокој, на радост и опуштеност... Новото време 

што го беспокои авторот, донесува нови гласници кои навестуваат некои нови 

животни реалности, кои мора да се следат, зашто нивното играње може сосем да 

нė избрише од лицето на животот... А тие гласници, пред сė, се присутните пре-

образби на моралните вредности во нешто непрепознатливо, во стварност во која 

доминантни се Јудиниот бакнеж, измамата, предавствата, празнини, ветар и магла,... 

И „камената перница“ и „Песната на славејот“ и „Тажните очи“ и „Црните обла-

ци“ и „Мртвата уста“, се своевидни гласници на едно ново и сурово време, на 

живот без живеење... И тоа боли, длаби нова рана, и чувство на мака, на немоќ, 

на безнадежност... Ова е тој Јудин бакнеж на судбината на устата на овој народ, 

чијшто здив се излева за да се слее со животот, но судбината како да сака да го 

подзапре... Или бакнатиот не умее соодветно да го возврати бакнежот. Та затоа 

препознавањето на дел од нашите современици како лажливци и такви кои не 

вреднуваат ништо и никого, укажува дека тие се оние кои „Наутро/ Со врзани 

раце/ Навечер/ Со мамурни глави“ се и дека од нив не може да се очекува созда-

вање, зацврстување, издигање, зашто во нив не може да се има верба, да се има 

надеж... Песната епилог е всушност најсилната порака што ја донесува „Бакнежот 

на судбината“. Песнава ни е посветена нам, на Македонците, а носи наслов Ако 

ни го украдат помнењето. Песнава наметнува потреба од неа да бидат наведени 

повеќе стихови. Можеме да се запрашаме кој и како може да ни го украде помне-

њето и наивно да одговориме дека тоа е неможно... Но можно е... Можно е така 

што „Ако ни го земат/ Од устата зборот/ Ќе нема кој да стави квасец/ Во тестото 

на нашите глави...“ Ова пак поучува дека јазикот е нашиот квасец. И ако допушти-

ме јазикот да го „испуштиме“, нè чека крадење на помнењето. И никому нема да 

му е грижа и „На земјата црна/ И на небото сино/ За нас ќе нема кој да жали...“ 

Ова е песна опомена, болен повик да се чува и сочува најсвоето, зашто ќе бидеме 

минато, како резултат на сопствената немарност, индолентност и неодговорност... 

„Ако ни го украдат помнењето/ Ќе нема кој да раскажува/ За минатото наше/ И 

за свадбениот пат на бездомниците“. Боли оваа констатација и повикува, освестува 

и буди... А може ли да раздвижи, да поттикне и гласно да одговори на прашањето 

до кога ќе бидеме инертни кон своето, до кога ќе чекаме друг да ги решава на-

шите проблеми, да ни покажува кон каде и како да се движиме... Поезијата на 

Раде Силјан, во поголем обем, е поезија за љубовта, народот, конкретно излеана, 

не апстрактно, не позерски. Оваа родољубива лирика (по којашто го препознава-

ме авторот) е конкретна и целосно се содржи во придавката родољубива, зашто 

авторот своето родољубие го покажува вреднувајќи го својот род, но и укажувај-

ќи на сè она што запира и урива. Вистинското родољубие е патоказ кон издигну-

вање. Поезијата на Раде Силјан е своевидно завештание, тестамент, опомена и 

насока, љубов и грижа... Едноставна, разбирлива, лесна за читање. Стихот е во 

ритам на поетскиот исказ и во зависност токму на исказот и мотивот, авторот 

применува и двостишја и тристишја и класична четворостишна строфа, така што 

сугерира лесна приемливост до разговорност, до непосредност, после чие прочи-

тување, чувствата влеани во стиховите, остануваат да живеат и тлеат и во реци-

пиентот и да поттикнуваат на размисла, па дури и на активност. А тоа е и најуба-

вата и најблагородната задача на уметноста на зборот. 
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Милица Димитријовска-Радевска      

УДК 821.163.3-1(049.3) 
 

ГРАФИЗМОТ ВО ПОЕТСКИОТ КОНТИНУУМ НА РАЗБИРАЊЕ НА 

СЕМАНТИКАТА НА СЛИКАТА И ЗБОРОТ ВО СТИХОЗБИРКАТА 

„КОНТИНУУМ“ НА ВЕСНА МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА  
(Весна Мундишевска-Велјановска,  „КонтинуУМ“,  

изд. „Нов Вавилон“, Битола, 2020) 
 

Од болката се раѓа вистината. Вистината раѓа болка. И уметноста е спој на 
сите претходни искуства, затоа што без нив, без болка, без страдање, без грев нема 

уметност на зборот. Но уште едно прашање се поврзува со процесот на креативни-
от чин – моделот, изразот, формата на мултиплицирање, на трансмисија на светот. 

Начинот на кој тоа го правиме зборува и за внатрешниот, духовен свет на уметни-
кот, за психологијата на перцепција, доживување и канализирање на сите најскри-

ени човечки емоции. Се вели дека мотивот за креација се раѓа од мигот, од блесо-
кот на идејата да се задржи, да се изрази среќата, незадоволството, да се извлече 

некаква поука, да се морализира со суштинските прашања за опстојот на човекот, 
да се филозофира – односно да се изведат здрави логички судови за грешното, за 

непрокопсаноста на светот. Тој импулс во поезијата на Весна Мундишевска-Вел-

јановска постојано е во нагорна линија. Ако во првите нејзини стихозбирки тоа 
беше ведар хуманизам исполнет со оптимизам за тоа дека овој свет е најдобар од 

сите можни светови, односно една волтеровска симбиоза на младоста, искреноста, 
непосредноста на доживеаното, во последните нејзини поетски пројави, односно 

во стихозбирката „Континуум“ – тоа добива облик на потврда или поврзување на 
два света – светот на видливото – сликата и светот на невидливото – душата испи-

шана со зборови. Со тоа нејзината песна не е само истражување на полето на мож-
ностите на поетскиот израз, не се тоа само растргнати стихови на спознанието за 

себе си како индивидуа, како средиште на универзумот, тоа е двонасочно поврзу-
вање на сликата и зборот како исполнување на јадрото на песната. 

 Така сосема обмислено во тој поглед ја гради структурата на книгата. Пр-
виот циклус „КонтРасти“ наспрема вториот „СтернУм“ – се две целини – и според 

семантиката на лексичките единици повеќеслојно ја разградуваат внатрешно ком-
позицијата – всушност тука имаме игра на зборообразувачките модели: контрасти 

–именка изградена од префикс кон- и раст- именка која секогаш сосема логично 
означува промена чијшто исход не мора да е експоненцијален, наспрема стерна-

неочекуваниот немир, ненајавеното зло и ум- просто фактот дека човекот постоја-

но и одново, катадневно се исправа пред немилоста на неочекуваните подлости на 
светот, но исто така со неговиот ум не му дава полет, кураж на злото да ликува. 

Таа Стерна од поезијата на Блаже Конески, таа страшна подземна вода, која прет-
ставува интимен дијалог на поетот со колективот, традицијата и неговиот интуи-

тивен творечки порив на откривање и пресоздавање на песната, тука во поезијата 
на Весна Мундишевска-Велјановска добива облик на тело, на прекршен крст, на 

најинтимна исповед, на страдање, на преземање на товарот од светот врз себе си, 
товар кој низ песната станува воскресната слика на зборот. Значи, човекот како 

индивидуа е создаден да размислува, да открива, да селектира информации, но кај 
поетите под срцето вибрира нагласена интуитивна нота, и таа постојано го води 

поетот-уметник кон разрешување на јазолот на непремостените човечки непрокоп-



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 137 

саности и јанѕи. Ова толкување на метасемите е и стапицата во обидот да се даде 
рационално објаснување на видливото. Всушност, светот сам по себе е целина од 

контрасти и зла кои нараснуваат – во тој дуализам се борат светлината и мракот, 

лагата и вистината, очајот и надежта, вербата и немоќта, стравот и успехот, егото 
и суперегото, а ниту еден од нив не може да функционира сам за себе и во тоа е 

парадоксот на нашето постоење. Значи, разгатнувајќи ги овие лексеми ние откри-
ваме неоткриени можности и состојби на човечкиот ум. Оваа стихозбирка след-

ствено на тоа не е поле што се освојува со првиот прочит, но и секое ново читање 
дава поинаков светоглед на нештата што нè морат и со кои постојано се бориме – 

сомнежот, исправноста на одлуките, непроменливоста на луѓето, целите кои сме 
си ги поставиле и навидум се превисоки според нашите мерила. А мерата е рамно-

тежата на Универзумот, смислата на среќата. Според неа се моделира и управува 
светот. 

Бидејќи јазикот располага со знаци што можат да доживеат свои моди-

фикации со кои или целосно ќе се разголат, односно разоткријат или пак ќе се 

затемни и скрие нивното значење, поетесата Мундишевска-Велјановска оди че-

кор понатаму, таа на зборот му дава слобода тој самиот да се трансформира низ 

графизмот на ритамот на дадените импровизации во обид да се згусне семанти-

ката на песната како уметнички текст. На тој начин јазичниот пејзаж од најчуд-

ни графички обликувања го затскрива видливото, го разобличува невидливото 

сострадание на душата.  

„Горделиво степуваат 

по проѕирни подови 

(пот)продавајќи  

(при)видна демократија, 

услов(е)на слобода, 

        еее..., 

слободоумност, 

        безумност, 

              умност, 

              ум, 

          но... 

                        стОП 

! 

                    Пссссст!“ („Виртуелна реалност“) 

Од воведната песна „Виртуелна реалност“ до последната „Фокус“ пред 

нас имаме можност да ги повлекуваме шаховските фигури според наше видува-

ње, читаме – да ги толкуваме јазичните знаци откривајќи повеќе светови потис-

нувани и затскривани пред вистинската реалност која нѐ опкружува. Во првиот 

циклус имаме чувство дека прави ретроспектива на својот живот и самоанализа 

во која се овоплотила поразувачка свесност за несовршеноста на светот, односно 

за забеганоста на луѓето во обидот да ја нарушат хармонијата на денот. 

„Мечтаењето за убави нешта 

 е нешто што денес поразува.“ („ретроСПЕКТИВА“) 

Тоа чувство е чувство како да сте згазнале во жив песок и секое ваше 

вдишување и издишување ве вовлекува во емоционален вакуум. Но тоа според 

поетесата не е крај – во пепелта на изгубените страсти, тлее жар, животен жар, 

тлеат жилки животек, жерави во прелет на неспокојни сонца: 
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„догорени и пак разгорени, 
стишени па распалени, 
здивени или разгалени,  

како вода и брег, 
како камен и стапалки,  

како ôд и скок, 
како лет и досег...“ („Жарчиња живост“) 

И ако при исчитот на првите песни од првиот циклус доминира чувство-
то на резигнација, меланхолија, разочарување не толку од светот колку од созна-
нието – зарем невозможно е да направам повеќе, тоа кон крајот од циклусот пре-
раснува во притаен вулкан за да еруптира во песната „Кога зборот станува пес-
на“. Со тоа песната остварила двојство на искуството и уметничкиот израз и 
покажува и докажува како и многу пати за нејзината тревога пред заканите на 
уништувачкиот порив на човештвото, за негирањето на човечноста. Песната е 
богата, внатрешно ритмична, флуидна, наелектризирана со магиската моќ на 
страста за животек, таа е и ехо на камбана што ѕвони во чинот на осветување на 
брановите на ветрот на кардиограмот: 

„О, 
ОкО, 
ОкнО, 
епицентар на вибрации, 
точка,  
бесконечност, 
мантра на света животност...“ 
Оваа динамичност на сликата на зборот е остварена преку богата алите-

рациско-асонантна матрица. „О“ не е само вокал, не е само круг, не е вечност, 
туку животворен континуум на уметноста на живеењето. Во тој круг на проблес-
нувања на умот, расте мислата истурајќи пред нас богатство од асоцијации за 
врската на сликата и зборот. Ако во поезијата на Ацо Шопов клучен збор е не-
биднината-спознанието, како обреден ритуал на животот, тогаш во поезијата на 
Весна Мундишевска-Велјановска сечиј живот е сведен на едно „сè“, 

„Субатомите на СЀ-то  
се спектрални линии од светлински квантум 
на бар-код ad libitum 
или променливи во формулата на релативноста     
со занемарлива величина – минливоста“. („(Се)можности“)   
Или како што вели професорката Ќулафкова „токму во поетската фило-

зофија на небиднината Шопов го актуализира архетипот на Сенката и на колек-
тивното несвесно, предочувајќи обредно, пред севкупната јавност, дека и кога се 
наоѓаат пред небитието, луѓето всушност можат да одберат – или бездна, или 
покров. Пред тоа искушение стои целото човештво, денес и секогаш, поставено 
пред моралните дилеми на егзистенцијата – да се биде хуман или да не се биде, 
и како тоа да се постигне во услови на пореметени, фингирани и лажни вред-
ности спакувани во дипломатските и медиумските реторики на моќниците“. Тој 
избор, клучот на разгатнувањето на таа филозофија во поезијата на Весна Мун-
дишевска-Велјановска е песната од вториот циклус „Т“. Буквата „Т“ не е само 
темел, тежина, точка, товар, терезија, тангента, топило, тага, тоа е средиштето на 
вдишувањето и издишувањето на животот, тоа е магиски штит на одбрана од зло-
то. Тоа „Т“ е накострешена рапсодија на математички инклузии на волјата на умот. 
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„РасТегнаТаТа Тежина како Тег доТежува 

                                                                    аааааах 

аааах Таа 

                     Т  

                    Тежи 

                    Тежнеејќи да биде 

                    ТежишТе 

                           и ушТе 

          Тежа за рамноТежа.“ („Т“) 

Паралелизмите кои се остваруваат на сите нивоа на јазичниот знак всуш-

ност се продолжение на еден изграден морален и етички код без кој следствено 

се неможни нови духовни бранувања и вибрации на позитивизмот. Иако нави-

дум темелот на нејзиниот светоглед е првенствено прагматичен, поетесата екс-

периментира со можноста да прифати софистицирани либерални погледи-огле-

ди-согледби кои ја разголуваат суштината на современоста за да накалеми нов 

ков на градење на цивилизацискиот континуум. 

 „Ниедна модерна градба 

 не може да за’рти на поткопани темели.“ („Ловци на звуци“) 

Ако помислиме дека ние постојано се репрограмираме или ако погледне-

ме од јазичен аспект дека и самиот јазичен знак постојано е подложен на моди-

фикација до степен на исчезнување, до степен на апсорпција, како водата во сун-

ѓерот, како лагата во празните очекувања, како виртуелното како реалност на 

привидот, тогаш секој обид за експеримент во уметноста сам по себе е логичен, 

иако не мора да биде секогаш и оправдан како и сознанието дека сѐ она што е 

оправдано не мора да е морално или сѐ што е праведно не мора да е етички де-

терминирано. Тоа е тој татнеж во стернумот, таа подземна страшна вода која од 

никаде ненајавено од длабочините на неспокојот рик-

нува да нѐ подави, да нѐ разнебити, да нѐ предаде на 

заборавот. Но истовремено поетесата користи зборо-

образувачки модели кои поврзуваат неспоиви целини, 

или лексички единици за да го означи токму тој дис-

баланс, таа дисхрамонија на духот. 

 „Татнежот  

 од молкот на стремежот 

 ќе ми го ампутира 

срамењето.“ („реГЕНЕРАЦИЈА“) 

Графизмот во поезијата не само како елемент 

на видливото перцепирање на зборот во оваа стихо-

збирка туку и како версификациски лавиринт му дава 

на зборот алхемиски код – недофатлива енергија која 

протекува и бара свој пристан. Играјќи си со интер-

пункциските знаци создава тело, создава градба од 

асиметрични јазични единици. Кај ваквиот тип песни 

целината на исчитувањето е неможно без целата слика 

– сликата зборува без зборот, сликата е збор – пикто-

графско писмо со длабинска структура.   

 

(„Точка. Kоса црта/“) 
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Во тој поглед песната „Струјно коло“ со математичка прецизност, однос-

но со акумулација на сите параметри во физиката бранува состојби на „off-on“ 

позиционирање во спектарот на животни избори. Клик-клак потег условен од 

волјата на поединецот, кој најмалку во дадените животни ситуации размислува 

за заземјувањето – за тлото кое му бега под чекорите, за потресот што му ја от-

вора бездната на непредвидливиот невид и небид. 

„Во струјното коло на животот во диспозиција 

секој од нас е минувач во позиција 

на отворен или затворен прекинувач.“ („Струјно коло“) 

Свртени еден наспрема друг Времето и Просторот како лик и одраз во 

огледалото, како испуштен пловак во водите во лов на исчекуваното ново, како 

тело кое лебди на дофат на вечност, поетесата ги сообразува својата вистина и 

вистината на светот. Доминантно е чувството на страв и студенило под точката 

Т – како знак за топење на последниот глечер за спас на човештвото – ќе нѐ има 

или ќе нѐ нема со сите пороци, со хипотеката што ја носи човештвото уште од 

она „златно време“ за кое беседи и Сервантес во „Дон Кихот“ – ќе бидеме ли и 

ние низ поезијата во позиција на донкихотство кое според Хајнрих Хајне се де-

финира како состојба кога некој сака минатото или иднината да ја воведе во се-

гашноста, односно од нас да го извлече најдоброто – добрината, саможртвата, 

лишувањето од минливите самозадоволства. Тоа преродување на човекот за не-

кого е илузија, за други пак потреба, за уметноста реинкарнација, за светот нуж-

ност. 

Фокусот на тоа прашање елаборирано од сите аспекти го дава не само 

одговорот туку и ја потврдува решеноста на поетесата Весна Мундишевска-Вел-

јановска песната да ѝ биде најсилното оружје против себе си, против светот. 

Против себе си – првенствено – затоа што секоја промена тргнува од нас, против 

светот – затоа што мисијата на уметникот е да ја трансформира реалноста во по-

високи состојби на умот, на свесноста за себството. 

„Подготвена сум  

за квантен скок 

во друга реалност.“ („Фокус“) 

Поетесата е фокусирана за драматичен скок во непознатото – дали ние не 

само како читатели, туку првенствено како индивидуи сме подготвени за такви-

те промени; дали сме ги препознале јазичните знаци, дали умееме да го читаме 

невидливото – ќе бидеме поблиску до одговорот доколку се фокусираме на де-

мистификација на контрасните слики на својот стернум. 
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Славица Гаџова Свидерска 
УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

ПОТРАГАТА ПО СЕБЕСИ, ДОМОТ И МЕТАФИЗИЧКАТА ВЕРТИКАЛА 

НА ПОСТОЕЊЕТО СРЕДЕ ХАОСОТ НА СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ 

во поетската книга „Куќа на контрасти“ на Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Во современата книжевна хиперпродукција, како и во хаотичниот постмо-

дерен свет, се чини дека автентичните поетски писма и гласови се многу ретки. 

Едно такво поетско писмо е „Куќа на контрасти“ од современата македонска 

авторка Даниела Андоновска-Трајковска.   

Она што најпрво може да се забележи и да се подвлече е дека поезијата на 

Даниела Андоновска-Трајковска е еклатантен пример на женско писмо – Écriture 

feminine, кое во суштина е нетипично и некласично, затоа што призмата на оваа 

авторка ја надминува класичната рамка на т.н пишување од утробата. Трагајќи 

по совршениот и најсоодветниот начин на изразување на своето женско, утеро-

центрично гледање и промислување на светот, авторката игриво се движи меѓу 

формите и начините на поетска експресија: од кратки елиптични песни сведени 

на едноставни, но семантички слоевити поетски слики, преку лирски песни што 

се граничат со херметичност, до песни каде што стихот се хибридизира со нара-

тивниот тон, а минатото време го заменува вечниот презент на лириката.  

Песните од „Куќа на контрасти“, поместени во шест поетски циклуси 

претставуваат поетска експресија на една повеќекратна потрага. Најпрво, лир-

скиот субјект се бара себеси (во светот, преку Другиот и во Другиот, во рацио-

налното и ирационалното, во реалното и ониричното), при што најсоодветната 

форма за изразување на оваа потрага е парадоксот: 

„Само едно се прашувам,  

ќе научам ли некогаш така да се стегнам себеси  

за да ги раширам крилјата во меур од сапуница?  

(„Крилја во меур од сапуница“). 

Понатаму, лирскиот субјект ги бара координатите на својот Дом во све-

тот, при што неговата потрага е еден бесконечен обид за вдомување и пронао-

ѓање на хармонијата и балансот среде бучавата на светот што станува сè похао-

тичен, алогичен, а напати и кошмарно фантазмагоричен:   

„и секоја ноќ Неа ја раѓав 

и пак во куќата моја се будев 

меѓу две непроспани ноќи Неа ја гледав 

меѓу две искршени слики – од својата слика бегав. („Искршени слики“) 

Потрагата по (хармонијата во) домот, именуван како „Куќа на контрасти“ 

и бесконечниот обид за вдомување, понекогаш станува лирско откровение за една 

повисока стварност, а точките на поврзување со неа може да ги видиме во секој-

дневните слики што не ги забележуваме во вртлогот на секојдневието, а кои поет-

ското око суптилно ги детектира и ги преточува во сугестивна поетска слика:  

„видов како врапчињата со полни мешиња  

и со клунчиња обесени во сонот 

дремат на една линија со која небото и земјата 

се допираат во бесконечен број точки.“ („Изронети зборови“) 
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На крајот е потрагата по метафизичката вертикала, по она што е непро-

менливо и вечно, по Апсолутот, по Бог. Метафизичката вертикала е потребна во 

светот кој авторката го именува како „подиум на механичките насмевки“ и во 

времето кое е „време на механичките насмевки“. Потрагата по метафизичката 

вертикала е нераскинливо поврзана со сознанието за човековата конечност, кое 

ја проткајува поетиката на оваа книга.  

Постојаната потрага, по себеси, по дом, по баланс и хармонија, кај Дание-

ла Андоновска-Трајковска е испреплетена со романтичарската „светска тага“, 

што произлегува од сознанието на декадентноста на светот. Оваа декаденција, 

движењето надолу и ерозијата на вредностите се постојано семантички потенци-

рани и нагласени: сликите се искршени, зборовите се изронети, дишењето е заро-

бено, жената е кукла со навиени чекори, лицето е солен мозаик, етиката е „каине-

тика“, односно светот е „во црвена тревога“:  

„Ме боли вратот и десната плешка 

од жолтата несоница која будно гледа 

дека светот е во црвена тревога 

и дека зеленото небо 

никогаш нема да нѐ пушти  

да истечеме во нашето Јас  

кое не ги препознава повеќе  

боите на семафорот“ („Црвено, жолто, зелено“) 

Женскиот лирски субјект е субјект под постојана закана на хаосот на 

современиот свет, стереотипите и ерозијата на вредностите. Меѓутоа, овој 

лирски субјект знае да најде смисла и во ерата на бессмислата, живеејќи ја 

својата потрага по себеси, по совршеното разбирање со Другиот, по домот без 

контрасти и по Апсолутот.   

Во копнежот по хармонија може да се согледа болката од насилната одво-

еност од првобитната, архетипска хармонична поврзаност со светот, на насилното 

пресекување на папочната врвца на женската потреба за единство, прегратка и 

поврзаност. Во тој копнеж по архетипското, првобитно единство и по првобит-

ната полнотија на постоењето, се раѓа женското писмо, Écriture feminine, или, 

како што моќно вели Даниела Андоновска-Трајковска,  

„мојата азбука се раѓа на ножот 

со кој се пресекува папочната врвца“ („Азбука“). 

Поезијата на Андоновска-Трајковска носи нови крикови кои во себе го 

носат оној архетипскиот, густа семантика, експлозии од значења, женска мудрост 

и женски естезис кои го облагородуваат „светот што се рони“, за да не се изрони. 

Заради тоа, поетската книга „Куќа на контрасти“ заслужува посебно место во 

современата македонска книжевност. 
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Христо Петрески 
УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

ЗА ПОЕЗИЈАТА НА БОРЧЕ ПАНОВ 

 

Борче Панов е редок, специфичен и особен глас во современата македон-

ска поезија.  

Впрочем, тој го изодува и освојува сопствениот пат и врв, сопствената но 

и универзална поетика и манифест, личниот и космополитски непребол и книже-

вен постамент.  

А, тоа е и најпредизвикливото и најтешкото – да се биде свој и оригина-

лен, со минимални и незначителни странични угледувања и влијанија, загледан 

кон височините, упатен по стрмнините, низ сцилите и харибдите, графемите и 

изохипсите. 

Панов е упорит љубопитник кој постојано е незадоволен и истражува и 

кој тој свој творечки порив и неверојатната катадневна и исконска страст ги пре-

точува во уште еден обид, како што убаво и милно велеше знаменитиот наш 

учител и знаменосец Блаже Конески – уште еден опит, уште една нова песна. 

По стапките и врвиците на својот сограѓанин и претходник Ацо Карама-

нов, и Борче Панов како да го поддржува и поседува истиот творечки и креати-

вен код, а тоа е симбиозата и целовитоста на реалниот и имагинарниот свет, кон-

текст и спој. 

Секојдневните случки и преживеалици и кај Караманов и кај Панов до-

биваат една посебна конотација, сила и моќ, сеедно дали се однесуваат на музата 

Мадмазел Лили или црквата Сан Клементе. 

Да се размислува за Чарли Ч. и тоа наопаку, со неопходната и прекупо-

требната иронија, па и сарказам, игривост и поигрување, па и очудување и фан-

тазија. 

Поезијата на Борче Панов провоцира, загатнува и одгатнува, што значи 

вознемирува и вознесува, не остава никого пасивен и рамнодушен. 

Неговата поезија изобилува со симболи, метафори, неологизми. 

Таинства и слоеви, настани и личности, промислувања и експликации. 

Тој се издвои и зазема посебно место во релативно таканаречената по-

млада поезија, онаа која со право се означува и нарекува шести круг во македон-

ската повоена и современа литература. 

Заедно со Трајче Кацаров, Владимир Мартиновски, Никола Маџиров, 

Братислав Ташковски, Виолета Танчева-Златева и плејада други творци, тој веќе 

ја освојува и меѓународната сцена, иако како и речиси сите други актуелни маке-

донски творци не е потемелно и попрецизно прочитан и вреднуван, препуштајќи 

им го сето тоа на времето и иднината, на некои други поколенија и генерации, 

истражувачи и зналци, проколнатици и страдалници, талкачи и скитници, илузи-

онисти и љубопитници, наследници и следбеници. 

А, овде и сега, кога повторно и уште еднаш фрагментарно и пригодно 

треба да се проговори и претстави најновото творештво на Борче Панов, сам по 

себе се издвојува и наметнува заклучокот; како што веќе рековме на почетокот 

од овој краток текст, дека станува збор за една веќе оформена личност, осозна-

ена и потврдена поетика, автентичен ракопис, самосвоен дискурс и ракурс. 
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Неговото писмо е овдешно и сегашно, но и минато и идно, универзално 

и космополитско. 

Му предвидувам и пророкувам успешна и трајна иднина, на патот колку 

блескав и светол исто толку неизвесен и кривудав, послан со трње а не со рози. 

А, пред сè, добро здравје и среќа, долг живот и бројни испишани и обја-

вени стихови и книги, награди и признанија, а над сè читатели, сопатници, под-

држувачи, љубители и почитувачи... 
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Симона Петровска 
УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

ПОВТОРНО ЌЕ ИЗ’РТИ СЕМЕТО НА НАДЕЖТА  
(Панде Манојлов, „Егзотичен ветер“, „Панили“ – Скопје, 2020) 

 

Словото односно Зборот се наоѓа меѓу сите почетоци и прапочетоци, ме-
ѓу сите облици и праоблици. Не се зборовите притоа некои значења кои лебдат 

без одредена форма. Напротив, тие имаат изглед, влог во незаборавот преку пи-
шаното, изговореното, запомнетото. Зборовите во сите нас будат различни асо-

цијации за нови зборови. Само така раѓајќи се еден од друг и редејќи се во низа, 
ќе дадат значења, ќе дадат поим, реченица, ќе создадат свет. Зборот се раѓа по-

стојано од познато, во непознато, и постојано создава нов свет и нова смисла. Во 
тие значења ќе се препознае ритуалот – човечка манифестација која го потврду-

ва цикличното повторување и дијалектичното менување на двете елементарни 
енергии – таа на животот и таа на смртта. 

А, пак, токму во магиското и ритуалното се кријат почетоците, а без ри-
туал и без обичаи, нема култура, национално и културно наследство, народно 

богатство и фолклор. На кратко, без познавањето на ритуалите, една земја, еден 
човек, еден род не си ги познава корените. На овој начин ќе се читаат и стихо-

вите од оваа книга – поезија „Егзотичен ветер“ на Панде Манојлов. Токму во 

оваа смисла, поезијата која ја читаме, говори гласно и чисто, без предомислува-
ње за корените и за македонштината. Непреболено, тажно, но суптилно и емо-

тивно, чекорејќи гордо низ некогашната своја земја, денес, поетот не ја пре-
познава. Манојлов, кој низ стиховите, низ книгите, низ испишаните стихови во 

изминатите години, храбро се дограбуваше до смислата и убавината на животот, 
во овие стихови не ја препознава ни својата храброст, ни својот живот, ни своја-

та, ама ни туѓата смисла. Преку „сплин и идеал“ – романтичарски дефинирано, 
меланхолично и осамено, овие стихови се вистинска симфонија на тагата на 

еден човек. Ова ни малку не ја намалува важноста и големината на овие стихови 
сокриени во седумдесет песни кои допрва чекаат да бидат разоткриени и разго-

лени. Тие отчитувања на поетовата душа, заслужуваат секакво внимание и восхит. 
 Сите песни од ова поетско ремек-дело се поделени во три циклуси: „Подла-

боко во бунарот“, „Денот што се топи“ и „Височини“, а во целината е испишана 
една лична автобиографска приказна за поетот. Оваа поезија, како што кажува 

пословицата, „ковај го железото додека е сѐ уште жешко“ – апострофира неод-
минливи животни филозофии кои мораат да бидат запишани. Mногу од песните, 

иако неформално, ами содржински наликуваат на хаику-поезија, што ќе рече – 

да се украде момент, да се дофати мигот на збиднувањето, како во стиховите: 
 „Низ окото 

на кристалниот 
студен мразулец, 

го гледам првиот зрак 
на сонцето,  

кое 
како куршум 

го убива 
кусиот ден...“ („Кога заминува зимата“) 
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И затоа не е ни чудно што експресионистичкиот израз се најдува како 

најблизок до стиховите и до поетовата поетика во целина.  

Поетот Манојлов пишува, а човекот „со болки и радости“ зборува гласно 

од понорот, од најдлабоките и скриени точки на светот. Со „проста и строга ма-

кедонска песна“ каква што ја нарече Блаже Конески, елегиски и експресио-

нистички како кај Рацин, а меланхолично туку-речи бодлеровски осамено, а 

сепак во автентична поетска реч која ја обзема сета душа и вгнездува надеж, 

песните на поетот Манојлов се утехата за човекот. А, во човека една мисла се 

преродува одново и одново: 

 „Да се верува 

во мирисот 

што в пролет 

го пуштаат јоргованите (...) 

да се верува  

во утре,  

во твоето,  

во моето, 

во нашето 

човечко утре!“ („Да се верува“) 

Доаѓањето на пролетта особено изразено во вториот дел „Денот што се 

топи“ со тематски акцент на надежта како општочовечка и вечна потреба содр-

жи силна метафора и претставува симболика за преродувањето. Како феникс – 

душата одново се раѓа во нови облици и патува како птицата. Со доаѓањето на 

новата пролет, се раѓа нова надеж, нова љубов, ново преживување, ново разби-

рање и смисла на животната филозофија. Таа опсесија со птицата за која многу 

често симболично и архетипски асоцијациите ја начнуваат метафората на душа-

та, продолжува да се разгатнува и во „Песната за славејот“. Имено, мотивот за 

славејот, преземен од народната песна, со особен акцент на краткиот стих, кај 

Манојлов се поврзува романтичарски и симболистички со славејот-поет чија песна 

ја разбира оној кој ја чувствува истата музика во својата душа односно читате-

лот во кој допира љувовта во својот метаморфичен праизблик и форма.  

 „Славејот пее/ Само од љубов/ За својата љубена/ Која ја разбира/ Него-

вата песна“, но тој пее вели: „за човекот-човек, за човекот/ Со душа на славеј...“  

Оттука мислата „да се верува“ станува надеж, а таа пак станува љубов. 

Таа мисла, поетот го прави суштински жив, а пак неговиот стих, поимски го обли-

кува. Таа жива, енергична мисла проповеда – назад кон корените, а дури потоа 

напред кон идните можности кои човекот ги има, само ако умее како, ако умее 

колку. Во „Опомена“ поетот опоменува за нечовечноста: 

„Ако се делиме, 

ако се мразиме (...) 

ќе бидеме ли 

тоа што сме?“.  

За да го потврди своето уверување дека од технологијата и напредоците 

многу сме се отчовечиле, одродиле едни од други пишува: 

„Метеж сме  

И ништо друго (...) 

Наместо здраво –  

Лајк,  
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Наместо како си –  

Лајк...“ („Метеж“) 

Ниту јазикот на св. Кирил и Методиј ако не го чуваме, сосем ќе исчезне-

ме: „...наместо/ среќен роденден –/ ненашински/ Happy birthday...“ („Метеж“)  

Во контекст на формалистичката теорија, налик на т.н. „соголена постап-

ка“, возбудува тука и очудува крајниот восклик многупати низ стиховите: „...на 

туѓ јазик/ Да ја прочита/ Матурантот:/ Town sale:/ ,Градот се продава!‘ “ 

Ваквото решение за очудувачкиот ефект, во кој читателот иако го насе-

тува крајот, водејќи се од општочовечкиот порив да се повлече пред грдото, ќе 

се вчудоневиди од храброста, бруталноста на стиховите чија вистина на крајот 

здоболува. Така и во „Егзотичен ветер“ песна чиј наслов ја носи оваа книга пое-

зија завршува со „егзотична загатка – така требало да биде“. А, судбината која 

не можеме да ја промениме, пак, боли најмногу. 

Токму болката на човекот е корпорирана и вгнездена во стиховите на по-

етот како уште една опсесија на поетовата душа која како да одбројува и отчуку-

ва време со она време на светот кое се мери во солзи, а се насетува во секоја 

создадена бора на човековото лице. Времето кое не престанува во среќата, а зас-

танува кога не смее – во злокобните часови. Човековата потсвест пак, која збо-

рува многупати преку поетските слики,  не говори за време, туку за загуба. Во 

овие стихови, загубата од непослушното време кое истекнува со секој изминат 

миг и кој поетот толку вешто успева да го зароби за да го заштити, побудува 

чувство на тага и празнина од која ќе произлезат можеби и најдраматичните и 

најтрогателните стихови во оваа книга.  

„Длабоко е времето, 

подлабоко 

од длабокиот океан (...) 

а животот (...)  

во неповрат брза...“ („Длабоко е времето“) 

Споредбата на животот и времето со „длабок океан“ е соодветна токму 

како и стиховите кои се навидум едноставни, но длабоко-филозофски и суштин-

ски. Опсесијата со минатото и носталгичното чувство достигнуваат најемотивен  

и поетски израз во темата за времето, за неговата минливост и немилосрдност, 

како и во неговата таинственост и постојаното чувство на изненадување. Се из-

ненадува поетот од убавото, но и од грдото, а најмногу од она „Скриеното“ во 

кое: „затскриени се во нас/ и во сенките/ на непознатото,/ во потсвеста...“ 

Во песната „Пирати“ на пример се чувствува мирисот на „егзотичниот ветер“ 

којшто е непознат, а посакуван и од којшто произлегува симболичната претстава 

за злото, непријателот, нечовекот: „Го зедовте морето,/ без да оставите траги...“  

И тука, Манојлов уште еднаш ќе ја потврди блискоста со палестинскиот 

народ, имплицитно, ненаметливо, преку болката и татковинското – борбата и 

крвопролевањето како заедничко за поробените и поразените народи.  

Интуитивно и длабоко проникливо од „Живите води“ до „Боем“ се преле-

ваат емоциите кои изненадувачки храбро започнуваат и завршуваат со негација. 

Негација која значи одбрана на себеси, чисто, смирено, отворено и тажно пови-

кување на Музите на инспирацијата и Словото со кое поетот ќе се одбрани од 

заборавот, ќе остави траен белег во поезијата, во македонското поетско наслед-

ство, ќе создаде семе кое ќе може да ’рти, како што: „Длабоко/ Во земјата/ ’рти 

нашата семка.// Подлабоко/ од бунарот/ на историја...“ 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 148 

Семето во земјата кое во плодна почва ќе из’рти го претставува прероду-

вањето, создавањето на новиот живот, а пак земјата е симбол на Мајка-чувар 

којашто и спомените и меморијата на изгубените животи ги чува – и тежината 

на животот и товарот на светот. Оваа симбиоза од симболички претстави за Мај-

ката/ Земјата е често присутна во овие стихови во различен облик, покрај оној 

што го споменавме и преку неговата мајка, а преку Татковината можеби најмногу. 

 „Не копајте 

 ниту сантиметар 

 подлабоко... 

 о, непознати 

 и незнајни вие...“ („Живи води“) 

Во овие стихови уште веднаш заабележуваме аналогна нишка и интер-

текстуална врска со поезијата на Коста Рацин со кој Манојлов е особено естет-

ски и семантички близок во својата поетика – најмногу преку трудољубивиот и 

родољубивиот мотив. 

Македонската земја и народ се воспеани во целина како и секој поединец 

интимно длабоко врзан со поетово „јас“. Таа прологомена на севкупноста, тој 

секој еден човек на македонското тло е: 

 „...таа жива вода 

 што ја кријат  

 длабочините 

 на оваа  

 библиска земја!“  

Во облик на Одбрана на поезијата, одбрана на својот народ и себеси, на 

почетокот и на крајот на книгата-поезија, Манојлов суптилно наметува „импли-

цитна“ публика. А конечно, вистински на крајот ќе ја распостели пред читателот 

вистинската животна порака за поезијата, парадоксално порачувајќи:  

„Не смеете 

да го читате 

Тин Ујевиќ...“ 

Овие стихови можеби едни од најубавите по својата таинственост и про-

никливост, изобилуваат со шаренолико сематичко и поетско значење. Со нега-

цијата во контрастен мисловен ефект се постигнува чувство на привлечност и 

љубопитност. Како во мигот на читањето да се одвива вистинска борба помеѓу 

читателот и поетот.  

Поетот ги заштитува зборовите од немилосрдното читателско распарчу-

вање и разнебитување. „Двојно враќање“ кон посебен читател – оној кој знае – 

оној кој ја разбира љубовта, магиското во зборовите, оној на кој „Ракавицата е 

фрлена“ му е доволен предизвик, оној кој дише заедно со универзалниот дух на 

поезијата, зборот – музика за душата. Само тој може и смее да прочита, да одгат-

не, да ја открие големата тајна на птицата која заплака и „се изгуби зад темниот 

облак на непостоењето“. („Плачот на птицата“) А можеби и тајната на „генера-

лот“ кој својата лика не си ја препознава во „Огледало“. Или пак, онаа тајна на 

„Пикасо“ сокриена на платното за „Герника“ која: 

„...е само „Герника“, –   

животот и смртта 

на светот 

и некогаш и денес...“ 
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Сузана Мицева 

УДК 929Котев, И. 

 

ПРЕПЕЛКАЈТЕ СЕ ВО НАРОДНАТА МУДРОСТ – БЕЗУМНИ ЧЕДА 

НА ПОВРШНОСТА                                                      
 

Иван Котев годинава ја начна деветата деценија од својот живот. Таа 

тивка персона позната на најпрашливите сокачиња од струмичките села исто 

како и на светлите сали на научните симпозиуми по фолклористика, е своевидна 

подвижна легенда. Секогаш во друштво на диктафон, или најмалку – молив и 

лист хартија. Тој е човекот за кого се врзани многу симпатични случки кои се 

прераскажуваат на опуштените седенки и на официјалните настани, оти баш таква 

појава е Котев. Собирач, ненаметлив, камелеон. Се претопува во средината и ја 

набљудува како уметничко дело кое треба да се раздели на своите составни де-

лови, да се упрости до последна нит – до самата срж. Неговиот пријател, писате-

лот Киро Донев, често се навраќа на спомените од заедничките дружења на кои 

за првпат го понел и претставил Котев. Додека дружбата се загревала и муабети-

те како се разврзувале, Котев мирно седел во ќошот и само одвреме-навреме го 

вадел ливчето од џебот на кошулата и прибележувал. Тоа го видел и некој од лу-

ѓето на масата, па го повикал настрана Киро Донев: „Од каде ни го донесе тој 

шпион, бе? Кој шо каже, тој одма запишува!“ Оваа забелешка всушност најдо-

бро ја опишува тајната задача на Котев. Додека светот неуморно се движи, доде-

ка животот незапирливо тече, тој се обидува како најголема тајна да му го на-

слушне ритамот, да ги долови сите негови бои, сета негова живост. Се обидува да 

зачува дел од него, како жила полна крв што ќе остане да пулсира низ времето. 

Иван Котев во себе го носи генот што не е изразен кај секој поединец. Го 

има нервот да се препознае важноста на тривијалностите на постоењето. Има 

стомак да го свари најварварското издание на човековата нарав од која што се 

создале приказни, легенди, сказни, песни, и да ги срочи во сведоштва по кои ќе 

се оценува растежот и дострелот на една цивилизација. На оваа генерација. Тој 

го лови како нереален приказ, го доцртува и му дава лик на она невидливо а 

опипливо, што останало да лебди во времето.  

Усното творештво е старо колку што е стар и човековиот говор. Токму 

потребата да се запишат мислите, да се пренесе некаква порака, но и да се обеле-

жи сопственото постоење го натерало човекот не само да ја усовршува усната 

комуникација, туку да создаде и систем за нејзино пренесување низ цртеж, зна-

ци и писмо.  

Не се само вековни, туку милениумски и универзални обидите на чове-

кот да се потврди како уникатна и неповторлива креација. Тоа ни говори најста-

риот запишан книжевен споменик, што  сепак, едвај обележува 3.700 години. 

Станува збор за познатиот еп за Гилгамеш, една нереална проекција за човеко-

вата сила, за човековиот стремеж кон вечноста. Се претпоставува дека стотици 

години овој еп, овие приказни за човекот којшто бил една третина човек а две 

третини божество опстојувале меѓу луѓето пред да бидат запишани од сумерски-

те народи. 

Во денешницата, илјадици години подоцна, ние го имаме Иван Котев, 

кој на истата основа ги запишува подеднакво волшебните приказни, сказните, 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 150 

тие сизифови обиди да се победи злото, да се надитри смртта, да се најде одго-

вор за неустрашливата природа и за вечно ранливиот човек кој во раскажува-

њето го упростувал стравот, го нарекувал по име и на тој начин го надвладувал а 

и победувал. 

Во бурните векови на нашата Струмица, ниту една историја не го бележи 

она што го посведочува народниот мудрец, истрајник, кој сака своите приказни 

да ги зачува за своите деца, за луѓето кои што ќе дојдат по него, кој имал потре-

ба да го раскаже она што победникот и угнетувачот не го раскажувал, она што и 

фактите го премолчале, а тоа е како се живеело кога се дивееело, како се граделе 

столбовите кога се рушеле темелите и како опстојувал духот кога коска по коска 

го кршеле отпорот кај овдешниот народ.  

Народната мудрост не само што ни дава увид во некои аспекти на чо-

вековото битисување, тој ни ја мери и неговата фантазија, неговата миговна 

умешност да ги прикаже состојбите на својот ум и дух и како тие се менувале 

низ годините и низ времето. 

Котев е интересен феномен, сведок на човековата генијалност, ја прене-

сува мудроста и никогаш не си ја препишува врз себе. Невозможно е да не се за-

бележи, иако секоја втора реченица му е некаква реплика од народното азно, тој 

не изостава да нагласи дека не е негова, а честопати дури и потенцира кој му го 

пренел, кога му го кажал.  

Обидот да се направи пишан или усмен пресек за важноста на неговата 

работа и за реткоста на неговиот потфат е секако млакав наспроти делото што нѐ 

надвиснува. Пет децении работа, десетици илјади единици фолколорен матери-

јал, собрана мудрост на куп, како планина извишена од вештиот копач на веќе 

подзаборавениот бит на народниот дух. Токму овој јубилеј, сепак, 50 години со-

бирачка дејност и 80 години живот, нѐ обврзува, да најдеме начин да го наметне-

ме прашањето колку ние сме одговорни за тоа што Котев го прави за нас. Може-

ме конечно да престанеме да бидеме лицемерни и да ги отфрлеме овие бесцене-

тости со изговор дека никој не го бара тоа од него. Бездруго, ова е повикот на 

историјата, гласот на човекот што опстојува како етерично привидение низ пес-

ни и прикаски, низ везови и градби. Ехото што треба да го чуеме од делото на 

Котев.  

И дотолку повеќе, кога никој не бара, и никој не сака, и ретко кој прифа-

ќа, тој упорно, со насмевка, со бодрост што им прилега на вечно младите по дух 

само ни се насмевнува и секоја година во зимскиот период пред најголемите 

празници во кои демек се колнеме, ни дарува по една нова книга, по едно ново 

азно ни истура ред нозете и како да ни вели: Вие не знаете што е тоа, но еве вал-

кајте се, препелкајте се во своината, јас сум тука пак да присоберам. 

Има Котев разбирање за нашата површност, но имаме ли ние мерач да 

му ја измериме длабочината и големината и да ја прифатиме одговорноста дека 

неодговорни сме и пред него и пред себе, и пред иднината што ја позајмуваме од 

идните поколенија. 
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Драган Најденовски, 2020 
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МОНОГРАФИЈА ЗА ЈУБИЛЕЈОТ „60 ГОДИНИ МНД-БИТОЛА“  

ОД ПРОФ. Д-Р МАРЈАН ТАНУШЕВСКИ 

УДК 061.2:001(497.784)"1960/2020" 

061.2:7/8(497.784)"1960/2020" 

Автор на најновото издание на Македонско научно друштво – Битола по-

светено на големиот јубилеј – шеесет години од денот на формирањето на 

Друштвото е актуелниот претседател, проф. д-р Марјан Танушевски. Пристапот 

во јубилејната публикација го овозможува со концизен преглед и анализа на се-

која деценија од развојот на Друштвото, кои низ страниците ги прикажуваат го-

дините на сите што се вложиле во тогашното Друштво за наука и уметност – Би-

тола, а денес Македонско научно друштво – Битола. 

Наши страници, наши години – акцентира Танушевски, ставајќи го вове-

дот на цврсти столбови, односно искази и сеќавања на единствениот жив сведок 

од групата битолски интелектуалци, м-р Јован Д. Кочанковски, кој на 25 април 

1960 година се потпиша на иницијативата за формирање, и заедно ги поставија 

темелите на Друштвото. 

Десет години потоа, Друштвото ја стабилизира својата внатрешна архи-

тектура, се формираат одделенија и секции, и се овозможува продлабочена по-

светеност на проблемите во науката и уметноста во Битола. Токму во 1970 годи-

на се надминува организациската криза и на хоризонтот излегува далекувидноста 

на членовите кои постоењето на Друштвото го сметале за длабока општествена 

потреба. 

Десет години потоа, Друштвото бележи видливи успеси, брз растеж и 

развој, и со јасна улога во заедницата. Во 1980 година, можностите и потенција-

лите на Општината во областа на науката и уметноста се поистоветуваат со ус-

песите на Друштвото. 

Десет години потоа, во 1990 година се посочува дека ДНУ никна на 

вистинска почва и има услови да дава плодови, а тоа што дотогаш е создадено 

претставува драгоцен придонес и национално богатство. Науката предлага разу-

мот да биде критика, а критиката разумна. Јубилејната генерација порача – нау-

ката не поднесува изолација и граници, напротив, таа е отворена за сите! 

Десет години потоа, во предвечерието на 21-от век, се акцентира тогаш-

ниот дека остварена е визијата и желбата на битолските ентузијасти од 1960 го-

дина во градот да се создаде јатка што ќе ги обединува, насочува и охрабри ин-

телектуалците да копаат по сите непознаници на науката и да разјаснуваат пра-

шања од науката и културата. Основањето на ДНУ беше предвесник на основа-

њето на вториот македонски универзитет, и на ист ден-датум, 25 април, две де-

цении потоа.  

Десет години потоа, на златниот јубилеј на МНД – Битола до израз доа-

ѓа спојот на искуството на постарите и поопитни членови со динамиката што ја 

наметнаа младите и амбициозни членови во Друштвото, а тоа придонесе за созда-

вање на нова клима, нова живост и задоволство да се членува, но и активно да се 

работи во МНД – Битола. По половина век постоење не беше тешко да се посочи 

дека Друштвото рамномерно придонесува во европскиот истражувачки простор. 

Десет години потоа. Денес, во оваа 2020-та како и тогаш во таа 1960 го-

дина, Друштвото ја продолжува мисијата. МНД – Битола е подготвено за 

глобална конкурентност, има потенцијал за предизвици и затоа се разликува од 
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другите. За жал во овој момент, во овие денови на јубилејот, мислите и енергија-

та ги насочуваме во мерките и напорите за решавање на светската пандемија 

предизвикана од Ковид-19, а која не го одмина нити нашиот град, нити нашата 

држава. Но, како и секогаш веруваме – верувајте во моќта на науката, порачува 

авторот, проф. д-р Марјан Танушевски. 

Фото-монографијата која е издадена согласно Правилникот за издавачка 

дејност на МНД – Битола, а поинаку нити може, рецензентите проф. д-р сц. Борис 

А. Ангелков и проф. д-р Игор Неделковски, нагласуваат вредност на изданието, 

а тоа пак е исклучително важно затоа што и обајцата се поранешни претседатели 

на МНД – Битола.  

Според проф. д-р сц. Борис А. Ангелков, авторот намерно се определил 

за еден помодерен издавачки концепт, избегнувајќи ја класичната и традицио-

нална форма на вакви и слични монографии, кои се издаваат кај нас и во светот, 

користејќи го своето богато новинарско искуство, избира интересна форма за 

пренесување на факти до таргетираната читачка публика, преку објавување на 

повеќе карактеристични фотографии (црно-бели и колор), направени во текот на 

шеесетгодишната историја за постоењето и успешната работа на МНД – Битола, 

и забележува: 

„Честитки и благодарност за вложените напори, за авторот и сите негови 

соработници при изработката на ова јубилејно издание, кое сакале или не сакале 

да признаеме, ќе претставува едно светло колоритно камче во големиот мозаик 

на историјата на овој град, денешна Битола, која со милениуми егзистира на овој 

мошне интересен и привлечен географски простор, повеќекратно уништуван од 

штетни природни и антропогени дејствија, град кој на наша среќа повторно се 

издига како птицата „феникс“ од пепелта, за да денес може гордо да му соопшти 

на светот, дека покрај сè друго вредно што има за покажување, има и развиено, 

познато и признато Македонско научно друштво – Битола, и кое со право го сла-

ви својот шест децениски јубилеј.“ 

Рецензентот проф. д-р Игор Неделковски нагласува дека не е лесно да се 

опишат шеесет години исполнети со огромен број на настани на концизен но 

потполно информативен начин:  

„Да се опишат 60 години работа на Друштвото, и при тоа да не се забора-

ви некој позначаен датум, личност или настан е предизвик. Јубилејната моногра-

фија нуди интересен концепт на концизно прикажување на битисувањето на Ма-

кедонското научно друштво-Битола во изминатите 60 години, времеплов од сли-

ки поврзани со клучните моменти од развојот на Друштвото, интересни факти за 

амблемот на друштвото, како и попис на одликувањата кои се доделени на 

Друштвото. За пофалба е и делот во кој е посебно елаборирана соработката со 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“, бидејќи МНД – Битола и УКЛО биле и 

се нераскинливо поврзани уште од првиот ден на основањето на Универзитетот. 

Можам да заклучам, нагласува рецензентот д-р Неделковски, дека јубилејната 

монографија 60 години Македонско научно друштво-Битола, е документ кој ќе 

ја овековечи важноста на Друштвото во општествениот развој на градот Битола 

и пошироко на регионот и државата. Монографијата е и документ кој идните ра-

ководства и членови на Друштвото ќе ги потсетува на нивната обврска Маке-

донското научно друштво-Битола постојано да расте и да биде совест и свест на 

општествениот развој на регионот.“ 
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Димитар Солаковски, „Предел“ 
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Хусто Хорхе Падрон (Шпанија)                                  Justo Jorge Padron (Spain) 
 

Хусто Хорхе Падрон (1943 г., Лас Палмас де Гран Канарија, Канарските острови, 

Шпанија). Ги завршува своите студии по право, филозофија и книжевност на Универзитетот 

во Барселона, проширувајќи ги понатаму истите во Париз, Стокхолм и Осло. Генерален 

секретар е на Шпанскиот ПЕН клуб (1983-1993 г.), основач и главен уредник на меѓународ-

ното повеќејазично списание за поезија „Екиваленсијас“ (1982-1994 г.), директор на Меѓуна-

родниот фестивал за поезија во Лас Палмас де Гран Канарија (1992- 2002 г.), претседател и 

организатор на Шестиот светски конгрес на поетите (Мадрид, 1982), а во име на Висенте 

Алејксандре ја прими неговата Нобелова награда за литература (1977). Тој е несомнено 

шпански поет со најголемо меѓународно признание во последните децении. Неговата поезија 

е преведена на 50 јазици, а објавени му се стотина книги на странски јазици. Добитник е на 

многубројни меѓународни награди и признанија меѓу кои најважни се: Меѓународната награ-

да на Шведската академија (1972), Наградата Меѓународен Бард на Меѓународното здруже-

ние на современи поети (Мелбурн, 1981), Меѓународната награда на Мадрас (Индија, 1982), 

Златниот медал на кинеската култура (1983), Европската награда за книжевност (Југославија, 

1986), Големата меѓународна награда за литература на Софија (Бугарија, 1988), наградата 

„Нова Македонија” за најдобра песна на СВП (Македонија, 1989 и 2002), Златен венец на 

Струшките вечери на поезијата (Македонија, 1990),  Меѓународната награда „Блез Сендрар“ 

(Швајцарија, 1994), Меѓународната награда „Никита Станеску“ (Романија, 1996), Меѓуна-

родната награда на градот Трст (Италија, 1999), Меѓународната награда „Леополд Седар Сен-

гор“ (Дакар, 2003), Наградата на 9-от Меѓународен саем на книгата во Лима (Перу, 2004), 

„Златно класје“ на Меѓународниот поетски фестивал „Сесар Ваљехо“ во Трухиљо (Перу, 

2008), Меѓународната награда „Егземплум“ на Универзитетот СЕК (Сантјаго де Чиле, 2010), 

Златен медал „Блаже Конески“ (МАНУ, Македонија, 2012), Големата награда на Меѓународ-

ниот поетски фестивал во Истанбул (Турција, 2013), наградата „ЕБРУ“ за Литература на Каса 

Турка (Мадрид, 2013), Големата награда „Михај Еминеску” (Крајова, Романија, 2013), Меѓу-

народната награда „Европска пролет на поетите“, Кишинау (Молдавија, 2016), „Златен шкор-

пион“, (Улан Батор, Монголија, 2017), „Алаш“ (Друштвото на писателите на Казакстан, 2019), 

Европска награда за поезија „Ацо Караманов“ (Радовиш, 2019). Во Шпанија ги добил награ-

дите „Боскан“ (1972), „Фастенрат“ на Шпанската кралска академија (1977), Националната 

награда на Друштвото на писателите и уметниците на Шпанија (1985), наградата за Литера-

тура за автор на столетието 1893-1993 на весникот „Ел Диарио де Лас Палмас“ (1993), Голе-

мата награда за литература на Канарите (1997), Наградата „Аула“ за поезија, на Универзите-

тот од Барселона (1998), Меѓународната награда за љубовна поезија, Мајорка (2002) и други. 

 Именуван е за Почесен Доктор на Светската академија за култура и уметност (1983), 

на Универзитетот „Рикардо Палма“ од Лима (2001), на Националниот универзитет (2003) и 

на Универзитетот „Сезар Ваљехо“, Перу (2008), на Универзитетот од Валпараисо, Чиле, (2005), 

на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје (2005), на Универзитетот „Констан-

тин Штере“, Кишинау, Молдавија (2014), на Евроазискиот универзитет „Л. Н. Гумиљов“, 

Астана, Казакстан (2017) и на Државниот универзитет на Монголија, Улан Батор (2017). 

Дописен член е на Академијата „Маларме“ од Париз (1983), на Северноамериканската акаде-

мија за шпански јазик од Њујорк (1986), на МАНУ (2003) и на Перуанската академија за 

шпански јазик, Лима (2005). Прогласен е за Заслужен професор на Универзитетот од Валпа-

раисо, Чиле (2004) и на Московскиот Хуманитарен Универзитет (2015), Омилен син на Лас 

Палмас де Гран Канарија, неговиот роден град (1995), Почесен граѓанин на градовите Лувен 

(Белгија), Жоал (Сенегал) и Струга. Издавачката куќа „Лумен“ од Барселона во 2000 год. го 

објави неговото целокупно поетско творештво во еден том, под наслов „Сеќавањето за огнот“, 

во кој се застапени 20 стихозбирки, од кои 16 беа објавени, а четири необјавени книги. Во 

најпрестижната издавачка куќа од Мадрид во 2019 год. се објави третиот дел од фасцинан-

тното патешествие на Магелан и Елкано – Епопеја за Канарските острови. Хусто Хорхе 

Падрон номиниран е за Нобелова награда за литература за 2020 год. 
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УДК 821.134.2-1 

РАКАТА ШТО ТИ ПИШУВА 

    На Клео 
 

Не се ни бројки ни приказни часовите што ги прегрнавме, 

дури ни еден грст од зборови 

или јата од слики во красноречивиот воздух. 

Блика од моето чело раскошот на твоето име, 

и во таа вода неподвижна што те посматра 

од минатото, живееш постојано истата ти, 

без да можат да те скаменат годините. 

 

Јас го опишувам твојот снежен профил, знаците 

што зимата ми ги наметнува со својата вистина строга. 

Бела смеа, брези, фасцинација бавна, 

време без време, денови во ноќта, 

сонце што се враќа во својот вруток од мириси 

покрај скротениот оган на засолништето. 

 

Во твојот поглед се разлева светот, 

листот што да те сочува сака 

од една вечност што боли и останува. 

 

Умира сал раката што ти пишува. 

 

 

ИНВАЗИЈА НА АТОМИТЕ 

на Артур Лундквист, ин мемориам 
 

На чудно некое место, далеку од овој глас 

што не е мој, треба да ми се наоѓа умот. 

Овој глас што ни ветерот не го шири, 

спомени се тоа изгубени и збрани 

во еден вознемирен шепот, во кревко јачење 

на многу други луѓе веќе мртви. 

Тоа се клетки на животот, мисли расфрлани 

од врвната експлозија на светлината. 

Миг што живеел низ вековите, 

векови што се сал овој единствен миг. 

На него можеме одвај да се сеќаваме ние. 

 

Тоа беше едно огледало шумно, 

една самоубиствена планета 

што распукуваше во нас 

и ни го истураше нанадејното лудило 

на светлината, сè оган на огнот, 

сложниот крик на молњата, 

што високо во воздух го крева 

гнасното дно на земјата. 
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Нè нападна нас темниот трепет на бездната, 

ослепувачкото петно на кобалтот 

бришејќи ги боите, уништувајќи ги рамниците, 

гмечејќи ги зградите како хартии гнасни, 

сушејќи ги цвеќињата, облаците, заслепувајќи ги перјата, морињата. 

Со метален трескот ги срамни кордиљерите 

и ги проби успаните пори на децата. 

 

Сè беше пробиено од неговото заслепувачко око 

и животот и светот изглодани во својата сушност, 

ни водата не се претвори пак вода, 

ни воздухот повеќе воздух. 

Лишено беше сè од душата и гласот. 

Скршено беше сè, во себеси изгубено, здрвено, 

запрено засекогаш во мигновеноста 

на пустелијата и смртта. 

Тоа беше изместување на времето и умот, 

промена жестока, лепра треперава, 

апсолутна деструкција на човековата историја. 

 

Меѓу сенките веќе сите сме ние прав, 

чад што одвај случајот го собира, 

трага на човекот во распрснатите атоми, 

нешто што поревајќи се се исполнува 

со течните материи на калта, 

и никогаш повеќе ни збор ни опомена за никого. 

 

 

САМОПРОГОЛТУВАЊЕ 

 

Се разбудив испружен во една заградена соба 

покриена со блескотни огледала. 

Тој херметичен простор го одразуваше јасно 

бавното растење на мојот врат. 

И растеше, растеше тој оддалечувајќи ги 

сè повеќе очиве мои од моето тело. 

Тоа треперење од ужас 

се множеше со таваните и ѕидовите 

и ме следеше речиси прогонувајќи ме. 

 

Меѓу овие ѕидови од мраз и живо сребро 

ечеше завивањето и се тегнеше мојата кожа 

претворајќи ми и раце и нозе 

во глуждови и перки, за најпосле да бидат 

сал површина блескава и лушпеста. 

Кога моето тело одненадеж се сви 

како едно дебело јаже, јас видов две пламени очи 

чија каллива жед ме набљудуваше 
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од секое ќоше, од секое огледало, 

јас свирежот го чув од пизмата што лази, 

а буштравата глава околу себе се сврте 

и почна да ме голта проголтувајќи се. 

 

 

ЛЕБЕДОТ И ЛЕОПАРДОТ 

 

Скокнува одненадеж леопардот од еден зрак. 

Телото негово гази спроти сонцето 

на трските, провала на желби 

во еден удар од канџи и од шибје. 

 

Лебедот плови бесонен по езерото. 

Над неговото лизгање леко се штрека 

една молња, молчаливиот ангел на мракот, 

чамотијата на една музика што бега. 

 

Се претчувствуваат пленети како две лавини снежни 

под срцето згрчено на пустината. 

Злато на смртта, крв на светлината, 

жестоко бранување спроти двојниот хоризонт. 

 

На браздата светла на лебедот 

водата не е што џунглата ја бие. 

Тоа се две различни времиња, две места 

оддалечени што ги спои случајот на еден миг 

со блесокот на сонот во зборовите 

 

 

БАКЛАВА 

на Матеја Матевски 

 

Од еден чудесен ориент од цитри и свили, 

слегува со волшебни килими 

од кори, најблагиот збор од споменот. 

Во ушиве ми кружи нејзиниот небесен ѕвон 

од маѓепсан шербет, од цимет 

што го дише во воздухот заносниот мед. 

 

Леењето се претвора во златен танц, 

фасцинација од дини, наслада 

што опива со своето молскавично име: 

Баклава! Наеднаш устата извор станува, 

звучен кораб, песна, маѓепсани арпеѓа 

што ме носат по блескотни реки, 

а ѕвездите летаат како весели пчелки 

во седумте сетила на еден блажен свет. 
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Том Филипс (Велика Британија)              Tom Phillips (Great Britain) 
 

Том Филипс е поет, преведувач и драмски писател кој сега живее и работи во 

Софија, Бугарија. Пишува патеписи, драми, критики и осврти поврзани со уметноста, а 

автор е на книгите поезија „Foreign In Europe“ (онлајн, 2019), „Present Continuous“ (онлајн, 

2018), „Unknown translations/ Непознати преводи“ (Scalino, 2016), „Recreation Ground“ (Two 

Rivers Press, 2012) и „Burning Omaha“ (Firewater Press, 2003), како и на драмите „No Time For 

Hope“ (Bristol, 2017), „Coastal Defences“ (Bristol, 2014) и „100 Miles North of Timbuktu“ 

(Bristol, 2013). 

Основач и уредник е на списанието „Balkan Poetry Today“. Бил резиденцијален 

преведувач на Sofia Literature & Translation project. Има докторат за креативно пишување 

од University of Reading и предавал на овој предмет на универзитети и едукативни проек-

ти и во Велика Британија и во Бугарија, вклучувајќи ги „Bristol Folk House“ и „The Sofia 

Writing Challenge“. Бил уредник на списанието „Venue“. Застапен е во антологии и спи-

санија. Учествувал на бројни интернационални литературни фестивали, а негови дела се 

преведени на македонски, албански, бугарски, романски, српски, шпански, италијански 

и други јазици. 

 

УДК 821.111-1 

ОБИДУВАЈЌИ СЕ ДА ЈА РАЗБЕРАМ ЕВОЛУЦИЈАТА 

 

Ако се замислам себеси 

дека јас сум на врвот од Создавањето, 

нема да забележам нешто: 

тенките нозе на птиците: 

потенки од кибритчиња, 

но доволно силни 

токму колку што треба силни 

за да го крепат тенкото тело, 

раширените крилја, 

острите очи, остриот клун. 

 

И така од долгата висока гранка 

на дрвото надвор од капатилото 

песнопојка зјапа во мене 

стои на своите тенки нозе, 

тивко, мирно, леко, 

се додека без предупредување 

не го отвори својот остар мал клун 

и не запее 

не запее од срце 

 

 

СИМБОЛИЧЕН ГЕСТ 

 

Како да е неизбежно 

два пауна се перчат 

на рамниот продолжен покрив 

додека муштериите под стреата 
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се целосно дефокусирани 

од алегорискиот потенцијал 

на чоколадниот лабрадор со широко отворени очи 

 

Немам претстава зошто ова 

треба постојано да се случува. 

Следниот ден стоиме 

на епицентарот на еден споменик 

читајќи им песни на гранитните фигури. 

 

Ете го лажното покажување на храброст на Ноел Кауард 

околу нашата неделна прошетка 

кон пладневното сонце 

а разјаденото арт деко 

го краси Кино Балкан 

 

Сѐ што преостанува е да се помине 

низ алејата од решетки 

каде празнините се потпираат 

едни на други како што нивните привремени сопственици 

веќе го сториле тоа минатата ноќ. 

 

Тоа – и уште еден последен обид 

да се фотографира паунот. 

 

 

НЕ СЕ ЧЕКА ДОЛГО 

 

Утрово тунелот 

под Централната Станица 

е празен во 8 и 30 часот. 

Потоа за брзо време се исполнува 

со луѓе од Перник 

кои одат на работа. 

За еден час нема ниту  

пристигнувања, ниту заминувања. 

 

На платформата 11, 

седам гледајќи ги сенките 

што се движат над асфалтираните патеки 

и под соголените оџаци  

на локомотивата. 

Дизел машината пишти 

придружена со вагоните на графитите. 

Оваа етикета на летото, 

Bie was here, е тука 

како што се стриповите 

на подземната железница во Њу Јорк. 
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Можеби времето е сѐ што имаме 

но јас го немам на себе. 

Минутите сами се истакнуваат 

на огласната табла. 

Една песна како да почнува сама да се пишува 

меѓу металните седишта, 

преголемите шини 

сѐ додека не се истркала во 9 и 35 

од Истанбул 

точно во 9 и 35. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Тземин Итион Тсаи (Тајван, Кина) Tzemin Ition Tsai (Taiwan, Republic of China) 
 

 Д-р Тземин Итион Тсаи роден e во Тајван, Република Кина. Тој е професор на 

Азискиот универзитет во Тајван, и e главен уредник на академската публикација „Чита-

ње, пишување и подучување“, како и уредник во многу други меѓународни книжевни 

списанија. Тој исто така пишува и објавува статии во „Кинескиот јазик: Месечно“ во 

Тајван. Многу познати светски поети, преку неговите преводи на кинески, ѝ станаа 

познати на читателската публика во Тајван. 

  Тсаи има освоено многу познати награди како во неговата родна земја така и во 

странство. Неговите литературни дела се објавени  во антологии, книги и списанија како 

и весници во повеќе од 40 земји на повеќе од дванаесет јазици. Неговите позначајни дела 

се следниве: „Ангел со срце“, „Мој удар, удар, удар“, „Ветрот поминува низ бамбусовата 

шума“, „Огледалото на дното на срцето, магла полна со небо“ и др. 

 

УДК 821.581-1 

АКО СÈ УШТЕ САКАШ 

ДА ГИ ЧИТАШ МОИТЕ ПЕСНИ 

 

Затвори ги очите 

Ако сѐ уште сакаш да ги читаш моите песни 

Нема солзи во нив, само ветер којшто е прелесен за да биде светлина  

Нема да ги оддува солзите на твоето суво лице 

Нема да ги оддува солзите на твоето суво лице 

 

Задржи ги рацете  

Ако сѐ уште сакаш да ги читаш моите песни 

Нема понизни молитви во нив, само тон кој не може да биде полесен од толку 

Никој не може да го сопре стегањето и отпуштањето во твоето срце  

Никој не може да го сопре стегањето и отпуштањето во твоето срце 

 

Напиши ги следните илјадници стихови 

За да ја продолжиш романсата на оваа чаша вино 

И дарежливо вети ми дека ќе ми посветиш два стиха од солзи.  

Колку многу дрвја и цвеќиња има по патот,  

Ќе ја купиш ли нашата љубов со два стиха од солзи? 

Кога мразот во моите песни се исуши? 

Нека оваа тага го запре пролетното ветре цели три дена 

Нека оваа тага го запре пролетното ветре цели три дена 

 

Отвори ги очите, ако не сакаш повеќе да ги читаш моите песни 

Нема солзи во нив, само ветер кој е прелесен за да биде светлина.  

Нема понизни молитви во нив, само нота која не може да биде полесна од толку. 

Не дозволувај солзите да го уништат твоето лице 

Не дозволувај некоја болка да се подигне и да се спушти во твоето срце   

Нема потреба повеќе да му обрнувам внимание на ветерот во моите песни 

Нема потреба повеќе да му обрнувам внимание на тонот во моите песни 
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БИДИ МОЈА ГРИЖА СЕКОГАШ 

 

Таа ноќ 

Милиони ѕвезди се вратија пак во небото  

Не откажувајќи се ниту милиметар од просторот 

Не толку одамна 

Романтично 

Придружувани од овој ист брег 

Малку по малку се претворија во страст во градите 

 

Толку пулсирачки 

Толку срамежливи пак 

Тешко е да се победат дури и лошите бранови кои се удираат на брегот 

 

Не можам да го најдам оклопот што требаше да ме заштити 

Го прашав пролетниот ветер 

Мрзливо ми одговори 

Го прашав Хајан18  

Пелтечеше одново и одново 

Испаничен од збунетоста 

Гледам во морето чија длабочина не може да се измери и 

Беспомошен сум 

Доволно долго живеам во мрак 

Дозволи ми да се исправам 

 

Биди тоа што беше кога дојде 

Не може да не биде нешто што било 

Шарена облека плови во облаците 

Море со двосмислена привлечност 

Јас 

Да скокнам 

До тебе 

Не можам да најдам трага на грижа во моето срце 

 

 

МОРЕТО НА НАШИОТ РОДЕН ГРАД 

 

Колку години 

Бесните бранови удираат во брегот 

Колку квадрати и кругови ќе може да поднесува овој жесток напад? 

Само на дождливиот ден 

Небото плачеше 

Секогаш ме искушуваше да си ги подигнам 

Моите раце и нозе закопани во песокот 

Барем да имавме време за да го поплочиме 

                                                 
18Вид тајфун на Филипините 
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Камењата од калдрмата се тркалаа по моето голо тело 

Се тркалаа и се тркалаа 

 

Не ги разбеснив јас 

Овие бранови подигнати од невремето 

Ракатка синило 

Колку многу блескави човечки светови проголтува 

Ретрограден вител   

Колку многу нерешливи расправи имаше? 

Џиновска подводна карпа која стои милиони години 

Недалеку од брегот 

Скокнав во морето 

Земи ја сета млада младост што остана 

 

Изградив дом покрај брегот 

Се спротивставив на инвазијата на злобните бранови 

Ајде да танцуваме 

Гласно да извикуваме 

Луѓе мои 

Ги прашувавме рибите 

Пред морската вода 

Да биде наполнета во стаклено шише 

Како да се напише 

Поезија без паралелизми? 

 

Длабоко во себе знаев дека   

Нерамните камења од калдрмата 

Нема да ме запрат 

Да ја фрлам оваа поезија во морето 

Придружи ми се 

Заедно да гледаме во морската вода 

Ќе стане или нема да стане уште посина 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Раед Анис Ал-Јиши (Саудиска Арабија)        Raed Anis Al-Jishi (Saudi Arabia) 
 

 Раед Анис Ал-Јиши (Raed Anis Al-JISHI) (поет, преведувач од Катиф, Саудиска 

Арабија) е соработник на Универзитетот во Ајова, САД (Iowa university-USA), член на 

одборот за планирање на наставата за образование на наставаници на националниот 

Шангајски универзитет за образование – Тајван. Има преведено 5 книги, а објавено една 

новела, 9 поетски книги на арапски јазик од кои последната е преведена на француски, и 

една книга објавена на англиски („Bleeding Gull: Look, Feel, Fly“), а е преведена на срп-

ски, виетнамски и италијански (во Италија доби повеќе награди за најдобро преведена 

книга). Неговата поезија е преведена и објавена на многу светски јазици. 
 

УДК 821.411.21-1 
 

Избор поезија од книгата Genesis of Dignity: The Impact of the Arab Spring  

(Потекло на достоинството: влијанието на арапската пролет) 

 

ПРИСТИГНУВАЊЕТО НА МОРСКИТЕ ГАЛЕБИ 

 

Сум видел галеби 

во свети визии, 

лебдат и го измислуваат 

говорот на коњите. 

 

Сум ги видел 

како им даваат милостина на стаорците 

гладни за ронка леб 

распнати на олтарот. 

 

Сум ги видел како 

павкаат со крилјата и ги голтаат 

познатите закони на рибите. 

Ја измислуваат повторно физиката 

на танцот на сребрениот талисман 

на кривата линија на морето.  

 

Сум ги видел стаорците како 

се гостат на падот на самракот 

кажувајќи дека се генеза на светлината. 

 

 

ТАНЦОТ НА КУРШУМИТЕ 

 

Ако надвор од страста го истегнав моето срце, 

не е важно. 

Ти чекореше по секоја тесна уличка 

од моите внатрешни патишта – 

го рефлектираше мојот сон 

што ми тече низ вените 

и од мојата градина 
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ја искорна 

љубовта што израсна 

од крушово дрво. 

 

Ако ти понудам рози 

дестилирани од мојата крв 

и ако, во твоја чест 

ја свирам химната на спасението 

со биењето на моето срце, 

не е важно. 

 

Дома, 

не е важно. 

Не е важно ако 

сѐ што би можела да ми понудиш 

е танц на куршуми. 

 

 

БЕЗГРАНИЧЕН 

 

Нема граници за дарежливоста, 

со илјадници партии и фракции, 

и кралеви на страста крунисани со очај. 

 

Јас сум сѐ и ништо 

зашто големите и достојните  

му припаѓаат само на слободниот збор. 

 

Остави ме тогаш. 

Ги избрав огледалата 

како начин на огледување 

и волјата – 

компас за мојот пат. 

 

 

КРАЕН ЧИН 

 

Во театарот на времето стојам распнат на крстот од мојот јазик 

гледајќи ги птиците како паѓаат на мојата песна 

 

И крадат лебни трошки и вино 

кои никнуваат од мојата мелодија полна со душа. 

 

Што може значењето да скрие од мене 

ако тактовите на неговата ритмика се закоренети во душата на римата? 

 

Гледам шајки кои се заковуваат во моите раце 

а сепак соништата ги отковуваат од другата страна 
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Јас сум странец кој го длаби значењето на домот, 

собрано од сеќавањата на моите чекори. 

 

Овој дом што остава траги на мојата кожа 

и отпечатува трње на гранките на моите вени. 

 

Песната на птицата длабеше, а облаците сведочеа за поткревачкото танцување 

во моите бели дробови. 

 

Водата избега од копното за да се истури на мене 

и да ги наводени пукнатините на мојот срцев шум. 

 

Некои зборови не можат да растат без тело 

освен ако не се убиени во храмот на дескрипцијата. 

 

Што ако не го послушав моето срце? 

Мојот крст е сѐ што носам со себе. 

 

Ова срце што го носам на грбот свиен 

слеано со моите песни во дрвото. 

 

Метриката во стиховите ја артикулираат гласно бурата во мојата крв 

против овој свет од прашина што го умртвува духот. 

 

Слушам ехо – повикува на побуна 

во границите на моето време и простор. 

 

Јас сум слободна душа и мојата душа ме измачува, 

сигурно ќе ми ги зашие усните во тишина. 

 

Сепак зборот ќе ме земе меѓу 

миризливиот поток од цвеќиња позлатувајќи ја мојата гилотина. 

 

Само песните ја смируваат мојата желба за талкање 

во еден урамнотежен миг. 

 

Две грабливи птици ме опкружуваат: мојот ум и мојата вера. 

Ангел што шепоти со скршени крилја 

 

Чекорев седум пати околу моите остатоци 

ѕвонејќи со крилјата при секое кружење. 

 

Ќе го скршам розовиот камен во моиве гради 

ако таа ме остави во долина без насока. 

 

И ќе го исечам кислородот на љубовта, 

ако таа се обиде да ги скрши моите илузии. 
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ГЕНЕЗА НА ГЛИНАТА 

 

Носам глинени маски 

направени од безживотна земја. 

Го повикувам облакот што создава бура 

заробен со синџири од продирачкиот студ 

за да му се придружам на возбудата  

на новородениот ветер на бисерот 

обвиткан со гордост. 

 

 

КАФЕЏИЈА 

 

Од матката на зборот тој се роди 

Посакувано раѓање 

што се одвиткува во отворени полиња 

Нема место за апсурдот 

на границите на надежта 

Тој го отелотворува хаосот 

што повторно ја измислува нашата човечност 

Правиме глупости 

за да си ги искупиме гревовите 

 

Нашето месо ги движи едрата на далечните бродови 

Можеби само едно наведнување 

кон женските усни 

ќе нѐ избави од старата измама 

Нашите кафиња ќе ги истураме 

врз линиите на дланката кои веќе ги имаат преминато 

реките што течат 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Искра Пенева (Србија)              Iskra Peneva (Serbia) 
 

Искра Пенева е родена 1980 год. во Белград, каде што живее и работи. Дипло-

мирала на Математичкиот факултет. Поезија објавува во периодиката и книжевни списа-

нија во Србија и странство. Песните и се преведени и објавени на повеќе светски јазици. 

Застапена е во повеќе антологиски избори на српската и македонската литература.  

Автор е на збирките поезија: „Кутија со девет страни” (2002), „Оган и пеперуга” 

(2004), „Патеви после” (2006, коавторска поетска книга) и „Некаде помеѓу” (2015). 

Добитничка е на повеќе признанија и награди. Стихозбирката „Некаде помеѓу” 

во 2016 г. ја доби наградата „Стојан Христов” за најдобра поетска книга од дијаспората 

што се доделува во рамките на Струшките вечери на поезијата. Во 2018 ја доби награда-

та „Јосип Еуген Шета” за најдобар поетски ракопис на Меѓународниот фестивал во Рие-

ка, Хрватска. 

Соработник е на ревијата „Македонска виделина”. Преведува од македонски на 

српски и обратно. 

Член е на Здружението на писателите на Србија и на Здружението на новина-

рите на Србија. 
 

УДК 821.163.41-1 

ДЕМНЕЊЕ НА СМРТТА 

 

Се разбегаа буквите 

Зборовите од хартијата се сокрија 

Зад нејзините рамни рабови 

Демнат да ме каснат 

И да ми го одземат здивот 
 

 
НА СТРМНАТА КАРПА 
 
Повторно на ветромет 
Луњите и бурите го изнудуваат 
Понатамошното движење 
Зачекориш ли напред 
Паѓаш во бездната 
На своите соништа 
 
Сам 
 

 
МИРИС НА МОРЕТО 
 
Лавандата е неприродна во жардиниерите 
На градот 
Влагата го вознесува мирисот на Медитеранот 
Над асфалтот 
 
И ако ги затворам очите 
Можеби ќе се сетам на нешто 
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Во твојата насмевка 
Гледам 
Вешто се кријат солзите 
Студено е и топло е 
А дождот се стопува 
Со моите образи 
 
 

КОГА ВЛЕГУВАШ ВО НАШИОТ ДОМ 
 

Кога на крајот на денот 
Ќе се истури товарот на светот 
И ќе влезе во секој лист  
Во секое дрво 
Во секоја пукнатина на асфалтот 
И воздухот се исполнува со честички 
 

Во маглата од прашината 
Луѓето едвај се видливи 
Сивиот прав ги покрива нивните бои 
И лицата стануваат пепелави 
Слични на црната светлина 
 

Кога ќе влегуваш во нашиот дом 
Закачи го на закачалка 
Оној тежок капут 
Исткаен од надворешниот свет 
И донеси се само себеси 
За да видам каков си 
 
 

ПАДОТ НА ЅВЕЗДАТА  
 

Крикот 
На немите усни 
Ги заведува ѕвездите на модрото небо 
 

Блеска сјајот во паѓањето 
Исцртува огнена трага 
Што останува и светли 
 

Белее 
 

Во допир со хаосот 
Сенката и светлината и небесните тела 
Потреперуваат 
Држејќи се за раце 
Во времето додека ѕвездата што паѓа  
Се љубеше со земјата 
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ГРАДИНА 
 
Ти ја понудив градината полна со јаболка 
црвени 
јадри 
сочни 
различни 
 
А ти градеше ѕидови 
и дозволуваше  
на некој други да ги крадат 
 
 

МОЖЕБИ ГО ЗНАЕШ ОДГОВОРОТ НА ПРАШАЊЕТО 
 
Зошто црвот не ја избира светлината и 
Леснотијата на духот 
Туку се витка во земјата и 
Ползи во прашината на животот 
 
 
Така му е дадено 
Тој не здогледува 
 
 

ИСПИВАЈЌИ ГО ВИНОТО  
 
Со забите ја загризав чашата 
И стаклените парчиња 
Во устата 
Останаа 
Сè додека неискажаните зборови 
Не се претворат во крв 
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Обрен Ристиќ (Србија)                                                            Obren Ristić (Serbia) 
 

 Обрен Ристиќ е роден во 1960 г. во Тијовац, Источна Србија. Припаѓа на средната 

генерација српски писатели. Застапуван е во антологии. Неговата поезија е преведена на 

англиски, полски, руски, македонски, ерменски, бугарски, рoмaнски, узбекистански, 

шпански, грчки и други јазици. Објавува во многу книжевни списанија во земјата и во 

странство. Добитник е на повеќе награди за книжевно творештво, меѓу кои: „Milan Rakić“ 

за 2010 г., „Zmaj Ognjeni Vuk“ за 2010 г., „Zlatna struna“ за 2011 г. и др. Тој е еден од 

основачите на Уметничката академија „Исток“ во Књажевац и главен и одговорен уредник 

на списанието „Исток“. 

 Автор е на книгите поезија: „Средување на впечатоци“ (1996), „На исток, во 

Србија“ (Белград, 2002), „Вознемирени се сите воини“ (2006 и 2008), „Источно тројство“ 

(коавторска, 2007), „Господ е голем поет/ The Lord is a Great Bard“ (српско-англиско 

издание, 2009), „Венец за Творецот“ (2009), „Лиење на песната/ Odlewanie wiersza“ 

(коавторска, српско-полско издание, 2010), „Na wschodzie, w Serbii/ На исток, во Србија“ 

(Полска, 2012), „Утрешните варвари“ (2015) и „Венец за Творецот/ Венец Творцу“ 

(српско-руско издание, 2019). Живее во Књажевац.  

 

УДК 821.163.41-1 

ГОСПОД Е ГОЛЕМ ПОЕТ 

 

И чопорот волци ноќва завиваше 

Некаде на Тресибаба 

А ноќта уште што не каса 

Толку дожд се слеа 

 

Како да зборува Господ! 

Господарот на огнот и водата! 

 

Целиот век се спушти на неиздржливи плеќи 

Век волкодавител век на недоволности 

Но сè што има лице има и друга страна 

Освен оваа постои и поинаква песна 

 

Живот или момент е ова припитомен 

Во густите магли на Cтарa планинa 

Лелек во неволја 

Совршен модел на совршениот мајстор 

 

Господ е голем поет 

Запишано е во Книгата на Вистината! 
 

 

ДОЛГА НОЌ, МНОГУ ДОЛГА 

 

Нè спуштаат во долга ноќ! 

 

Роднокрајните шуми се зад нас 

и сите тајни. 
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Дедо ја врза главата под мишката 

на истокот на Србија 

во највисокото орловско гнездо. 

 

Еве, веќе толку години 

татко ми и јас 

молчешкум чекориме околу огништето 

со сведнати глави 

и чекаме да се испилат 

орлиња. 

 

Ноќта на големата измама 

Предолго трае. 

Кучињата лаат 

А петлите не се ни огласуваат. 

 

 

ПРЕД ПОАЃАЊЕ 

 

Веќе стотина години на плеќите ја чувствувам  

сета прадедовска мака. 

Нам, на буништето во овој дел од Балканот 

годините тивко ни минуваат и старееме брзо. 

 

Цел век и повеќе 

мојот дедо работи на копривите крај плотот. 

И еве сега пред тргнување 

од пожолтената хартија прецртува меѓи. 

 

Наместо тестамент 

усно предавање барем колку за две книги. 

 

Со змијата 

под прагот долго се збогува 

и ја моли куќата да ја чува. 

 

Синовите со векови му служат на господарот, 

што ќе изградат – се руши. 

Наменета им е голема жртва 

сите внуци се веќе вѕидани.  

 

 

НА ПАТОТ, ГОЛЕМ ПАЗАР 

 

На денот на Свети Илија секоја година 

има голем пазар вртелешки разни игри 

и забава а циркус без дневен ред 
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без престан наспроти предупредувањата 

на интелектуалци шарени шатори низ 

улицата кловновите ја пресушиле реката жабите 

крекаат магионичарите уметнички 

збунето ја набљудуваат сцената на измешаните 

улоги како ќе се појават пред Газдата што 

да ѝ речат на публиката во меѓувреме што 

на мајмуните и лавовите како писателите  

ќе го отсонуваат ова што ќе пишуваат словослагачите 

а што критичарите што ќе рече учителката 

а што ќе им речат внуците на дедовците како ќе 

се снајдат во ова чесните девојки на 

патот за Сврлиг во едно предвечерие 

врне снег ја пишувам оваа песна која 

упорно од мене бега се измолкнува од книгата. 

 

 

ЗАРОБЕНИК ВО ПЕСНАТА 

 

Во овој лажен Песоовски* живот од кој 

Можеби сепак ќе се одречам ако имам прилика или ако 

Ми се посреќи подоцна тоа да го направат моите тажни 

Рими така што јасно ќе речат дека единствениот живот 

 

Кој сум го имал е оној во стиховите во удобната визба 

Од сончевиот блесок каде сум се родил оној ден 

Кога пролетта била пролет и една птица 

Изгонета стремејќи кон височините облечена во зрак бидна  

 

Млад орел непознатиот космос го впивам и само на 

Момент спуштајќи поглед на долниот логор каде нужно 

Престојуваат сите мои грижи или јас сум оној затвореник 

 

Кој се враќа од волшебната планета на песната како што 

Денот ја менува ноќта и како што севезден прават осеката и плимата 

Во дилема дали навистина е потребно да се пишува поезија. 

 

______________ 
* Се однесува на Фернандо Песоа (1888-1935) - португалски писател, филозоф и 

книжевен критичар (Заб. на прев.)  

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Клаудија Пичино (Италија)                                               Claudia Piccinno (Italy) 
 

Клаудија Пичино е родена во Јужна Италија, но живее и работи како наставник во 

северниот дел од Италија. Објавена е во над 100 антологии, а е и поранешен член на жири 

комисии за доделување значајни национални и интернационални книжевни награди. Пи-

чино е национален раководител за Европа за Светскиот фестивал на поезијата (World Festival 

Poetry), ја промовира истанбулската култура во Италија како амбасадор на асоцијацијата 

„Ист Санат Арт“ (Ist Sanat Art Association). Има објавено 34 книги поезија меѓу кои има 

нејзини авторски книги, но и нејзини преводи на италијански јазик на познати поетски 

имиња ширум светот. Ја има добиено престижната награда „Stele of Rosetta” во Истанбул 

во 2016 година, „World icon for peace“ (Нигерија, 2017), наградата „Najiman“ (Либан, 2018) и 

околу 250 награди од Италија за заслуги во областа на културата. Уредник е на меѓународ-

ното книжевно списание „Papirus“ во Турција и меѓународното списание „Atunis“, но и на 

италијанското списание „Gazzetta di Istanbul“ коешто се печати во Истанбул. 
 

УДК 821.131.1-1 

I 

 

Не ни е кажано 

зошто постои причина за секоја средба. 

Не ни е кажано 

зошто бурата нѐ исфрла во исто засолниште 

на еден сосема обичен ден. 

Се преиспитував себеси отфрлајќи го 

несекојдневното чувство 

но мислата за тебе ми се враќа периодично. 

Еве ја – знам – етичка дијафрагма 

што нѐ изолира 

во движењето на нашиот блескав ум 

и душа што страда за стари разочарувања. 

За таа тенка мембрана 

го замолчев мастилото 

но –грубо – неговата разорна сила 

се враќа 

за да засадува надеж пред апатијата 

да нѐ одвлече во мракот. 

 

 

II 

 

Се изгубив во стравот 

нема ниту ознака 

што ќе ми каже во која насока да се движам. 

Чекав на раскрсниците 

по кои ти назад се враќаше 

искрено 

со своите сомнежи 

и своите причини. 

Погледнав покрај патот 
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барајќи патче 

или пократок пат. 

Ништо не ме носеше 

на целната точка, 

никој не ме зеде  

за рака, 

секој мој чекор 

ги следи правилата 

и не скршнува никаде, 

се договара  

со другите 

како што гудалото на виолината 

чека да се случи вистинската вибрација 

звукот на отчукувањето 

ќе ме однесе дома. 

 

 

III 

 

нема што да кажам  

на овој погреб 

подобро ќе се изрази каменот 

што ќе се стркала 

во јамата. 

Секој камен – мисла 

Секоја мисла – име 

Секое име – крст. 

Лист, камен, ножици 

Да се каже, да се стори, да се бакне 

Погледни ме, татко. 

Не ми се јавувај. 

Остави ме да живеам 

повторно во време на радост. 

Дозволи ми да ги оставам сините утра 

и да го земам кученцето 

што лежи покрај нозете твои. 

Нека ѕвонат ѕвоната 

во твоја слава, 

дозволи ми да ја испеам песната 

на штурците 

дозволи ми да се вратам 

како галеб на Босфорот 

како врапче под сонцето. 

Погледни ме и сега за сега 

не ми го изговарај името. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Марк Симони (Албанија)                                    Mark Simoni (Albania) 
 

Марк Симони е роден во градот Лежа во Албанија. Во истиот град завршува 

гимназија, а во 1988 година завршува студии за Литература и книжевност. Во 1995 го-

дина ги завршува постдипломските студии за Култура и античка уметност во Атина, Гр-

ција.  

Две години работел во градот Лежа како професор по литература, потоа како 

шеф на култура, младина и спорт во областа на градот, потоа директор на Домот на кул-

турата, директор на Домот на пионерите, директор на ТВ Лежа, издавач на весникот на 

градот Лежа и на издавачката дејност на весникот „Маги“. 

Во 2000-та година доаѓа во Тирана како директор на списанието „Трис магазин“, 

по тоа во весникот „Коха јоне“ („Наше време“), заменик главен уредник на весникот „Бал-

кан“, „Стандард“, „Метропол“. Во 2007 год. ја создава издавачката куќа „МУЗГУ („Самра-

кот“), и нејзиниот весник, како и Центарот за преводи. Марк Симони е издавач на околу 

600 наслови од различни автори. Денес е раководител на Книжевниот додаток на весни-

кот „Мапо“. Автор е на 20 книги, а четири од нив му се преведени во странство. Попоз-

нати книги му се „Лудо преноќиште”, поезија. „Слепи монаси”, раскази, „Живите мртви”, 

раскази, „Градот со едно око”, роман, „Старата кочија на поштата”, раскази, „Комшиите 

на смртта”, студија есеј, „Возот на напуштените станици”, есеј, „Тажните дождови на са-

мракот”, есеј и анализи, „Колку брзо поминуваат 3 минути”, поезија. Добитник е на не-

колку уметнички и книжевни награди. 

 

УДК 821.18-1 

ВО ЗАМОКОТ НА ЏУЛИЕТА 

 
Со една девојка која не бидува Џулиета  

(Можеби затоа што и јас не сум Ромео),  

дојдов во твојот замок.  

Во замокот каде што тоа само еднаш се случило 

и никогаш повеќе. 

 
Во близина на црвените свеќи,  

Се бакнуваме,  

Пиеме,  

додека свеќата  

Се преправа дека ја гори мојата душа. 

 
Разбрале, Џулиета дека не се повторуваш повеќе, 

Никогаш веќе,  

И таму на чардакот каде си паднала,  

И не те видел никој,   

Архитектите измислиле  

Малку мистерија, темнина, мелодија и црвени свеќи. 

 
Со една девојка која не е Џулиета,  

Се бакнуваме, пиеме. 

О Господе, во овој замок,  

преправајќи се се загушуваме и тоа како. 
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НИЗ МОЈАТА ГЛАВА 

 

Вечерва, 

На таванот на мојата глава, 

(Точно таму каде е направен со кал 

од пепелта на илјадниците лоши соништа), 

Трча, се плаши, се моли еден чувствителен сон 

Со тенки нозе 

Како газела. 

Од назад, 

Од подрумската врата на главата, 

Од пукотот на сонот, 

Ја расипуваат вратата на сонот, 

И влегуваат со тресок, 

Маките.  

Крвта на газелата 

Ми го испрска ѕидот во главата. 

 

 

НЕ ПЕАТ ВО МЕНЕ ВЕТРОВИТЕ 

 

Не пеат во мене ветровите, шупелките на крилјата, 

Лисјата повеќе не свиркаат низ ребрата, 

не свиркаат ниту болки, ниту омраза, ништо. 

Немам ниту љубов. 

Камбаните запреа, 

Не ѕвонат веќе ниту за миса, ниту за смрт, 

Како косата на болен од леукемија 

Паѓаат од мојата глава имиња на пријатели, 

Се забораваат од черепот италиjанските зборови, 

Секој ден сѐ повеќе станувам празен. 

Нешто не оди на вековните запчаници на времето, 

Чадат 'рѓите со нивните бескрајни смачкувања, 

Зраците на душата се отсечени од вревата, 

Паѓаат бравите, 

Календарите некаде замрзнаа. 

Го ставам големото уво на малиот свет. 

Без бучава 

Светот е мртов 

Или умрев јас? 

 

 

ЗБОРОВИТЕ КОПНЕАТ 

 

Зборовите копнеат за тебе. 

Затоа не е чудно ако една вечер 

Внатре во пликот што го пратив за тебе 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 181 

Ќе најдеш еден бел, ненапишан лист, 

Зборовите ти избегаа од писмото 

За што порано да пристигнат кај тебе. 

И зборовите копнеат за тебе. 

 

 

ЛУДО ПРЕНОЌИШТЕ 

 

Силуета на „Дилемата“ на Матис 

Која вреска помеѓу технолошкиот и девствениот живот, 

Ноќни месечари кои со секири во раце 

Итаат да го исечат стеблото на Земјината оска. 

Абажури на черепи, 

Улични зборови, 

Глупави поети кои не знаат во кој век живеат, 

Роботи кои одат на двобој со Дон Кихот, 

Крик на метални гаврани, 

Летечки дискови што некаде го водат војникот на Мостот Кааба, 

Ноќеваат кај мене. 

Сѐ, 

Дури и времето заедно со тоа сѐ, 

Тука е збеснато. 

 

 

БАКНЕЖОТ 

 

Поткревајќи се на врвовите на прстите, 

Со рацете околу вратот, 

Ги допираш моите усни со твоите. 

Сега  

Јас без да се наведнувам 

И ти без да се поткреваш на врвовите на прстите, 

Ги достигнуваш моите усни  

Со твоите усни. 

Какво чудо. 

Ти,  

Си пораснала од бакнежот! 

 

Препев од албански на македонски јазик: 

Адем Абдулаху 

 

Translated from Albanian into Macedonian: 

Adem Abdullahu 
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Олга Лалиќ-Кровицка (Полска)                            Olga Lalić-Krowicka (Poland)  
 

Олга Лалиќ-Кровицка е родена 1980 г. во Шибеник, Хрватска и е со полско-српско 

потекло. Дипломирала србокроатистика на катедрата за славистика на Јагелонскиот Уни-

верзитет во Краков, Полска. Била стипендист на Министерот за култура на Полска за 2007 

и 2011 год. Почесен граѓанин е на царскиот град Сирмиум (Сремска Митровица) од 2014 г. 

и лаурет на наградата „Мисаоник“ за 2014 г. Свои творби објавува во списанија и антоло-

гии во Полска и на Балканот. Автор е на околу 15 книги поезија, драма и бајки. 

Преведувана е на англиски, бугарски, литвански, македонски, руски, белоруски, 

словенечки, шпански, германски и др. јазици. Добитник е на 15-тина книжевни награди 

меѓу кои: прва награда на полскиот поетски конкурс (Кросно, 2004), главната награда на 

фондацијата „Спартак“ на Мелничките вечери на поезијата (Бугарија, 2006), „Златен круг“ 

за афирмација на српската сатира во светот (Белград, 2010), меѓународната книжевна 

награда за креативност „Naji Najman” (Либан, 2015) итн., наградата „Книжевна далга“ на 

„Струшките книжевни средби“ (Струга, 2016), прва награда на поетскиот конкурс 

„Сеќавање на 1999 г.“ (Ниш, 2018), наградата Гран при за драма на манифестацијата 

„Битолски книжевни паметења“ (Битола, 2018), награда за преводи од полски јазик од 

Здружението на книжевни преведувачи на Црна Гора (Подгорица, 2020) и др. Автор е на 

петнаесетина книги со поезија и драма, како и на бајка. Превела повеќе поетски и прозни 

дела на автори од Полска и од Балканот.  

Се занимава и со фотографија, цртеж, сликарство и дизајн. Свои трудови 

изложувала на колективни изложби во Србија и Македонија. Живее и создава во Дукла, 

Полска. 

 

УДК 821.162.1-1 

ПРИСПИВНА ПЕСНА ЗА НОВОРОДЕНЧИЊАТА 

ПОЧИНАТИ ЗА ВРЕМЕ НА ЧИСТЕЊЕТО 

 

Почнуваат со мелодија. Пеат: 
 

Имавте неколку моменти 

за гледање на овој свет 

кој нема свој брат. 

И онака има премногу спомени 

од масакрираните тела 

на мајки и татковци. 
 

Рефрен во форма на плач на новороденчиња. 1000 пати 
 

Вашите затворени очи 

тоа е проклета војна. 

Вашите крикови –  

испукани на мина. 

Во заеднички јами 

ве фрлаат горди будали. 
 

Рефрен во форма на плач на татковци. 1000 пати 
 

Пребрзо седнавте во воз кон небото. 

На оваа земја за вас нема леб. 

Вашиот леб го изедоа злосторници 
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на мајчините стомаци со врели ножеви 

исекоа тетоважи. 
 

Рефрен во форма на мајчини солзи. 1000 пати 
 

СИТЕ ЗАЕДНО! Вечност икс пати. 
 

Лето 1999 

 

 

ЗЕМЈАТА Е САМО НЕИМЕНУВАН ГРОБ 

 

Не ми го враќај името 

тоа не сум јас 

тоа е облик на хистерија и поганштина 

небото со раката посегнува по овошје од мозокот 

се борат храбри младичи 

гинат и љубат 

а ти небо одземи сè 

никој никогаш веќе да не страда 

 

Моето име не се состои од букви 

во сонот светците го мерат со дланките 

додека Семоќниот заедно со мене гледа 

на калдрмата која води до мизерното 

човечко постоење 

 

Дофати ме пеперутче 

кога не пати цветот 

иако патењето знае да му се смее 

на злото кое го носи во куферите 

од пеколното дно 

обидувајќи се 

да ја спакува вагата од соништата нa светите 

 

Згаснатите светилки можеби некаде во Сараево 

Мостар или Белград 

а можеби во Загреб на брегот на Сава 

го фаќаат мракот за душата 

заборавот го лекува времето 

времето не го лекува заборавот 

сè е игра на лажни пророци 

нивните пороци се предвидени 

само рамнодушните и дебилите не ги забележуваат 

 

Сонувајќи за ископана земја без реквизити и цвеќиња 

со олеснување си повторувам: конечно се одморам! 

Немој да го пишуваш името на земјата 

го нема тука 
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човекот е најголемиот земјин непријател 

Постои еден облак 

кој го зеде 

заедно со Серафимите и Херувимите 

не очекувај да слета блиску до ливадата 

сигурно кружи некаде високо во универзумот 

заедно со ѕвездите испраќа пророштва 

а јас се одморам без да очекувам никого и ништо 

облечена во ништост на Бог му раскажувам земски бајки 

додека длабоките соништа 

кружат заедно со облакот 

не обидувајќи се да најдат пристаниште 

во векот на вековите сè е убавина на тишината 

 

 

СВЕТЛОСТ 

 

Недостижноста на Твоето совршенство 

Скриена е во букет ружи од душата 

Љубовта кон Синот раѓа убавина на одекот на Зборот 

Која недостапна се извива по 

Универзумот 

 

Денешната ѕвезда ја зборува Вистината 

Дека секаде си – недостижен 

А така добар 

Така некако близок и низ дланките светиш  

 

Издигнувајќи го мојот сон за Кумовата слама 

На две паралелно приковани нозе 

Знам дека Светот ќе пропадне 

Но затоа постои Големиот ден за да станеш 

На нозе без рани – додека светлоста зборува 

А Синот ги повикува пастирите. 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Летокухле Мсиманг (ЈAP)          Lethokuhle Msimang (South African Republic) 
 

Летокухле Мсиманг е јужноафриканска поетеса, писателка и слемерка родена во 

Дурбан, во провинцијата КваЗулу-Натал во Јужноафриканската Република. Дипломирала 

книжевни студии и креативни уметности во Париз, а моментално е магистрандка по креа-

тивно пишување на државен универзитет во Јужноафриканската Република. 

 

УДК 821.42/.45-1 

ВО СВОЈАТА СОБА 

 

Имам гитара на која не свирам, 

книги кои никогаш не сум ги прочитала, 

чај кој едвај го пијам, 

миризливи свеќи за украс 

и износени чевли кои не ми се фрлаат. 

Безмалку да се сомневам, убедена сум 

дека, пред сѐ, нечесна сум. 

Не се чувствувам ни повеќе ни помалку  

од просечно човечко суштество – 

не зборувам нежно, ниту се смеам искрено, 

не работам секојдневно, 

ниту правам што било друго, 

шетам сама затоа што сум непожелно друштво, 

јадам од досада, 

спијам поради осаменост. 

Ниту сонувам за смрт, 

ниту за каква било смела изјава, 

ама сонувам за проза и поезија со надеж 

дека ќе погледнеш наназад и ќе се предомислиш. 

Затоа што лажга сум. 

Лажев кога ти кажав дека те сакам, 

а убедена сум дека сум иста како и сите други. 

 

 

ПИСМО ДО ЗИГМУНД ФРОЈД 

 

Не можам да спијам – 

кога се обидувам,  

си го чувствувам јазикот преголем за устата. 

Забите ми ги скокоткаат непцата, 

а телото ми гори пред да почнам да сонувам: 

сонувам дека сум во лифтов – 

секој спрат – нов град. 

Си го менувам името на секој спрат 

и си стекнувам многу пријателки, 

но запирам во градот како сонцето 

обоен во злато, 

прекриен со светла, изрежани камења 
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и млечна река. 

Убаво е таму да се поседи подолго, 

додека не се разбудам вкочанета и огорчена 

меѓу косовите распеани во студениот поток 

и меѓу камиончињата  

што ги расчистуваат влажните трупци од улиците. 

 

 

МАЖИТЕ 

 

Капата ми е плишано мече. 

Често ја носам кога е ладно. 

Ми ги штити очите 

а на носот му служи како стреа 

ми ги остава усните слободни 

и мажите не ми свиркаат кога одам. 

Кога е ладно 

мажите зјапаат само пред себе. 

Некои дури уживаат да гмечат мртво лисје 

бегајќи од дождот 

а мене сосема ми одговара така 

оти така сум незабележана и бестрашна 

чинам ниеден маж нема право да ме познава 

ниту некој некогаш ќе ме запознае. 

 

Препев од англиски на македонски јазик: 

   Елена Пренџова 

 

Translated from English into Macedonian: 

Elena Prendzova 
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Данте Мафија (Италија)                                                            Dante Maffia (Italy) 
 

Според Алдо Полацески и Леонардо Сшиашија, Данте Мафија како и Дарио Белеца 
е „еден од најсреќните поети во модерна Италија“. Ова мислење го делат и Магрис, Бодеи, 
Ферони, Понтеѓа, Бродски, Варгас Лоса, Дарио Фо, Борхес. Преведен е на 18 јазици. Добит-
ник е на наградите: "Montale", "Gatto", "Stresa", "Viareggio", "Alvaro", "Matteotti", "Camaiore", 
"Tarquinia Cardarelli", "Circe Sabaudia", "Rhegium Julii", "Alda Merino", "Eminescu". Во 2004 г., 
Кјампи, тогашен претседател Италија, му додели златен медал за заслуги во областа на кул-
турата. Регионалниот совет на Калабрија, Spinelli, Guarasci, Farina, Di Liegro and Crocetta 
Foundations и Универзитетот во Крајова го номинираа за Нобелова награда. Во чест на него-
вото дело е организирана и конференција, а зборникот со трудови е со наслов „Ti presentо 
Maffia“ (уред. Роко Патерностро, изд. Аракне, Рим). Има добиено посебно признание 
Honoris Causa од Папскиот универзитет.  
 

УДК 821.131.1-1 

1-АНА АХМАТОВА ВО МОДИЛИЈАНИ 
 

Ти не ги скри сенките, 
раните, скротените ајкули 
во срцето, ласкањето сместено 
на скршената рамка на прозорецот. 
 

Под тој прозорец хиените се собираа, 
ѝ се спротиставуваа на месечината, ја измачуваа 
со изливи на бес и навреди; несмасно пеeja 
како удари со четка втиснати со каење. 
 

Можев ли да не те засакам веднаш? 
Можев ли да те оставам на слобода? 
Можев ли да не ги ставам моите раце на твоето чело? 
Моди, длабока ноќ е 
 

Во Русија - сета мраз и сеќавања; 
гласот на ѓаволот ми е казна 
и ништо не може да го пополни ужасот 
од твоето отсуство што лае и боли. 
 

Не требаше да те напуштам, 
твоите бои ми го кажаа тоа, но виножитата 
што ми ги подари не ме предупредија 
а не ме предупредија ниту сенките и лаежот на кучињата 
 

кога доцна се вративме таа ноќ 
држејќи се еден со друг, пеејќи го Бодлер. 
Моето тело беше споено со твоето 
како нож што дава облик сечејќи 
 

нова поставка, до апсолутната вистина. 
Вулканите знаат за љубов како нашата, 
вештерките од старите шуми, 
ветерот на Урал кога станува стакло 
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Заминав. Луда, исплашена, 
будалеста, будалеста, слаба, беспомошна, неподготвена 
за да уживам во приказните за амбисот, 
за ѕвездите кои бувовите ги украле од небото. 
 

Прости ми, Mоди, не можев да го издржам тоа, 
трчањето на дивите стада 
кои лудуваа во тебе. 
Морав да ја пијам Сена, да го голтнам Лувр, 
 

твојата стара испотена кошула, 
шишињата што си ги искршил 
фрлајќи со нив на железата на Ајфеловата кула. 
Морав да ја имам храброста што Жан тогаш ја имаше. 
 

Прости ми, Моди, бев премлада, 
луда по тебе, дури и премногу, и веќе омажена. 
Се вратив, но ти веќе беше некој друг; Ја заслужувам оваа агонија 
во сивилото на Петерсбург без бои. 
 
 

2- НЕКОЕ ДРУГО МЕСТО 
 

Тоа Некое Друго Место сум јас, 
затоа 
не можам да си ги најдам 
годините на младоста. 
Се обидувам да се средам 
претурајќи по кантите за отпадоци 
но гледам дека корумпираните ангели 
завршиле како партали. 
Му се насмевнувам на бесот на нејаснотијата 
што ја бркав за да ја имам Вистината, 
врска која мислев дека ќе ме поврзе со Бог... 
Но ништо... само болката на Отсуството, 
Загубата, Бледнеењето 
што ме направија да изгледам глупаво на друго место. 
 

Понекогаш се преправам дека сум Некое Друго Место 
Го напишав Ерусалим и Комедијата 
и се преправам дека немам потреба 
да постојам, да имам одговорности, 
и не го слушам Ахерон. 
Друг пат, пак, уживам да постојам без да постојам 
како дете кое прави балони од сапуница. 
Не ме шпиунирај во мојата куќа, 
биди внимателен, може да си го изгубиш името, 
може да станеш некое друго место напишано со мала буква. 

Превод од италијански на англиски: Клаудија Пичино 
Translated from Italian into English: Claudia Piccinno 

Превод од англиски на македонски: Даниела Андоновска-Трајковска 
Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Билјана Миловановиќ Живак (Србија)  Biljana Milovanović Živak (Serbia) 
 

Билјана Миловановиќ Живак родена е во 1972 г. во Пожаревац (Србија). Таа е 

професор по книжевност, а на Филолошкиот факултет во Белград дипломирала српска 

книжевност и јазик со општа книжевност. Студирала и архитектура и неохеленистика. 

Автор е на две книги со раскази „Два дена без Марта“ (2007) и „Лососот плови спроти-

водно“ (2013), на драмата „Непотребен трач“ (2012), како и на книгите поезија „А каде 

сум јас, и зошто тука?“ (2017) и „Лирското копиле и баба-тетките“. Има објавено и огро-

мен број рецензии, критики, есеи, раскази и песни во бројни книжевни списанија, перио-

дични публикации и антологии. Уредила и неколку зборници со проза и книжевна кри-

тика. Адаптирала и режирала неколку театарски претстави. Нејзините раскази се обра-

ботуваат на часовите по книжевност како изборна лектира од современата српска кни-

жевност во средните училишта и на катедрата за неохеленски студии во Белград. 

Уредник е на книжевното списание и едицијата „Браничево“. Преведувана е на 

англиски, француски, руски, украински, германски, словенечки, грчки, македонски, 

влашки, бугарски и други јазици. Учествувала на бројни книжевни манифестации во 

земјата и во странство, а добитник е и на меѓународни награди за своето творештво, како 

и на признанија за уредувачка работа и работа во културата. Одржува работилници за 

креативно пишување во библиотеки, во рамки на курсеви, во средни училишта и на фа-

култети. 

 

УДК 821.163.41-1 

МАШИНСКА РАБОТИЛНИЦА 

 

ШИНДЛЕРОВАТА ЛИСТА И СТРАВОТ ОД СТРУГОТ 

 

Професорот кој мрази девојки 

Во својата работилница за машинска обработка 

Секој ден ме повикува пред таблата 

И ми поставува прашања. Мене ме мрази најмногу, 

Најубавата во класот, но исто толку ги мрази 

И мојата кума, буцкастата Банатчанка, која во стругот гледа 

Како во небо преполно со ѕвезди...  

 

Командантот рече: „Направи ми шарка“, 

А Евреинот скокна, лесен, како пролетен виор, 

Провлекувајќи се како змија меѓу Командантот 

И машината (што ќе се покаже како кобно) 

И вчас подаде изработена шарка. 

„Од утрово работиш, а толку малку си направил“, 

Заклучи командантот и го поведе на стрелање. 

Револверот не сака да пукне, повеќе пати, наспроти 

Желбата на Командантот да го казни Евреинот. 

 

Професорот седи и ме гледа со гадење 

Додека пред него стојам во став мирно 

Како Евреинот пред ССС командантот, 

И декламирам тези од корица до корица, 

А стругот (тоа е машина од нашата училница) 
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Изгледа како макета на вселенски брод – 

За нас кои повеќе сакаме поезија. 

 

 

СТРАВ ОД СТРУГОТ, ВТОР ДЕЛ 

(ПО ДВАЕСЕТ ГОДИНИ) 

 

На прославата на Патронатот на училиштето 

На која сум почесна гостинка 

Командантот е весел токму колку 

Раката да ја стави на моето рамо 

 

Како да сме наквасени браќа кои штотуку 

Излегле од кафеана, па вели: 

„Ти честитам за наградата! Мило ми е што си 

Толку успешна. А јас те малтретирав. 

После ми беше жал. Ми беше жал.“ 

 

И гледа во мене, сега како момче 

Кое не успеало да ја изврши наредбата 

Да ја изриба кадата во купатилото на тој ист Командант 

И потоа заради тоа било стрелано 

 

П.С. 

Јас одамна му простив, 

Но мојот Лирски Субјект – не. 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

   Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Цвијетин Ристановиќ (Б и Х)       Cvijetin Ristanović (Bosnia and Herzegovina) 
 

 Цвијетин Ристановиќ (Модран, Босна и Херцеговина, 1937) го одбранил магистер-

скиот труд и докторската теза на Филолошкиот факултет во Белград. Работел во просвета 

во Прибој, Тиња и Брчко, а денес е професор на Универзитетот во Источно Сараево. 

Беше главен уредник на списанието „Зборови“ на Книжевниот клуб „Пабло Неруда“ во 

Брчко. Денес е главен уредник на списанието „Српска вила“ во издаваштво на СКД 

„Просвета“ од Бијелина. Се занимава со книжевна критика и историја на книжевноста. 

Објавувал трудови во многу весници и списанија. Објавил повеќе книги со студии и кри-

тики, како и прозната збирка „Секојдневни приказни“ (Белград, 2017). Уредил повеќе кни-

ги со избор поезија и проза. Живее во Бијелина. 
 

УДК 821.163.4(497.6)-32 

ИМА И ПОЛОШО 
Плачев затоа што немав чевли, 

сè додека не видов човек кој немаше нозе. 

Хелен Келер 
  

Кога во еден врел августовски ден, на неверојатен начин, ја повредив арте-

ријата на раката, па заради повредата завршив на болница, штом малку се опора-

вив, телефонски ѝ се јавив на ќерка ми која живее на неколку илјади километри 

оддалеченост. За да ја ублажи мојата незавидна ситуација со хумор, таа праша: 

– Тато, што неволја те снајде за да ја сечеш артеријата?    

Сфаќајќи ја нејзината намера да го разведри и тој момент, накратко ја ин-

формирав како дојде до повредата и завршив со напомена во иднина да има во 

вид дека од нејзиниот татко нема побаксузен човек. Без многу размислување, 

ќерка ми на тоа додаде: 

– Дека си баксузен, сега имаш за тоа видлив доказ, но дека си најбаксу-

зен, во тоа тврдење си претерал. И потоа, во следните јавувања, ми ги раскажа 

следните случаи.  
  

1. 

Сопругата Маргерит и ќерката Едит никако не можеа да објаснат, зашто 

Џон тоа утро тргна на работа цел саат пред вообичаеното време. И сите нивни 

мисли се сведуваа на еден заклучок – да тргнеше на работа во вообичаеното вре-

ме, сигурно ќе ја избегнеше несреќата која му се случи тоа утро на патот.  

Најдобрата пријателка на Маргерит, Сафи, која по веста за несреќата вед-

наш дојде да изрази сочувство, го тврдеше спротивното – дека Џон никако не можел 

да ја избегне таа несреќа, затоа што му била доделена со Божјата волја. Маргерит 

и Сафи, кои добро се сложуваа во многу други нешта, потполно се разијдуваа кога 

во прашање беше верувањето во неизбежноста на судбината. Сафи беше воспиту-

вана во ортодоксно религиозно семејство и сите настани ги толкуваше со волјата 

на виша сила, додека Маргерит растеше во опкружување во кое на секоја возрасна 

личност ѝ беше оставена слободата на избор помеѓу теизмот и атеизмот. 

Различниот однос кон религијата не влијаеше на долгогодишното прија-

телство на тие жени, затоа што и двете го почитуваа правото на секого да го раз-

бира и толкува светот онака како што тој мисли дека е правилно. Затоа, ни Са-

фииното објаснување на несреќата на Џон не ја изненади ожалостената сопруга, 

затоа што таа однапред знаеше дека нејзината пријателка ќе го протолкува и тој 

случај во склад со своите верски гледишта. 
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2. 

Манферд Холи, пилот на хеликоптерот на Цивилната служба за итна по-
мош на жртвите на несреќа, во шест часот и петнаесет минути, доби итен повик 
да се обиде да спаси група рибари на чие бротче му откажал моторот на отворено 
море. Веќе во шест и триесет, Холи со своето летало беше над големиот град. 
Иако беше искусен и вешт пилот кој се снаоѓаше и во многу тешки ситуации, тоа 
утро, додека му приоѓаше на леталото, густата магла предизвика нелагодност и 
кај него. Но, Холи знаеше дека животот на луѓето на оштетеното бротче е сери-
озно загрозен и не се двоумеше дали да тргне да ја изврши задачата или не. 

По полетувањето, додека сеуште проверуваше дали сите уреди на возду-
хопловот функционираат, почувствува отсечен звук, а потоа и силна експлозија. 
Хеликоптерот со кој управуваше Холи удри во кранот на блиското градилиште и 
леталото секавично се распадна. Сè се случи толку брзо, што Холи не успеа да 
испрати каква било порака пред смртта. 

Но, несреќата не се заврши со тоа. Еден дел од распаднатиот хеликоптер 
се сруши на автомобилот со кој Џон Хопкинс се возеше на работа тоа кобно утро. 

 

3. 

Пролетта 2010 година, во градот во кој живее мојата ќерка имаше големи 
бури и поплави. На госпоѓата Евелин, за време на преплавувањето, водата ѝ дојде до 
пред куќата и таа мораше итно да ја напушти. Додека со најнужните работи се во-
зеше со такси до станот на својата сестра која живееше во дел од градот оддалечен 
од реката, бурата го однесе покривот од една зграда и дел од тој покрив падна врз 
такси возилото во кое се наоѓаше Евелин. Бидејќи тоа утро смртта ја избра како 
жртва токму таа жена, со вториот обид успеа да ја оствари својата пеколна намера. 

На екипата на брзата помош, која дојде да го извлече телото на усмртена-
та жена од смачканото такси возило, му помагаше и возачот на такси возилото, 
кој во таа несреќа се здоби само со неколку полесни повреди. 

 

4. 

Додека лежев во болницата, често размислував за несреќата на тројцата 
невини луѓе од раскажувањата на ќерката. А еден ден, од дневниот весник Поли-
тика, дознав за трагедијата на младата Ана Бјелетиќ, со потекло од Лесковец 
(Србија) и заклучив дека таа, со својата апсурдност, ги надмина сите три наведе-
ни случаи и навистина ме увери дека секогаш постои и полошо. 

Пролетта 1999 година, кога силите на НАТО сојузот ја нападнаа Србија, 
Аниниот маж Иван (со кој само што се беше венчала) доби повик за војска. Ана 
сакаше да биде со Иван што подолго, пред тој да ја облече униформата и таа тргна 
со него, со возот кој од Ниш сообраќаше кон Ристовец. На тој воз, кој се прибли-
жуваше кон железничкиот мост во Грделичката клисура, авион на НАТО силите, 
на 12-ти април, 1999 година, фрли две ракети кои усмртија и повеќе недолжни 
цивили во таа композиција. Меѓу нив, и младиот брачен пар – Ана и Иван. 

Тие двајца, тогаш имаа по 26 години и беа започнале многу нешта: брачна 
заедница, истражувачка работа, постдипломски студии... Разорните ракети на 
НАТО пактот ги прекинаа сите нивни соништа и планови. 

Тој ден, Ана Бјелетиќ не мораше да тргне на пат, но некоја виша сила се 
погрижи смртта да не је заобиколи. 

Ех, таа смрт... Дали мислиме ние на неа или не, таа е секогаш толку блиску. 
 

Превод на македонски јазик: Гордана Стојаноска 

Translated into Macedonian: Gordana Stojanoska 
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Арменухи Сисијан (Ерменија)                                Armenuhi Sisyan (Armenia) 
 

Арменухи Сисијан е писателка, поетеса, драматург, професор по ерменски ја-

зик на државниот Медицински факултет во Јереван (Yerevan State Medical University), 

автор и коавтор на неколку прирачници за студенти. Има објавено 9 книги од кои по-

следните две беа објавени во Кјото на јапонски јазик. Преведена е на 11 јазици, а поези-

јата и прозата ѝ е објавувана во многу списанија и антологии низ светот. Учествува на 

бројни интернационални книжевни манифестации (Австрија, Швајцарија, Италија, Јапо-

нија), добитничка е на повеќе книжевни награди за поезија и проза: за краток расказ (за 

“The Handbag”, 2012), награда за поезија (за ”Longing  For 1000 Years”, 2016), награда за 

поезија на Ерменското друштво на  писатели и Министерството за одбрана на Република 

Ерменија (2018), награда од меѓународното здружение „Богдани“ во Брисел за изведба, 

годишна награда од Здружението на писатели од Ерменија (за “Escape to the Trees”, 

2020), прва награда за драма на книжевниот фестивал во Јереван (за драмата “The Raven 

Sais”, 2019) Член е на Ерменското друштвото на писатели (Member of Writers’ Union of 

Armenia), член на Меѓународната асоцијација на писатели во Брисел (International Writers 

Association in Brussels (IWA)), член на Јапонската поетска асоцијација (Member of Japan 

Universal Poets Association), меѓународен консултант за литературното списание “Education, 

Literature” Changhua University of Education (Taiwan), член на Меѓународното светско 

поетско движење (International Movement Poetas del Mundo). 

 

УДК 821.19-1 

ПОНЕКОГАШ 

 

Понекогаш, ангелите  

умираат за да видат нешто  

што не е нивно – 

и ги стигнува казна: 

љубопитноста им ги подгорува крилјата 

и тие повеќе не се тие 

понекогаш... 

 

Понекогаш, ангелите сакаат  

да бидат на места каде не смеат да бидат 

и нивните стапала треснуваат на земјата, 

а тие упорно се обидуваат да го продолжат своето патување, 

понекогаш... 

 

Ангелите сакаат да пробуваат нови нешта 

кои не им припаѓаат 

и речиси се губат себеси, 

а небото полека истекува од нивните очи... 

Можеби понекогаш треба и да им простуваме на ангелите... 

 

 

*** 

 

Сеќавањето се ежи меѓу моите прсти 

моите очи не сакајќи зјапаат 
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во птиците кои мигрираат на потопли места 

во очај, 

победа на ветрот, а не на срцето 

е тоа што моите образи нема да се заруменат 

од топлината на сеќавањето. 

Моите зборови ги следат птиците: 

тие почиваат таму каде што е поезијата. 

 

 

*** 

 

Засекогаш ќе ти останам верна тебе, дрво! 

Кога еден ден нема да сме тука, 

ќе станам линија, 

а ти ќе се претвориш во страница 

и ќе се сретнеме 

и ќе си бидеме посветени еден на друг, 

јас – како песна, 

ти – како бела страница 

и ќе се прегрнеме. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Јежи Плешњарович (Полска)              Jerzy Pleśniarowicz (Poland) 
 

Јежи Плешњарович (1920, Екатеринослав, Украина – 1978, Жешов, Полска) – 

поет, полонист, театарски режисер, книжевен критичар. Дебитирал во 1937 година како 

поет и книжевен преведувач од украински на полски јазик во списанието „Wołyń“. Еден е 

од уредниците и преведувачите на „Антологија на украинската поезија“ (Варшава, 1977 г.). 

Преведувал дела од украински, белоруски, руски, чешки и словачки на полски јазик. Бил 

основач на Друштвото на писателите на Полска, филијала Жешов.   

 
УДК 821.162.1-1 

Втора песна 

 

Во снежната темнина 

паѓа последната ѕвезда 

во снежната темнина 

музиката во главата се гаси 

во снежната темнина 

се вртат венците oд птици 

во снежната темнина 

часовниците загрижено мрморат 

во снежната темнина 

градот од сонот е урнатина 

во снежната темнина 

тишината без зеници талка 

 

Го прислушувам изгрејсонцето 

а ова е плач на дете 

крило мавта 

напразно 

 

Ѕвездо на судбината 

ти си проектил 

на времето 

Во снежната темнина 

ова е татковина град од сонот плач на дете 

во снежната темнина 

 

 
елегија 
 

музо на воздишките и солзите 

скрши ја тишината на темните жици 

и громовите за повикување на луната 

ноќната завеса ја сокри драмата на денот 

во морињата ќе потоне едрото талкањата се 

како 

мене 
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се враќа тмурниот пејзаж на потиштените вдлабнати полиња 

брезите ги скршија рацете над тебе 

лисјата од брезите плачат сиво 

дождот е замислен а во далечината 

во очите престојува 

мрачното црнило на гробовите 
 

кога лудиот густав ја носеше неименуваната љубов 

во дивината 

крик 
 

ставете ги писмата на денот во ноќни пликови 

писмата кои никој не ги чита 
 

 

на стебленцето 
 

поток на припекот и песочни цветови 

меѓу еден и друг бран на ливадата 

вилини коњчиња даруваат минливост 
 

на безименото стебленце 
 
 

*** 
 

Со носталгијата на темносините квечерини самотијата ја палам како свеќа 

     сјајот ќе исчезнува и ќе се гасне 
 

низ маглата наближува чадот на спомените нека бледнее тагата на далечината 
 

прикована на бледото лице 
 

во песната на ѕвездите што паѓаат. 
 
 

молитва 
 

на крстот 

на бескрајот 

спуштајќи го небото големо како солза 

кон земјата тивка како зеница 

живеејќи во вечната соба 

го обесувам 

листот на првата воздишка 

и 

цветот на последната насмевка   

Препев од полски на српски јазик: Олга Лалиќ-Кровицка 

Translated from Polish into Serbian: Olga Lalić-Krowicka 

Превод од српски на македонски јазик: Весна Мундишевска-Велјановска 

Translated from Serbian into Macedonian: Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Милена Рудеж (Б и Х и Данска)   Milena Rudež (Bosnia and Herzegovina and Dеnmark) 
 

Милена Рудеж, поетеса, преведувачка, антологичарка родена 1958 година во Ка-

лиманиќи, Босна и Херецеговина. Од 1962 година до 1992 година живее во Сараево, каде 

покрај работата како архитект, активно се занимава со пишување лирика, кратка проза и 

архитектонска критика. Од 1993 година живее во Копенхаген, Данска. Преведува од дан-

ски јазик на српски, босански и хрватски јазик. Има објавено повеќе книги поезија, пре-

води и препеви, застапена е во осум книжевни антологии во Скандинавија и во Босна и 

Херцеговина. Песните ѝ се преведени на дански, aнглиски, германски, арапски и шпан-

ски јазик. Автор е на поетските збирки: „Дневник на слепиот патник“, „Слепиот патник 

од Сараево“, „Лица и градови“, „Свет зад стаклото“. 
   

УДК 821.163.4(497.6)-1 

ТАМУ КАДЕ РАСТАТ 

ДИВИ ЈАГОДИ 
  

Првоокотено женско 

весело обигруваше 

околу нозете во чизмите 
  

додека не се појави ждребе 

пуштено на слобода 

првпат без мајка му 
  

Пискотливиот лаеж го натера ждребето во бег 

преку оградата, каде остана да виси 

сѐ додека жената на ловџијата не го симна од прачката 
  

Се обидуваше да ги врати топлите црева во утробата 

и иглата ја имаше подготвена 

да ја зашие раната 
  

Ловецот со првиот куршум ја отепа кучката 

Потоа ѝ свика на жената 

Тргни се! 

  
  

ПОСЕТА 
  

со столб потпрена 

византиската градба 

трепка во молкот 

го свртувам погледот 

                        тенка свиткана гранка 

                        со тешките виолетови цветови 

                        до прозорецот процутува 

не прозборувам 

чекам таа да каже 

како и секогаш 

            Не сакав да пречам 
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                        и 

            Добро сум 

ја подавам раката 

во застакленото време 

            гледам јасно 

како виолетова дамка 

од нејзината студеникава дланка 

преминува 

на мојата 

стегната од болката 

  
  

ОДА НА МЛАДИОТ ПОЕТ 
  

љубов која не е љубов 

ти го откорна срцето од градите 
  

и сега луѓето - костуми ја дофрлуваат огнената топка 

во круг 
  

не знаат што да прават со пламеното срце 

такво го немаше на дланката никогаш 
  

ме прашуваат вистина ли е сѐ што си напишала 

во песните 
  

нишејќи се ги рецитираш како ти е 

без срцето 
  

со крупните темни очи гледаш 

во последните редови 
  

тука е оној што ѓаволот го претвора во ангел 

со твојата љубов 

  
  

ДУШЕГРИЖНИЦИ 
  

Душегрижници 

големите обожаватели 

на моќта - немоќта 

јас сум птица 

и грмушка 

Дишам 

Дишам 

Не мислам како дишам 

На тоа не давам да ме учат 

Не давам 

Превод од српски на македонски јазик: Саида Бегановиќ 

Translated from Serbian into Macedonian: Seida Beganović 
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Патриција Габришова (Словачка)                         Patricia Gabrišová (Slovakia)  
 

Патриција Габришова (1990) – словачка поетеса и прозаистка. Родена во градот 
Тренчин. Завршила магистерски студии по словачки јазик и книжевност и историја на 
Универзитетот „Павол Јозеф Шафарик“ во градот Кошице. Работела како водич во замо-
кот во Тренчин, а потоа одлучила да ѝ се посвети на учителската професија. Моментал-
но предава во две основни училишта во Кошице, за занимава со студирање странски ја-
зици и има слабост кон сè што е поврзано со книжевноста.  

 УДК 821.162.4-1 
ПЕСНИ 
 

21. 
Со Тебе е тешко 
премногу си (за)водлив 
обложен со електроди 
доведуваш до лудило 
со Тебе е тешко 
магнетизираш 
напаѓаш на туѓи полиња 
со Тебе е тешко 
премногу си жив 
неспособен за (фото)синтеза. 
 

20.  
Имам стотици самогласки, а ниту едно име. Се растопија во Твојот чај без топли 
соништа за добра ноќ. 
 

30. 
во платонска врска сме 

не ме фаќаш за рака 
само меѓу нозете 
треба така да се скрши 
закоравеното клише 
да се стои на свои раце 
да се спие во заеднички кревет 
(во понеделници, јас никогаш) 
ама уште само те учам да водиш љубов. 
 

30. 
(рече) 
во мракот се толкува интерпункцијата 
како посебен вид микрокосмос 
 

одлупувајќи се од прстите 
им верувам на личните видови пекол 
мирисаат како мастило 
истурено во очите 
 

изгледа ти се мокри. 
Превод од словачки на македонски јазик: Звонко Танески 

Translated from Slovak into Macedonian: Zvonko Taneski 
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Дејвид Кук (Велика Британија)                                David Cooke (Great Britain)  
 

Дејвид Кук (David Cooke) е роден во Велика Британија, но неговото семејство 

доаѓа од Западниот дел на Ирска. Тој е поет, преведувач и книжевен критичар чии дела се 

објавени во Велика Британија, Ирска и пошироко. Ја добил наградата  Gregory Award (1977). 

Негови познати дела се: A Slow Blues, New and Selected Poems (2015), A Murmuration  

(2015),  After Hours (2017) и Reel to Reel (2019). Долго време беше раководител на катедра-

та за јазици во средно училиште во Клитроп. Сега е во пензија.  

 

  УДК 821.111-1 

ТЕРИТОРИЈА 

 

Веќе недела дена се чувствуваш непријатно, 

забележувајќи знаци. Со неба дури посветли 

од тие за кои си сонувала, насети лудило 

во напукнатата точка што ја смачка на работната површина во кујната. 

 

Додека ги поврзуваше замислените линии на 

плочките од твојата кујна, тие ги испратија 

истражувачите – сечачите и цртачите – да ти го тестираат 

релјефот дали пропушта вода. 

 

Следејќи ја нивната база до пукнатината 

на задниот праг, ти го подигнуваш килимчето, поткревајќи го 

капакот на тоа што до тогаш се чинеше дека е време 

за вино и опуштени ручеци на отворено. 

 

Само колку да знаеш дека тие  полека се крчкаат таму  

– опсесивни луѓе врзани со жица за општото добро –  

од тоа черепот ти крцка како да се пржи. Тие целосно ги покриваат  

пукнатините делејќи го умот од материјата. 

 

Најлошото место во твојата глава е тоа што 

има плакета со натпис инфицирано. Зад  

мрачното биро твојата лајсна е прашина. 

Таму има суштества со крилја на змејови. 

 

Чувствувајќи се лошо, ќе се обидеш со жешка вода, со прашок,  

слатките течни лепила ќе преминат едни 

на други. Сѐ е прашање  

на простор. Нема шанса да е нешто лично. 

 

 

СИЦИЛИЈАНСКИ СЛОНОВИ 

 

Додека се обидувам да ги толкувам доказите 

на коските смалени до неугледност, 

ги замислувам нивните пространи миграции. 

https://thehighwindowpress.com/the-press/#A%20Slow%20Blues
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Држејќи чекор со столбот 

од прашина, тие бавно се движеа стоички 

од едно привидение до друго. 

 

Уште колку илјадници 

години може гладот да ги води  

низ жедната пустина, 

така изгорени од солта и унаказани 

со трнлив раст – шепот 

на вода во крилјата што брзо одлетуваат? 

 

Чувството на роднинска поврзаност - 

нивната најголема сила, 

секое семејство своето внимание го насочуваше на тоа што е  

и како да се држи заедно, сеќавајќи се 

на утрата кои набрзина исчезнуваа, 

на ноќите кога сонцето умираше. 

 

Генерации  

оставија зад себе – соголени 

и обелени под грабливото  

небо – додека бавно се движеле напред 

покрај рикањето на плимата и осеката 

што те лади но не може да те освежи. 

 

Полека шарите се менуваа 

а морето ги бришеше нивните стапалки 

сѐ додека не ги затворија во краткотрајниот 

рај на слатки листови, извори  

и безбедна сенка: нивните потреби  

неодржливи: нивното тело – товар. 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  
Даниела Андоновска-Трајковска  

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Виктор Радун Теон (Србија)               Viktor Radun Teon (Serbia) 
 

 Виктор Радун Теон е роден 1965 г. во Скопје. Работи како професор по екологија и 
економија на Факултетот за применета екологија „Футура“, при универзитетот „Метрополи-
тан“ во Белград. Пишува поезија и проза, а се занимава со философија и студии на иднината. 
Преведува од англиски на српски јазик и обратно. Негови поетски творби, есеи, прикази и 
раскази се објавени во многу списанија, зборници и антологии. Напишал голем број научни 
и стручни трудови од областа на менаџментот, маркетингот, глобалната економија, филосо-
фијата и студиите на иднината. Преведуван на шпански, романски, македонски и словенечки 
јазик. Оперативен уредник е на списанието „Бранковина“.  
 Автор е на книгите „Јајцето на еднорогот“ (2008), „Конкуренцијата на нишан“ (2008), 
„Светлината во човекот“ (2010, второ издание во 2017), „Вавилонски водопади“ (2012), 
„Чудото на Фениксот“ (2013), „Крв и роза“ (2016), „Храм на екстазата“ (2017), „Големата 
Ѕверка“ (2017), „Трансхуманизам, Иднина без луѓе“ (2018) и „Змија на бурата“ (2019). Член е 
на Управниот одбор на Друштвото на писателите на Војводина, Здружението на новинарите 
на Србија, како и на Друштвото на стручни и научни преведувачи на Војводина. Претседател 
е на надзорниот одбор на „Стеријино позорје“. Живее и создава во Нови Сад.  
 

УДК 821.163.41-1 
ЗАТИШЈЕ 
 

Талкам по ослободените предели 
распнат меѓу претчувствата 
стишен 
пред бурата 
молчам 
бидејќи знам 
како дишат 
овие луѓе 
втонати во своите празни 
вирови 
знам 
колку боли 
кога игрите ќе престанат 
 
 

ЕП ЗА ИКАР 
 

Кралу на неспокојот 
со поглед кон небото 
го гледам 
твојот копнеж 
да ја победиш почвата 
да се вивнеш 
на розата на ветриштата 
да му се приближиш 
на огнот на сонцето 
твојот пад 
е само резултат 
на искушението 
останува митот 
и изворот на непокорот  
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ДОПИР 
 

Само уште допир 

и коприните ќе се разлеат 

по нашите оттуѓени тела 

подготовките за операцијата 

течат по протокол 

во нашите набабрени вени 

ќе вметнат вештачки емоции 
 

 

НЕОДГАТНАТА РОСА 
 

Во лавиринтите на микрокосмосот 

има уште 

неодгатната роса 

а прозорците на моето тело 

одекнуваат 

не сакајќи да го спречам 

внатрешниот гонач 

се препуштам 

на дешифрирање 
 

 

ГЕЈЗЕР НА ПОЧЕТОКОТ 
 

Се обидувам да разберам 

како се разбива тишината 

како се лупи хаосот 

како љубовта се распрснува   

во капка морска вода 

како усните 

ни се лепат за мразот 

се претворив 

во космичко јајце 

и го демнам шепотот 

на жештината на виорот 

гејзерот 

кој блика 

од спокојот на розата 

дијалектиката е скриено оружје 

на творецот 

кој се одзвива на знак 

но ние заборавивме 

како се изговара почетокот  
 

Превод од српски на македонски јазик: Весна Мундишевска-Велјановска 

Translated from Serbian into Macedonian: Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Лучила Трапацо (Италија)                                                 Lucilla Тrapazzo (Italy)  
 

Лучила Трапацо (www.lucillatrapazzo.com ) е поетеса, актерка, критичарка и пре-

ведувачка. Родена е во Италија, а живее во Швајцарија. Дипломирала германска книжев-

ност во Рим, а магистрирала филм и видео во Вашингтон. Нејзината библиографија е бо-

гата со поетски збирки и антологии, работилници за глума и филм и видеоинсталации 

објавени и презентирани во многу земји во светот. 
   

УДК 821.131.1-1 

Од поетската збирка „Напоредници и меридијани“ 

 

 

ТЕТОВО, МАКЕДОНИЈА 

 

НАНЕ И ЧОКОЛАДО 

 

Есенски ден, дожд и магла. 

Птичји пој и прекажувања во кревка 

урамнотеженост на неизвесност и хијазам. 

Во сета тромост на движењето 

во моето време конјугирано во им(не)перфект(ност) 

(сѐ е веќе многупати кажано) 

ненадејно нарушување 

– огледало на зрак во стакло – 

би: совршенство. 

 

Само еден-единствен есенски ден 

во дожд и магла. Се шири 

сивилото – нѐ проголтува. 

 

 

ПАЛЕРМО.  

 

Татни зуење на полен 

и цветови во воздухот од цемент. 

Се опира земјава расцепена 

се прилепува кон меѓупросторието. 

Од калта, исцелителната убавина 

ги стишува реките и им завива на ѕвездите. 

 

 

МАЛТА  

 

Оти повеќе не ми го збира телото 

телово од јадра 

наслаги и материја. 

 

Во мене тлее светлина на кварцит  

http://www.lucillatrapazzo.com/
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сенки во илјада бои и бранови 

во танц. 

Ја прегрнувам божевата убавина 

измачувањето што копнее 

восхитува. 

 

– my womb is a nest, a cradle  

and bread and water19   

лесна сончева прекривка – 

 

Во ветрот на жолтиот остров 

цветови испукуваат во сино 

во жолто и во виолетово. 

Barranco2
10 e повикот 

наплив на сол ме издигнува 

ме придвижува 

и се смеам отаде времето. 

Светлоста, ах, светлоста! 

 

И морето. 

 

 

Препев од италијански на македонски јазик:  
Елена Пренџова  

 

Translated from Italian into Macedonian: 

Elena Prendzova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Англиски: „утробава ми е гнездо, колевка/ и леб и вода“ (Заб. на прев.) 
2

10 Шпански: клисура (Заб. на прев.) 
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Лучила Трапацо (Италија)                                                 Lucilla Тrapazzo (Italy)  
 

УДК 821.131.1-1 

ЧАНТИ И ЧЕВЛИ 

 

Не сакам чанти. Целиот тој товар 

на тие работи, нивната историја. Јамка 

на сопственоста. Приватен имот. 

Наместо тоа имам илјадници пара чевли 

за одење. На секоја милја ја менувам 

нивната форма. Застанувам и со дланката ја растресувам 

сè уште зелената трева. Цветот ја поканува пчелата 

на неговиот толчник. Повторно се изгубив 

во мечтите. А моите стапала, 

о боже, колку болат! 
 

 

УНИВЕРЗУМОТ СЕ ШИРИ И ГРЧИ 

и потоа повторно се шири. Рамнодушни 

ѕвездени растојанија. 

Го растргнуваме немирот, копнежот 

на орлите. Песок помеѓу прстите. 

Бел екран е сè што имаш 

сè што останува. 

 

Заедно со прашањата што висат 

во нежна мешавина на сенки 

и мед. 
 

 

ЈАС СУМ АКЦИЈА ТИ СИ РЕАКЦИЈА 
 

Јас сум акција ти си реакција 

Јас сум пајак ти си спирална преѓа 

циклус на зборови и бисери преѓа на 

сомнежи 

Јас сум акција ти си реакција јас сум пајак 

ти си преѓа на копнежот 

јас сум тишината, ти си желба за зборови што 

во слоеви во испреплеткани копи се простираат кон 

таванот 

Утре, отворен простор на прашања 

– и сол меѓу прстите –   

држејќи некоја вистина или бајка солен остар вкус на 

проза 

Утре е имагинарна земја солен остар вкус на 

проза 

(и запирката не е на погрешно место) 
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КАЖУРАХО – ИНДИЈА 

 

Ова е место каде е можна љубов 

во секоја насока во секој набор. 

Шафран цвет манго дрво 

шеќерна трска Брахмини 

соништа. Водата претура 

сиромаштија нечистотија конкубина одаја 

танцување со љубов. 

Љубов, во различни бои во различни 

нивоа. Љубов што трепери, што се движи 

и лизга. 

 

Се обидувам. Навистина. Се обидувам да ја затворам вратата 

и прозорците и сите набори. 

Залудно. Шафрановиот ветер ме отвора 

широко. Животот сè уште повикува и пали 

и пее за убавината за вкусот на Сè. 

Песна за тагата што нè ослободува. 

 

 

ЕДНА СЛИКА 

 

Лебиќ исполнет со песок се спушта 

врз град облечен во црвено. 

Во далечината возот испушта еден поздрав. 

Запрено, поделено време, 

го шири асфалтот и открадната 

мисла. Жолтата избега 

од другата страна на маглата оставајќи ги 

работите да ја бараат валентноста 

на својот онтос што се тркала и тече. 

Столот во суштина е стол, 

исто така на сликата на ѕидот. Розата е 

и понатаму роза, дури и ако во главата ги 

задржувам нејзините црти. Постојана 

врска е идејата. Создавање на синапси. 

Ништо повеќе. На автобуската станица 

седнат старец пуши луле 

и можеби чека да се спушти вечер. 

Или можеби само својот воз. 

 

Препев од англиски на македонски јазик: 

Искра Пенева 

 

Translated from English into Macedonian: 

Iskra Peneva 
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Снежана Алексиќ Станојловиќ (Србија)     Snežana Aleksić Stanojlović (Serbia)  
 

Снежана Алексиќ Станојловиќ родена е во 1962 г. во Белград. Се школувала во 

Хрватска, Македонија и Србија. Дипломирала во Сомбор (Србија) на Педагошкиот фа-

култет, а во Грац (Австрија) на Академијата за заштита на животните. Работи како про-

фесор по одделенска настава во Нови Сад. Пишува поезија, есеи, книжевни рецензии, 

патописи и информативни текстови. За поетската книга „Ода за Орфеј“, на „Струшките 

вечери на поезијата“ ја доби наградата за најдобра книга објавена на македонски јазик 

надвор од границите на Македонија. Оваа и книгата „Побарај ме“ се објавени на маке-

донски и српски јазик, додека книгата „Ораница“ е објавена на српски, македонски и ун-

гарски јазик. Со поетски творби застапена е во повеќе од 30-тина меѓународни зборници 

на поезија и во литературни списанија. Учесник е на многубројни меѓународни литера-

турни фестивали, трибини и поетски маратони.  

 Пишува на српски и македонски јазик. Нејзини песни се препеани на англиски, 

хрватски, италијански, бугарски, албански, турски, арапски, словенечки и унгарски ја-

зик. Преведува и македонски автори на српски јазик. 

 

УДК 821.163.41-1 

ВЕЗИЛОTO 
 

Везилка 

ќе станам, 

на везилото  

погледот ќе Ти го навезам... 
 

Со срмениот конец, 

срменото синџирче   

од желбите пусти ќе Ти го нанижам... 
 

Низ прстите неиспотени, 

бојата на копнежот  

во студенилото ќе Ти ја сочувам ... 
 

За сите допири   

недопрени... 

За сите песни   

неиспеани... 

За сите молчења од грлото 

неоткинати... 

И солзи непролеани  

во очите вткаени... 
 

Во елечето сништата недосонувани  

за да ги досонуваш... 
 

 

ПОЈАС 
 

Последната песна Ти ја ткаам 

на разбојот на дарувањето, 
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за со неа да Те дарувам... 

Како широк појас  

околу половината да ја  

заденеш... 

Со неа да Те испратам, 

да ја носиш 

во лов, меѓу ѕверови, 

кога ќе тргнеш... 

Да Те чува 

наместо ловец 

за да не станеш, 

Ти, уловен... 

 

 

ЌЕ СЕ ВРАТАМ 

 

Во зелениот ден на надевањата 

кога часовникот ќе застане, 

не затворај ги очите на очекувањата 

и не раскажувај им на деновите 

за поминатите копнежи... 

Пушти ме да отидам без трага, 

да одлетам со птиците, 

да се изгубам во времето... 

                           И чекај ме... 

А кога желбите ќе те напуштат 

и соништата ќе станат мртви остатоци, 

                           ќе се вратам, 

                           еднаш... 

Со крвавиот сјај на истокот 

и плачот на чистите мугри, 

на болката ќе ѝ ставам крај... 

Ќе дојдам со своите песни  

и онаа иста скриена желба 

што тука е, во нив... 

 

Во твоите очи 

направи малку место за нас... 

Зошто еднаш ќе дојдам, 

                          ќе се вратам... 
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Бреда Славинец (Словенија)                   Breda Slavinec (Slovenia) 
 

Бреда Славинец (1962, Марибор) дипломирала на Филозофскиот факултет во Ма-

рибор. Има објавена поетска збирка „Пајажини” (1994), книжевна касета „Симеон“ (1996), 

превод на стихозбирка „Пајажини” (издание на Филозофски факултет во Загреб, 2013). Во 

проектот Рокерите пеат поети (ЦД, 2014) една нејзина песна е снимена во панк верзија. 

Објавува во книжевни списанија, антологии и зборници во Словенија и во странство. Работи 

како директор на Јавна установа за културни дејности на Република Словенија во Ленарт 

(ЈСКД). Авторка е на стручни статии за разни подрачја на културните дејности. Дописник 

е на ревијата за култура „Примус”. Живее во Бенедикт, Словенија. Мото во животот: Да 

направиме малку поинаку. 

 

УДК 821.163.6-1 

* 
 

Се заљубувам во младост 

и се плашам од нивните мајки 

во нив има незабележителен ветер  

знам дека нема да бидеме заедно 

но ќе бидам твоја вечна невеста 

 

 

* 
 

Имам толку многу солзи 

што изгубив едно око 

толку многу болка 

што раката ја изгуби дланката 

толку многу мака 

што нозете се  

расцепија во расчекор 

 

 

* 
 

Позицијата на моќ создава остри засеци 

остава лузни 

сè уште не е родена вештерката 

која би можела да подготви напиток и да ги излекува 

 

 

* 
 

Се искапавме во лагите 

се испраа надежите  

се истругаа желбите 

во снопови чекаат црните вдовици 

со тринаесет пеги 

да ја прочистат крвта 
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и да ги отстранат грчевите 

пајакот ме помилува 
 

 

* 
 

Дали ти знаеш 

каде ме чекаат меденици со млеко 

кое сè уште се грее и фотелја 

зборовите сами ќе застанат во ред 

тогаш нема да знам што ми донесоа 

дали и понатаму ќе бидам достојна за грев 
 

 

* 
 

Ако ги нашминкам усните 

ќе бидам поубаво девојче 

повторно ќе помине уште еден ден 

милосрдието на вулвата ќе 

гуди 
 

 

* 
 

Еднаш во четиринаесет дена залипаш 

аплаудираш зашто не знаеш што да правиш со другите 

еднаш во четиринаесет дена почувствуваш потреба 

седиме на иста маса  
 

 

* 
 

Кога ќе се стопи последната солза 

ќе застане моето срце 

знаеш рече тој 

секој има 

одреден број отчукувања 

и еднаков број солзи 
 

 

* 
 

Како лицитарски срца закачи им ги  

нејзе љубовта нему почитта 

што не умееја да ги видат 

на ребрените крилја таа редеше зборови 

тој на ушното тапанче трианглаше  

без мелодија и ритам 

и двајцата 
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НОЖОТ 

 

Лебот секогаш се сечеше подебело 

не користевме нож за мачкање путер или паштета 

дека таков нож постои 

многу подоцна ми кажа Ливија 

изненадено видов во што е смислата 

мајка ми не комплицираше 

нашето семејство беше занаетчиско по татко ми 

службеничко по мајка ми 

никој од нив не работеше во општина 

иако како мала тоа толку многу го сакав 

тоа значеше посебна положба во општеството 

дека си богат и нешто значиш 

дека сите љубезно те озборуваат 

и тоа носеше петки во ученичката книшка на нивното дете  

денес користам таков нож за мачкање. 

 

Препев од словенечки на македонски јазик:  
Искра Пенева  

 

Translated from Slovenian into Macedonian: 

Iskra Peneva 
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Тарек Самин (Бангладеш)                              Tareq Samin (Bangladesh) 
 

Тарек Самин (Бангладеш) е поет, писател и уредник на билингвалното книжевно 

списание „Сахито“ (Sahitto). Автор е на шест книги од кои две книги поезија, три книги со 

кратки раскази и еден роман. Некои од неговите песни се преведени на англиски, шпански, 

германски, француски, италијански, турски, португалски, словачки, етонијски и унгарски 

јазик. Централна тема во неговите дела се: природата, љубовта и хуманизмот. 
 

УДК 821.214.32-1 

УШТЕ ЕДЕН ОБИД 
 

Понекогаш, 
не се плашам од животот 

ниту од смртта, 
но се прашувам 

што има по нашата смрт. 
Има ли некој кој нѐ чека 

Некоја друга ли ќе биде моја 
или ќе се претвориме во прав 

или молекул со бескраен живот. 
Колку далеку ќе патуваме 

колку многу галаксии 

колку многу ѕвезди... 
Ќе ги читаш ли моите песни 

кога ќе станам вселенски патник. 
Ќе бидам ли осамен 

додека патувам од една ѕвезда до друга. 
Си го сакам назад мојот живот. 

Сакам уште еднаш да живеам. 
Само уште еден обид. 

Ти ќе седиш до мене 
Јас ќе седам покрај тебе. 

И тоа ќе биде времето за нашата боженствена љубов 
без бескраен плач. 
 
 

МНОГУ МИ НЕДОСТАСУВАШ 
 

Твојата прекрасна насмевка 

е како монсунски дожд 

ја измива сета моја болка. 
Ти зборуваш толку нежно 

како Хималајски снег 
омекнат од утринското сонце. 

Твоите очи се како 
утринска роса 

што ја рефлектира свежината на Покарските езера. 
Го допираш моето срце како планинарот 

што го допира своето јаже 
додека паѓа од највисоката планина. 
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Ти си како сончевина 
по студена зимска ноќ. 
Многу ми неодстасуваш. 
 
 

ЗОШТО, ЗОШТО, О БОЖЕ? 
 

Во најскриеното ќоше од твојот ум 
живееме сите со нашите скршени соништа, 
скршени срца, 
со сенките кои се минато. 
 

Има отровни врски 
луѓе кои нѐ мразат и нѐ понижуваат. 
Но ние знаеме 
дека тие сами себе се повредуваат. 
 

Сепак, о, Боже! 
Никогаш не сум ја видел твојата милост. 
 

Зошто немаш храброст  
да се исправиш 
и да го исполниш нашиот живот 
со радост и среќа. 
 

Зошто, зошто, о Боже? 
 
 

ЗА ТИЕ ШТО МРАЗАТ И ЗА ТИЕ ШТО ЉУБАТ 
 

Во секое патување 
од нашиот вечен живот 
тие што мразат ќе бидат во пеколот 
а тие што љубат ќе бидат во рајот 
сигурен биди 
дека нема да биде поинаку. 
 
 

КАРМА 
 

Ниту една религија не може 
да го излечи човекот 
ниту една вода не може да ја прочисти душата. 
Ниту еден тревник не лежи во рајот. 
Ниту еден ритуал не може да ни ги прости гревовите. 
Сѐ ќе си преселиме 
во нашиот следен живот. 
Раѓање по раѓање. 
Добрите дела само ќе ни помогнат 
лошите ќе го уништат циклусот на животот. 
 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 
Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Мухамед Сабил (Судан)                                               Muhammad Sabeel (Sudan) 
 

Мухамед Сабил (Dr. Muhammad Sabeel) е современ поет од Судан. Роден е во 
1962 г. Има објавено четири изданија со поезија, меѓу кои: „Високо многу високо, како 
инспирација во агонија“ (1994) и „Пат Четириесет“ (2002). 

УДК 821.411.21-1 
ЗЛАТНИОТ ЈУБИЛЕЈ  
 

Каква утеха барав,  
Покажувајќи толеранција за моите љубовници? 
Можете да ја прашате мојата обелена коса, 
Што ми ја освојува зрелоста.     
Кога и да ме притисне таговност  
Моите години од сетнината итаат да возвратат. 
Ако ова беше двојбено, двојно може да преиспитате; 
Колку сум надежен, грешно е пресметано!  
Сите души се грешни и презриви,  
И некои сомнежи се претвораат во вистини.  
И што ако педесетите 
Исчезнаа со ветриштата!? 
Додека мечтателниот дух, 
Ги уживаше обилно? 
 

Прашајте ја мојата обелена коса за избеганите години, 
Како игра на бег од соколот на ловецот! 
Стареењето не може да ме обдари со сериозност,  
Тоа е залудно барање! 
Може ли да голтнам само, од сликата?  
А што со летните ноќи? 
Срцето и душата сè уште ги шармираат. 
Упорните копнежи свират, 
Харфа музицира со моите ребра. 
 

Може ли да се повика пролетта, 
Со илјада рози?   
Мојата мизерија, ќе биде нејзина награда. 
Никогаш немав срце на плашливец 
Но тоа алармира 
Со повиците на стареењето. 
Мојата побеленост нека биде талисман 
Како белите, дождливи облаци,   
Кога великодушно ги обливаат планините. 
Само оставете ја, 
Како раскошни класје пченица, 
Каква што е, недопрена.  
Со надеж, луѓето да помислат, 
Дека не старее; 
Туку дека дожди. 

Превод на англиски јазик: Академик Надја Каванданах 
Translated into English: Аcademic Nadia Khawandanah  

Превод од англиски на македонски јазик: Весна Мундишевска-Велјановска 
Translated from English into Macedonian: Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Јон Јакоб (Романија)                       Ion P. Iacob (Romania) 
 

 Јон Јакоб (1955, Браза, Бузау, Романија) е поет, телекомуникациски техничар, ме-

наџер во библиотека, фотографер, блогер. Ги има објавено следниве поетски книги: 

"Filantropia Hospital" (1994), "The Vortical Current" (2013), "Unreal Homeland" (2016), 

"Cryogenesis" (2019). Неговата поезија е објавувана во повеќе антологии. Уредник е на 

списанијата “Ardealul literar” и "Feed Back". Член е на Унијата на писатели на Романија. 
 

УДК 821.135.1-1 

УШТЕ ЕДНА НОЌ ПРЕЗИМУВА ВО МЕНЕ 

 

во нежното потпевнување на ветерот 
над едвај видливата линија од облаци 

поезијата 
сѐ 

држи под контрола 
на замрзнатата мапа 

каде една изгубена ѕвезда 
вибрира 

и 

се појавува 
лажен портрет 

во целосната осаменост 
близу срцето 

овоj миг што  
му претходи 

на еден друг живот полн 
со шепотења: 

како во разрушен хотел 
во мене 

 
уште една ноќ презимува 

 
*** 

има 
милиони  

луѓе 
покрај кои 

поминувам без да ги забележам 

има мигови 
во кои го легитимизирам 

странецот 
кој сега ја окупира 

мојата книга на идентитети 

 

*** 
Никогаш нема да остарам 

бидејќи роден сум стар 
и изморен 
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НЕРАЗБРАНИОТ ПОЕТ 

(наместо епитаф) 

 

моите пријатели 

големите поети 

пишуваат ремек дела 

ја филтрираат 

светлината на апсинтот 

директно 

од мозокот 

нивните песни се раѓаат 

директно од внатрешните органи парализирани 

од ѕвездената рефлексија 

на епифизарното око 

тие се канибалисти 

на дробните факти 

големите поети 

имаат поле од ѕверови 

и илјадници животински нагони 

скриени 

во нивниот глагол 

 

големите поети 

ќе станат ли тие 

токму таков каков што сум јас 

 

една рака прав 

 

 

КВАНТУМСКА НЕВИНОСТ 

 

поезијата е отворена рана 

во нашите железни песни 

и свежо испраните песни 

се замрзнати копја на кои стои знаме 

семе генијално... семе на чудесата 

кое поставува прашања во Еден 

тоа се тие кои ја засилуваат и ја одгледуваат светлината 

а кои сме ние 

ние сме тие кои не гледаат тоа 

меѓу коските на пеперутките 

ние сме тие кои сме 

воодушевување облечено во тело 

 

Превод од англиски на македонски: Даниела Андоновска-Трајковска 
 

Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Роза Бојанова (Бугарија)                                Roza Bojanova (Bulgaria) 
 

Роза Бојанова е автор на 16 книги поезија и публицистика. Првата книга со наслов 

„Жедна вода“ е објавена во 1984 година во Пловдив и за неа ја добива националната награ-

да „Владимир Башев“, а во 2007 ја добива наградата за поезија „Иван Пејчев“ за книгата 

„Далечен диптих“. Стихозбирката „Медот на поезијата“ е објавена на македонски (2009 г.), 

но и во Букурешт (2011). Во печат е и поетската книга „Обратна гравитација“ во издаваштво 

на Макавеј – Скопје. Поезијата на Бојанова е преведена на англиски, руски, германски, 

украински, грчки, турски, полски, хрватски и романски јазик. Основач е на литературното 

студио „Матични птици“ при Центарот за култура „Љубен Каравелов 1940“ и е дел од про-

грамскиот одбор за Мајските средби на словенските автори „Свето слово“, како и на Меѓу-

народниот конкурс за млади „Уметност против дрога“. Член е на Друштвото на бугарски 

писатели, а била претседател на здружението „Бургаска писателска заедница“ (2015-2018), 

како и почесен граѓанин на Бургас од 2012 година. 

 

УДК 821.163.2-1 

*** 

ГОСПОДЕ, 

 

  да го потопам веднаш 

перото 

       во твојата мастилница! 

 

Да ги разберам со моите сетила  

  на мудроста 

   наједноставните контури! 

 

 

ЗА ДА МЕСАМ ЛЕБ 

   ПОТРЕБНО МИ Е 

гладен маж во куќата. 

 

Долго судбината пред мене да се дели. 

   (Добрината е бавна 

   и така му заминува!) 

 

Да ја посака слободата  

за своја љубовница. 

Да му стане тоа, 

   додека сум жива. 

 

Но тестото, во кое ги замесувам душите,  

цела вечност расте  

   и ќе замине само   

како бел глас 

   од небесното сито. 

 

Таа вечераше со Бог! 
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*** 

СО ТАА ПЕПЕРУТКА 

   над прозорецот 

пејзажот си го менува релјефот. 

   Времето е во стапица,  

првнува околу топуската,  

отвора нов ембрионален циклус. 

 

Исправувањето на човекот  

   пред окото на Вселената  

се крепи на три шајки. 

   Во Божјото замижување 

се собира животот на една смрт.  

   Бесмртноста е  

невозможност да се затворат клепките. 

 

 

ЧОВЕКОТ СО АНГЕЛСКИ ГЛАС 

не пее во црковен хор,  

тој е неверник и си ја тепа жена си. 

Ѕвони фалшиво нејзината камбана, 

додека го изневерува со глувонемиот лебар, 

а сите гладни чуваат стража. 

 

Човекот со ангелски глас  

одеднаш заплака 

и целата природа застана за да го чуе. 

Ги намести Господ своите темни очила 

за да ја види неговата искорната рака со која ја тепа жена си, 

си ги стави слушалките громогласни – 

гласот да му го земе – 

со бурата да му попее горе в небото. 

 

Зошто, Боже, си го скрил талентот, 

толку длабоко во гатанката на животот? 

Закана ли некаква гледаш во темната му бездна, 

или со грев те допираат сетилата земни? 

 

Нели еден живот не му стига на човек 

за одговорот да го открие, 

тој, ослепен од убавината 

и оглувен од музиката 

си заминува.  

 

 

САМО БРЧКА ВРЕМЕ МИ ТРЕБА…  

и ќе бидам проѕирна –  
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восочна скулптура  

со отпечатоци од прсти врз кожата. 

 

Природата ќе види само: 

Чувството е облека,  

   којашто  

задишано ја облекувам. 

 

… А некаде неочекувано се отрезнува  

еден уметник,  

  почнал на душата своја  

да ме црта. 

 

Превод од бугарски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from Bulgarian into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Иво Мијо Андриќ (Хрватска)                   Ivo Mijo Andrić (Croatia) 
 

Иво Мијо Андриќ е роден во 1948 година во Чаниќи, Тузла. Тој е поет за деца и 

возрасни, раскажувач, афористичар, драмски автор, книжевен критичар и есеист е една од 

најинтересните и провокативни личности во хрватската книжевност. Присутен е во најзна-

чајните списанија и весници во Хрватска и Босна и Херцеговина. Голем број знаменити 

писатели и книжевни критичари најпофално пишувале за неговото богато творештво што 

се одликува со модерен творечки сензибилитет, убав јазик и стил, со постојано нов и авто-

хтон свет што сегашноста ја одразува како филозофија на минатото и иднината. 
 

УДК 821.163.42-1 

НАШИОТ ЗАГРЕБ 

 
Загреб на секого му дава повеќе 

отколку што зема. 
 

Во природата на големите градови е 
да имаат достаточно топлина 

за редовните гости и ненадејните патници, 
за душите на оние со кои другаруваат 

со кои ги зазорува или со кои одат да спијат. 
Загреб е извор чии капки 

течат по брегот на вдахновението 
од кое сонцето не доаѓа било како   

ниту ветровите од врвот на ридот 
не се спуштаат кон Сава без да се јават најнапред. 

 

Поетите од Загреб не се поети 
ако во кафеаните не се напијат „гемишт“, 

ако неделно не ја видат Шестина. 
Загребските глумци не добиваат улоги 

ако преку ден не прошетаат по Каптол или по Илица. 
Скулпторите ги сонуваат стеблата од Зриневци. 

Сликаат ја отвораат вратата на Каменито. 
 

Загреб на секого дава повеќе 
отколку што зема. 

Му дава тоа што го има 
го зема тоа што го нема. 

 
 

САВСКИТЕ АКВАРЕЛИ 

 

Не ја очекувајте пролетта 
вие што немате смисла за ритам; 

Денот е кракот на ѕвездите 
што се плашат од сонот, 

Ноќта е долга за крилјата 
со јажето за облаците врзани. 
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Не се чудете на изворот 

вие нељубители на мостовите; 

Реката верува на водата 
на Сонцето и на метеорот 

кој носен од ветерот 
тукушто паднал на плоштадот. 
 

Чекор до рајот е реката 

на оние што се жедни, 
и поблиска е до мене 

оти се радувам на сонот. 
 

Се наоблачува реката на врбите 

на зраците и далечината 
За да се допадне на морето 

со немерна заљубеност. 
 

Реката е налик на големо дете 

што го дои жедното небо. 
 
 

ЈАРУНСКОТО УТРО 
 

Белото провидно небо налик на галеб 
не лета, но ја прободува тишината, 

Звукот скинат од средната жица на виолината 
малку заострен – е без порака на повидок; 

Сонливо врапче на гранка 

Врби што се противат на побегнатиот ветер. 
Минлив настан за ретките шетачи 

што се навикнати на будење 
без најава и сомилост. 
 

Само уште насипот и готова е реката 

на платното на сликарот без академско звање 
смело ги измачува боите. 

Од веслачот не се очекува прескок 

на тренингот, заради онесвестените играчи 
на дланката на водата уморена. 
 

Во слепата улица што води 

низ замисленото нешто 
покривите надвиснале на заладените куќи 

што астматично кашлаат 
пред навлегувањето на зимата. 
 

Се расонило утрото во окото на езерото 
тревата е пијана од росата 
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а Јарун е жеден за сонце и речиси... 
неразбирлив. 
 

 

ТЕАТАР ИТД 
 

Две брези во летна градина 
Театар на ИТД на Савска 

Машки и женски – заедно, 
Расфрлени меѓу фонтаните 

Обесчестени од времето 
Без вода и без жолти парички на дното. 
 

Женската бреза ја сменила летната фризура 
со листопадна боја 

Жаловито го гледа небото – го смирува ветерот 
Гранките малку наведнати  

внимателно го прегрнуваат денот. 
Машката бреза со испружени раце 

со прстите неправилно искршени 
зјапа во стаклата на кафеаната наспроти 

во празниот хол театарски. 

На ѕидовите слики од глумци 
пожолтени плакати со заглавија на стари претстави 

и никогаш непрежалното социјално време. 
 

Се игра ли денеска, го прашувам работникот 

што ги трга отпишаните кулиси? 
Не, денеска не се игра 

Времето е сериозно за луѓето од театарот, 
Не знаеме кога тие нам 

Знаете на кого мислам – 
Кога тие ќе ни ја земат мерката  

За нови облакодери. 
 

Театар ИТД  

подготвува премиера 
за возовите безнадежно што брзаат 

од реал-социјализмот 

во дивиот капитализам. 
 

 

САБОТА ВО ТРНСКО 
 

Саботата се повторува толку често 
небаре сака да ја сотре надежта 

со сулфурна мимикрија. 
 

Живеам во место каде што незаситено 
испаруваат емоциите 
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Каде очите се светлосни знаци 
а куќите се сведок за постоењето на покривот, 

Се молам на Господа 

кога ќе се разботеат тешкотиите, 
кога жолтите искри 

тајната на ноќта ќе ја откријат. 
На крајот на небото Јупитер го варди правот 

за медот направен од сонце. 
На човекот тоа му се случува еднаш 

сè друго е откршено 
од стеблото на незавршената историја. 

 
Саботата е еден чекор 

зад петокот, 
мошне мал поглед 

до неделата 
во населбата Трнско. 

 
Одвај чујно боледувам 

од непреодливоста на меѓата 

од границите во стапалата на нозете 
и дождот што ја топи 

голата мисла до зборовите. 

 

Препев од хрватски на македонски јазик:  

Никола Алтиев 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Nikola Altiev 
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Маи Ван Фан (Виетнам)                       Mai Văn Phấn (Vietnam) 
 

Маи Ван Фан (Mai Văn Phấn) е виетнамски поет роден во 1955 во Нин Бин (Ninh 

Bình), на делтата на Црвената Река во Северен Виетнам. Живее и пишува поезија во Хај 

Фонг (Hải Phòng). Има добиено неколку национални книжевни награди, а има објавено 

24 книги поезија, една книга со критики и есеи и 10 книги кои се објавени во странство. 

Поезијата на Мај Ван Фан е преведена на 22 јазици.  
 

УДК 821.612.91-1 

ПОЧИТ 

 

Додека месечината се пали 

Сенката на дрвото се наведнува 

Покрај статуата на Буда 
   
 

ОРЕЛ 

 

Кога лета високо 

Добива самодоверба 

Земјата сега е капка роса  
 
 

ЗАСПАН ПАЈАК 

 

Сонувајќи да стане човек 

Еден пајак виси на својата мрежа 

И спие 
 
 

ПЛОДНА ЕСЕН 

 

Лупејќи јапонско јаболко 

Штотуку созреано 

Се плашам некој да не заѕвони на ѕвончето 
 
 

КРАЈ НА ДЕНОТ 

 

Една девојка чекореше во потокот 

Сонцето бледнееше и сјаеше 

Потоа само зајде 
 
 

СРЕДБАТА 

 

Ти леташ, и јас летам исто така 

Ќебе од облаци 

нѐ милува двајцата 
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ЗА ФЛЕЈТАТА 

 

Дувам во мрачната како пекол празнина на флејтата за да ги откријам седумте па-

тишта до среќата: до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. 

Секоја скала првнува со крилјата и одлетува, лизгајќи се во мистериозната засле-

пувачка светлина од седум бои. Тие сенки ја носат сенката на флејтата. Наскоро ќе 

ги ставaм усните на секоја од сенките и ќе дувнам. 

Го напуштаат басот и летаат, а потоа ослободуваат десет илјади тонови во ноќта. 

Ги слушам вознемирувачките чекори како ехо во ноќта која се потпира на окта-

вите за да се засили. 

Замолчениот универзум виси во ноќта. Нежните бранови им дозволуваат на сен-

ките да знаат како да се разбудат наутро и да се сретнат со светлината. 

Секој мрачен агол вантре во мене цица од звуците, како што се цица од мајчини 

гради и од мојата полуотворена уста, светлината полека протекува. 

 

 

НОВОГОДИШНО БАЊАЊЕ 

 

не сум чист ни по постојаните прочистувања 

па се вратив да се избањам со ламбата 

 

ги придвижив рамењата кон светлината 

а потоа и двете раце 

моите стапала, мојата брада, моите колена 

дури и двете очи и сувата кашлица 

 

истурајќи светлина во сите мои длабнатини 

во секоја од нив се развиваа никулците 

како што ковачницата го обликува жешкото железо со вода 

како што е инкубаторот за јајцата 

како што е накалеменото стебло од кое излегуваат странични гранки 

 

се бањам за да ѝ посакам добредојде на новата пролет 

што се спојува со светлината 

додека тивко ги повикувам прародителите и родителите 

телото се подигнува кон ламбата 

 

светлината се истура во изобилство  

додека го повикував твоето име таа лебдеше со плод во себе 

Се обидов да повикам некого од далечината 

а мирната ламба стануваше сѐ посјајна и посјајна 

 

Превод од виетнамски на англиски јазик: Порнпен Хантракол 

Translated from Vietnamese into English: Pornpen Hantrakool 
 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Мухамед Салех Сорко (Кувајт)                     Muhammed Saleh Sorkho (Kuwait) 
 

 Мухамед Салех Сорко (Muhammed Saleh Sorkho, Kuwait) е поет и писател од Кувајт. 

Има објавено 3 книги поезија. Четири пати ја има добиено наградата за поезија на асоција-

цијата за млади и спорт, добитник е на наградата Тулиола во Италија (2019), член е на дру-

штвото за обука во областа на филозофските науки во Алсухраварди, основач е на Фило-

зофскиот ориентален центар. Дипломирал на Менаџмент на информациски системи, а бил 

предавач и реализатор на многу филозофски, книжевни и природонаучни курсеви. 
 

УДК 821.411.21-1 

КРЕВКОТО КОЛЕНО НА СВЕТЛИНАТА 

 

Ја откопа кутијата од тоа место и ја слушна саркастичната смеа на празнината и 

сега 

Не се врти назад ако сите тие кои поминуваат покрај тебе се лажни аџии, пред 

последните прегратки за збогување, 

Бидејќи таму не е ниту гласот на твојата љубена да ти ги гали ушите ниту пак 

тоа има најпријатен вкус 

Потсмевај му се на потсмевот на празнината и кажи ѝ: една солена капка ќе се 

стопи во водата на вечноста, а не линијата 

... Ова темно стакло помеѓу твојата душа и телото. Ова темно стакло помеѓу... 

не... каде е стаклото? 

Или овој був што ми го зазема утрото како да сум безвреден 

Близината и далечината кои штотуку станаа роднини велат: тоа што е блиско 

станува далечно, а тоа што е далечно станува блиско. Не се врти назад, 

Бидејќи светлината и смеата што вијат во празнината не можат да се прочитаат, 

барај ја вистинската приказна: 

Ќе биде прошетка на платениците започната од тие кои навлегуваат во вратот на 

стаклениот часовник 

Така ќе си го сменат местото со песокот 

Направи психолошка пауза и гледај го враќањето на претците од Југ кон Север! 
 

********************************************************************* 

Понекогаш тој е сѐ во сѐ, а понекогаш тој е сѐ, а сепак не е ништо 

Всушност, ако ѝ дозволиш на раката на патот 

да му се доближи на рамото на земјата, така гола и сува 

тоа е како да си сонувал дека креветот е истата таа смешна земја и како да си 

избрал поширок сон  

за да го замениш смешното тло со небото 

И ако сфатиш дека Времето не зависи од рацете на ѕидот и речеш: 

... Не постои часовник туку крст во кружна форма 

И ако твојот далечен поглед се помести за еден инч, од десно кон лево 

ќе сфатиш дека освојувањето на Истокот е речиси на еден метар оддалеченост 

Но ако апстинираш од борба, тогаш тоа нема да биде така 

ќе сфатиш дека мудроста, сета мудрост се состои во изборот да се јава лудоста 

и дека богатството на Индија започнува од земјата на Ирак 

И дека помеѓу твојот последен изминат чекор и чекорот за кој си подготвен да 

го направиш 

... Тој е ништото... помеѓу двата чекора. 
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........................................................................................................................................... 

 

Тој е сѐ во сѐ – Тој е сѐ и ништо 

овие метри се илузија помеѓу твоето око и патот 

Се прашувам како изгледа нишката на времето ако местото е поделено како 

бројаница за кажување на молитва 

Која е временската граница меѓу овие мои брегови и кафетеријата на брегот на 

Александрија? 

И истиот воздух што циркулира меѓу нив... и овој вентилатор? 

Каде е почетокот и крајот помеѓу мустаќите кои штотуку ги потстрижав 

и мустаќите на мојот скоро починат дедо, дванаесеттиот по стоте? 

Не постои времето во хоризонтот, времето лежи во столбот 

Времето е здив, а ние сме неговите бели дробови! 

 

Превод од англиски на македонски:  

Даниела Андоновска-Трајковска 
 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Калина Изабела Зјола (Полска)                         Kalina Izabela Zioła (Poland) 
 

 Калина Изабела Зјола е полска поетеса, преведувач, книжевен критичар, новинар 

и аниматор на културата. Нејзината поезија е преведена на англиски, германски, украин-

ски, француски, италијански, литвански, бугарски, македонски, белоруски, грчки, ермен-

ски, српски, виетнамски, унгарски, шведски, есперанто, кинески, а е објавена е во многу 

книжевни списанија и антологии. Учествува на бројни книжевни манифестации низ све-

тот, член е на Сојузот на полски писатели, на книжевниот клуб „Дабровка“ во Познањ, 

на Здружението на светските писатели Поетас дел Мундо, секретар на Управниот одбор 

на Здружението на полските новинари и почесен член на Друштвото на писатели на Ер-

менија, Друштвото на независни бугарски писатели, Друштвото на писатели на Хрват-

ска, Друштвото на писатели на Украина, Битолскиот книжевен круг,... Член е на повеќе 

жири комисии за книжевни награди. Има објавено 16 поетски книги, од кои и на ермен-

ски, бугарски, руски, француски, српски, виетнамски, а е добитник на повеќе значајни 

интернационални книжевни награди. 
 

УДК 821.162.1-1 

СРЕБРЕНА ПЕПЕРУТКА 
  

Мојата сребрена пеперутка 

Во косите носи месечина 

Ѕвездено трепкачко светло 

Со кадифено крило 

Го обвива трепетот на веѓите 

Когa не можам да заспијам 

Мојата сребрена пеперутка 

Застаната е во вселената 

Помеѓу небото и земјата 

меѓу сончевите искри 

Врз мислите од пајажина 

Заплеткана и нема 
 

 

ОЧЕКУВАЊЕ 
  

очекувањето е  

како лошо решение на новата улога  

никогаш не знам  

каква слика  

ќе видам во последниот агол на огледалото  

нежно го притискам 

долгиот казалец 

на исправениот часовник 

ги масирам колковите од 

ненадејната возбуда  
  

кога излегувам  

ги отфрлам од себе  

сите лоши мисли  
  

облечена само  
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во свила на твоите дланки  

јас повторно чекам 
 

 

*** 
  

лизгава ткаенина ја милува кожата  

предизвикувајќи ежење 
  

само свила  

и студен допир на оган 
  

безимена ѕвезда  

ја гаси виделината на тишината  
  

уште еден ден  

без тебе 
 

 

МАГИЈА 
  

ова не е магија  

ова е само време на соништа  

кои се толку лесни и светли  

ова е момент на убавината 
  

од што гинат  

многу млади  
  

ова не е магија  

ова е само  

премногу храбар гест –  

кинење на зборовите како тантела  

и две проткаени сенки  

во мракот 
 

 

НЕКОГАШ 
  

може ли некој ден  

да насликам портрет на твоите дланки  

силуета на твоето лице  
  

може ли некогаш  

под прстите на рацете да го почувствувам  

треперењето на твоето нежно срце  
  

може ли некогаш  

да поминам на работ на ноќта  

од твојата страна на зората  

може ли некој ден 
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*** 
  

ти мигна  
и со клепките си ги 
смете од лицето на земјата  
сите пеперутки 
Не отворај ги очите  
празнината ќе те ослепи 
 
 

КАКО КРШЛИВ МРАЗ 
  

ти ми напиша 
дека за тебе сум 
кревка како... цвеќето на Калина 
  

ми испрати  
бело гранче 
и своето срце  
  

не знаев 
дека се од мраз 
се стопија 
пред моите очи 
  

зборовите 
кршливи како мраз 
 
  

ЛЕТНА ИМПРЕСИЈА 
  

грубата кора на јасенот ми го разрани грбот 
не чувствувам болка 
  

плетенка од тебе 
како од бршлен 
го впивам здивот на мртов труп 
намовнат чувствувам топлина под нозете  
  

мирисот на трева што опива 
од птичјите песни добивам вртоглавица 
и само една мисла ме држи 
на границата на свеста 
  

твоите раце не ми даваат да се струполам 
ги оближуваш усните по мојата топла кожа 
каде оставаш влажна трага 
  

внимателно ја допираш мојата коса 
и го вадиш  
заплетканиот јасенов лист 
 

Превод од полски на македонски јазик: Вања Ангелова и Петко Шипинкаровски 

Translated from Polish into Macedonian: Vanja Angelova and Petko Shipinkarovski 
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Лабуд Н. Лончар (Црна Гора)         Labud N. Lončar (Montenegro) 
 

Лабуд Лончар (1964, Иванград, денешно Беране) живее и создава во Бар. Тој е поет, 
писател и колумнист. Организатор на многу културни манифестации и промоции. Основач и 
претседател на меѓународното здружение на книжевни создавачи и уметници „Неказано“ од 
Бар. Член е на Здружението на писатели на Србија, како и на многу други здруженија на писа-
тели. Застапен е во триесетина домашни и странски антологии и зборници. Добитник на многу 
меѓународни и домашни награди и признанија. Ги објавил книгите поезија: „Раѓање на солзата“, 
„Оставања“, „На позадината на сонот“, „Ако ја премолчам песната“ и книга со кратки раскази  
„Секој остава некаква трага“. Основач и уредник е на списанието за култура и уметност „Нека-
зано“, како и на списанието за хаику „Неказано“ и на порталот за култура и уметност „Неказа-
но“. Основач е на Фестивалот на љубовна поезија „Пјесник – Светионик“. 

УДК 821.163.4(497.16)-1 
НОЌ БЕЗ ДНО 
 

Со косата твоја ја бришам 
Месечината од трепките, 
Со твоите гради ја милувам ноќта 
Што заспала на моите препони – 
Разбуден од твојата рака 
Во ноќта без дно 

 
УМИРААТ ПЕПЕРУТКИТЕ 
 

Умираат пеперутките на цветот 
Умираат пеперутките на стомакот 
Умираат пеперутките во речената реченица –  
Умира љубовта на усните. 
 

Кога ќе умрат пеперутките во окото 
И кога ќе се премолчи Сoлзата 
Од градите ќе запее тагата 
Умира Вселената во очите... 
 

Умираат пеперутките во празната постела 
Постелата што не се смее – 
И умира љубовта на усните. 

 
ОГРАДА ОД БОЛКА 
 

Во очите полни сништа 
Месечината ми се удави – 
Во очајниот миг додека поставувам 
Ограда од Болка и 
Семките на вечноста ги претурам 
По џебовите 

 
СОЛЗА 
 

Скриена во осамата, 
На работ на вселената 
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Се стркала по небото и 
Изгоре во својот сјај 

 
ГО УБИВАШ АНГЕЛОТ ВО МЕНЕ 
 

Под распукнатата смоква 
Ја подбуцнуваш како со мамузи 
Месечината на мојот стомак, 
Ги газиш бистрите потоци 
Во моите гради 
И крикот на утринската птица – 
Го убиваш ангелот во мене... 

 
СО БОСИ НОЗЕ... 
 

Со боси нозе газиш по јагликата 
Под расцутената цреша 
И младата месечина 
Додека твоите бели дојки 
Како два плашливи гулаби 
Под месечевата сенка се кријат 
Ги топлам со испуканите раце и 
Искинатиот здив – 
Додека ја чекаме петловата песна 

 
БЕШЕ ТОА ДЕН 
 

Беше тоа ден кога 
Пеперутките излетуваа од нашите усни 
А очите го артикулираа стравот, 
Кога рацете го фаќаа 
Небото за гркланот а рамената го 
Потпираа за да не падне прерано. 
 

Беше тоа ден кога пеперутките говореа 
Наместо нашите очи... 

 
ГРАНИЦА НА УМОТ 
 

Не ја барај границата на умот 
На испотената перница, 
Додека Вселената безработно на  
прозорецот седи – 
Во едрата на ноќта 
Чука плашливо срцето додека 
Ги собирам испуканите ѕвезди 
Секоја дождлива ноќ и ги ставам 
Во твоите очи. 

Препев од српски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 
Translated from Serbian into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Александар Чотриќ (Србија)                Aleksandar Čotriić (Serbia) 
 

Александар Чотриќ е роден во 1966 г. во Лозница (Србија). Автор е на дваесетина 

книги со афоризми и сатирични раскази, како и на книга со кратки раскази за деца. Со 

негови афоризми за деца е застапен во читанките за трето и четврто одделение кои се ко-

ристат во основните училишта во Србија. Приредил и преведувал многу антологии, збор-

ници и книги со афоризми. Застапен е во антологии во десетина земји. Преведуван е на 

англиски, полски, германски, француски, шпански, македонски, руски, шведски, порту-

галски, ерменски, свахили, арапски и други јазици. Добитник е на значајни награди во 

повеќе земји. Член е на Друштвото на писатели на Србија, Белградскиот круг на афористи-

чари, Здружението на писатели „Седумка“ од Франкфурт и Московскиот клуб за афо-

ристика. Почесен член е на Друштвото на писатели на Косово и Метохија. Чотриќ е 

дипломиран правник. Пратеник е во Собранието на Србија. Живее и создава во Панчево.  
 

УДК 821.163.41-84 

АФОРИЗМИ 
 

Ништо не смее да фрли сенка на нашите талкања во мракот. 
 

Откако му се разбуди совеста, тој не може да спие. 
 

Кога сте сами во една област, тогаш сте најдобри во истата. Но и најлоши. 
 

Што поскоро треба да имаме средба и да се договориме за разделбата. 
 

На патот кон Европа не заталкавме само ние туку и нашата цел. 
 

Важно е знаењето а не оценката. Важно е да знаете каде можете да ја купите 

дипломата. 
 

Во демократските држави полицијата работи за граѓаните. Во диктатурските 
граѓаните работат за полицијата. 
 

Зборувајте само најдобро за надредените. Ним ќе им биде поубаво а вам подобро. 
 

Научив многу од писателот. Ми беше учител во основно училиште. 
 

Нивните политички апетити се задоволени. Се добраа до ресторанот од собранието. 
 

По смртта трновитиот венец се претвора во ореол. 
 

Сите што ги дале своите животи за денешницата искрено ги жалиме. 
 

Најголемиот проблем не беше што лажеа. Туку што ние им верувавме. 
 

Да запознаеш некого, дај му власт. А има ли и некој друг начин да ги запознаеме 
поганците?! 
 

Напиша книга. И сега на писмено има дека е неписмен. 
 

Некогаш: Мил ми е Платон но помила ми е вистината. Денес: Мила ми е 

вистината но помила ми е платата. 
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Целиот живот живееше чесно што потврди со својата смрт. Умре од глад. 
 

Живееме во екстремно потрошувачко општество. Целата плата ја трошиме за 

три дена. 
 

Најдеструктивната машина на нашите простори е телевизорот.  
 

Нема правда за сите затоа што се ограничени затворските капацитети. 
 

Од ветувањата може да се живее. Доказ за ова се оние што постојано ги даваат 

во кампањите. 
 

Поарно ни е што живееме во темница. Многу нешта не мораме да гледаме. 
 

На почеток беше збор. Сè уште сме на почеток зашто никако да поминеме од 

зборови кон дело. 
 

Највидените луѓе не сакаме со очите да ги видиме. 
 

Се држам до златната средина затоа што никогаш не се знае во која насока ќе 

одиме. 
 

Доколку не повторувате по нив како папагали ќе летаат пердуви! 
 

Правдата од објективни причини не може да ја гледа вистината во очи. 
 

Парите го расипуваат човекот. Беспарицата уште полошо. 
 

Животот стана подобар но никако да почнеме да живееме. 
 

Веруваме во еволуцијата. Некои двоножци дури треба да станат луѓе. 
 

Во почеток беше збор. Понатаму не можевме да слушаме. 
 

Првобитниот човек беше примитивен и од современиот човек се разликувал со 

тоа што не користел нуклеарно оружје, немал гасни комори и концентрациони 

логори и не ја уништувал природата. 
 

Како да сум на игли. Сосема сум мирен и убаво ми е. 
 

Сите закони се во согласност со уставот што не се применува. 
 

Индијанците живееле во Америка со векови а тие тоа не го знаеле сè до 

доаѓањето на Колумбо. 
 

Некогаш луѓето беа наше богатство. Сега се евтина работна снага. 
 

Здравството е на високо ниво. Достапно е само на повисоките слоеви. 
 

Препев од српски на македонски јазик: Искра Пенева 

Translated from Serbian into Macedonian: Iskra Peneva 
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Ерол Туфан (Турција)                             Erol Tufan (Turkey) 
 

 Ерол Туфан е роден во 1959 година, во Гостивар. Студирал право во Скопје и Конија. 

Се занимавал со политика и новинарство. Работи како самостоен адвокат во Истанбул. Објавил 

книга есеи „Книгољубецот“ (2006 и повторно во 2011) и две книги поезија: „Балкански син“ 

(2013) и „Камчето од Вардар“ (2016). Книгите се преведени и објавени на српски јазик (2016 и 

2017). Во печат се две негови книги поезија. Член е на Друштвото на писателите на 

Македонија, Друштвото на писателите на Србија и на Турската асоцијација на писателите. 

 

УДК 821.512.161-1 

ИЗВОРИ 

 

Во изворите каде се пораѓа водата  

барајте ја проѕирноста на мојата душа 
Во изворите каде се пораѓа светлината 

барајте ја продорноста на мојот дух 
Во изворите каде се пораѓа шумата 

Барајте ја издржливоста на моето тело   
Во изворот на синото небо 

Барајте ги моите мечти 
Во изворот на ветрот 

Барајте го огнот во моите очи  
Во изворот на огнот  

Барајте ја мојата храброст 
Во изворот на бескрајот  

Барајте ја мојата смрт 
Во изворот на мојата песна 

Барајте го моето повторно раѓање 
Во изворот на љубовта  

Барајте ја мојата песна...  

 
 

ДЕЛНИЦА 

 

Патот на песната е бесконечен 

a ти си смртен како човек... 

Што можам да сторам? 

Не многу, ама можеш нешто.... 

Што? – повторив. 

Со зборовите што ги поседуваш 

во твоето определено време  

да ја поплочиш делницата своја 

започнувајќи таму каде што  

престанав јас – ете тоа можеш да го сториш, 

рече претходниот поет. 

А каде ќе заврши мојата делница? 

го прашав несигурен и недоучен... 

Се насмеа и одговори: 

Делницата сама ќе ти каже... 
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Еден ден ќе дојде друг помлад  

човек што сака да биде поет 

и ќе те праша што да  

прави со зборовите  

што ги поседува... 

 

 

ГЛАСОТ НА СОВЕСТА   

ИЛИ БИЧОТ НА СУДБИНАТА   
               Понесен од „огнот од мисли“  

 на филологот Фридрих Ниче  

 

Ти си гласот на совеста  

за нив, пријателу по перо 

Кога ќе те видат така горд и  

со високо кренато чело 

уплав ги фаќа не само 

од твојата мисла огнена 

ами повеќе од будењето на 

нивната заробена од пари 

моќ и алчност, свест  

Твојот длабок молк ја осветлува  

темнината на нивниот  

празен говор  

Твојот орелски лет  

ги презира сите пасивни движења  

на влечковците сувоземни  

Залудни се сите напори 

на здружените без’рбетници 

Твојот мисловен оган како со 

метла ги расчистува 

сите пајажини во мозокот  

Ете тоа си ти, сине на Заратустра 

којшто доаѓаш од планината  

и ја кажуваш Вистината. 

Гласот на Судбината си 

или пак самиот Оган што дивее,  

Бич на совеста повторно родена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 238 

 

Јин Шјиаојан (Кина)                          Yin Xiaoyuan (China) 
 

Јин Шјиаојан (Yīn Xiǎoyuán, “殷晓媛”) е авангардна поетеса успешна во повеќе 

стилови на пишување, меѓу кои и лирика во проза, а исто така и писател со иновативен 
транс-жанровски пристап, мултингвален автор, основач на Енциклопедиската поетска 
школа (Encyclopedic Poetry School (est. 2007)), иницијатор за движењето Hermaphroditic 
Writing Movement и главен дизајнер на Декларацијата на  Hermaphroditic Writing. 
   

УДК 821.581-14 

ЗАСЕНЧУВАЊЕ111 
 
Веќе го забележав тоа, кога твоите очи се преместија од колоната „Возраст“ ди-
ректно до мојата „Медицинска историја“ 
Очигледно, температурата во твоето грло се покачуваше додека ти гледаше така 
(ако имаше Адамово јаболко, одамна ќе летнеше како плутена тапа од шампањ) 
испуштајќи звук како кога пишти лонецот на шпоретот. Почувствува неприродни 
испакнатини под кожата кои брзо се размножуваа, особено на опачината од тво-
ите раце 
Нацрта круг околу двата збора „ниска хипнозабилност“ кои ги напиша пред малку 
по должината на неговиот дијаметар 
Една мисла ти помина низ главата: Среќа е што јас сум ти клиент, а не твојот сопруг 
Го имам еден од најнескротливите умови во историјата на психолошките трет-
мани. Јас секогаш бев премногу тажен, дури и потажен од тебе, така што ти се 
плашеше од мене... 
--- 
--- 
********************************************** 
„Овој вид вирус најпрвин беше откриен кај сончогледите, но се стекна со спо-
собност за преземање на домаќинот – човекот - целосно...“ 
Шептачот (едвај можеше да ја разликуваш неговата полуосветлена силуета од 
сјајната празнина околу него во таа соба) те разбуди туркајќи ја нежно твојата 
рака 
пред тоа различни форми на мраз и камења се чинеше како да ти го поматуваат 
погледот со векови 
-- имаше честички полен и пигментни клетки под микроскопот. Сега кога си 
веќе буден 
Тие стануваат фантазмагорички непостојани, движејќи се хаотично со геотер-
мална енергија... 
Твоите очи полудуваа и хистеричната митоза на неговите клетки започна... 
Само долгунестиот лист може некогаш да ја отсече твојата поврзаност со места-
та што имаат форма на јазли во дрво. Затоа со него пресекуваше и сечеше... 
Стадо со боја на костен потона во тенкото ткиво... 
********************************************** 
„Значи, се разбудив повторно во првите 3 минути откако ме хипнотизираше, нели?“ 
„Вчудоневидена  сум: како можеш да го знаеш тоа?“ 
„Сѐ уште можев да гледам кога ги изгубив моите очи“. 

                                                 
111 Limb darkening – појава кај ѕвездите, особено Сонцето каде се чини дека централниот дел е по-

светол од краевите. 
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********************************************** 
Ти продолжи да му зборуваш. Вие двајцата бевте затворени со мраз и снег од сите 
страни, на ист начин како што волкодлакот набрзина се обраснува со крути влакна 
во ноќ со полна месечина 
„Бев млад тогаш, си мислев дека можам да имам незаборавна средба со зората и 
дека можам да ја истетовирам нејзината смарагдна светлина на моите гради...“ 
Ти беше дезертер кој пребегуваше од бојното поле во тундрата 
Го тапна по рамото но одеднаш тој се преполови како да не беше човек туку огро-
мен прачкест кактус (Сега таму беа неговите трње насекаде по твојата облека за 
камуфлажа.) 
********************************************* 
„Ти си толку чувствителна личност! Секогаш се досетуваш. Што е тоа што те тера 
да се сомневаш? Кактусот? 
„Не, бидејќи никогаш сум немал друштво.“ 
..... 
„Ајде да се обидеме повторно, ако не успееме, можеш да си одиш... Гледаш? 
Вратата е отворена таму.“ 
„Ниту едно чкрапало не може да им избега на моите орловски очи. Се извинувам 
што секогаш се будам по неколку секунди.“ 
********************************************* 
Степата погодена од молња беше како копно под вода заради плимата. Гранките 
кои беа подигнати од ветерот се вртеа како да се птици 
Човекот со бела брада влечеше брод со едра бели како облаци, оставајќи змију-
леста трага во песокот 
Тој ја сврте главата и те погледна. Го подигна дрвеното свирче од земјата и го 
стави во својот џеб кој имаше дупка на дното. И повторно го направи тоа. И по-
вторно го направи тоа 
 

Се воздржа и не ти проговори, но потоа најде тенка прачка во неговиот брод и ја 
фрли кон тебе 
Ти се одбрани со помош на твојата надлактица, но многу болеше, и беше толку 
реално како кофа со вода на твоето лице 
Сакаше да му дадеш фатален удар: со сребрени стрели од месечева светлина, со 
остри камења или со безмилосно рало 
 

Ти се сети  дека при секое твое будење, овој човек стоеше пред тебе во различна 
медицинска униформа 
Но сега, тој седеше таму, на компјутерска столица со боја на кафе 
намигнувајќи ти за да му се приближиш навлегувајќи во екранот помеѓу тебе 
 

Ти се преправаше дека му се приближуваш но потоа се сврти и се удри од воздухот 
Ти знаеш дека имаше невидлив ѕид до тебе 
И траги од крв се појавија 
…… 
 

„Ох, Боже, конечно оживуваш! Твоите мозочни бранови беа толку активни, ре-
чиси си помислив дека нешто те задржува во твоето долго спиење.“ 
„Значи ова е ЕДИНСТВЕНАТА реалност? Кој сум јас тогаш?“ 
„Воен хирург, погоден од залутан куршум... Ти беше единствениот преживеан 
во таа пеколна битка.“ 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 
Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Али Ал Фарај (Саудиска Арабијa)                             Ali Al Faraj (Saudi Arabia) 
 

Али Ал Фарај (Ali Al Faraj) е роден во Ал Катиф, Источниот дел од Саудиска 

Арабија во 1971. Во 1990 заминува за Ирак каде специјализира на религиски студии и 

теолошки науки. Има објавено неколку книги поезија, меѓу кои најистакнати се: „The 

Echoes of the travelling melodies“ (1997) и „The Texture of Mirror“ (2000). 
 

УДК 821.411.21-1 

ОСТРОВ НА НЕСОНИЦАТА 
 

1  

Ги собирав распрснатите човечки органи во ковчегот на мракот 

Метеорите во пламен ги редев во моето тело 

Ги бришев фрагментираните галаксии во мојот здив 

Ја триев оваа ноќ со мирисот на жената 

Се обидував. Се обидував 

да го поделам твоето неподвижно срце. 

Одеднаш... еден човек се појави со клучеви во рацете 

Покажа на мене и рече: 

„Ти... излези надвор. Јас сум чуварот на ноќта.“ 
 

2 

Твојот ноќен дух тече постојано по рушевините на моето тело. 

Порите ми се прошируваат за да ѝ направат место на несоницата. 

Како ќе се спротивставам на боцкањето на ламбата 

со која ти го нишаш светлото во него? 

Ги затворив очите на собата. 

Додека сум во кома 

ја вдишувам свежината на ноќта 

но... секогаш кога на моите белодробни ѕидови ќе се залепи некој мирис, 

на нив ги наоѓам твоите отпечатоци што ме повредуваат 
 

3 

Пред да се подели ноќта 

Бледилото се осамува во езерото на мојата глава 

и кулите се навлажнети со пареата на прозорците 

Додека сум на работ на Басмала* го гледам жолтиот конец, од дупката од 

источната страна на собата го прекинува дијалогот во огледалото. 

Каква сончева топлина! 
 

4 

Циганската ноќ 

не припаѓа на блудничките дамки 

што се искачиле на мојата облека. 

Циганската ламба не личи на мојата прекривка. 

Кој ли ќе го прободи другиот? 

Ноќта или ламбата! 

И двете се мртви 

бидејќи сонцето има збор 
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5 

Во лобито на темнината 

Една свеќа е будна на лушпата на ноќта 

која се исушила на моите човечки органи 

И едно остарено време кое ги влече тешките часови на мене самиот 

И ти си како тишината и неподвижноста на изморениот ѕид. 

Да му ги дадам ли моите зглобови на потиштеноста? 

Сѐ ќе исчезне 

кога ќе паѓаш во последната секунда 

Но ти доцниш сѐ до последен здив 

Разочарувачко е! 
               ________________________ 

* Басмала: тоа е кратенка од: Во името на Алах, најмилостивиот на арапски. Муслиманите 

 ја рецитираат Басмалата на почетокот на секое поглавје од Куранот.  

 

 

МИГОВИ НАДВОР ОД ВРЕМЕТО 
 

1- Стареење 
 

Во детството на самракот 

стои една стара жена  

Носи бебе и тони брчки  

кои капат како роса 

на неговото лице  

 

2- Бебе 
 

Доаѓајќи од матката на гревот 

ја тресе ’рѓата на ништото од својата облека 

зад себе влече вагон пот од селаните 

 

3- Мирнотија 
 

Секој час го отворам прозорецот 

И гледам сѐ едно исто 

Секој час прозорецот ме отвора мене 

И гледа сѐ едно исто! 

 

4- Ѕвонче за моите гради 
 

Едно ѕвонче на една жена 

виси на моите гради 

како див фенер, 

како последниот балон во раката на дете. 

Секогаш кога жената ќе заѕвони со своето шамивче, 
сокот во дрвјата тече. 

Превод од арапски на англиски јазик: Салех Ал Кунаизи 
Translated from Arabic into English: Saleh Al Khunaizi 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 
Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Индира Јашаревиќ Чандиќ (Б и Х)         Indira Jašarević Čandić (Bosnia and Herzegovina)  
 

Индира Јашаревиќ Чандиќ е родена во Брчко, Босна и Херцеговина. Ги објавила 

збирките поезија „Мајевички ноктурно“ (Брчко, 2016), „Сонувајте, сонувајте“, (Брчко, 

2017) и „Барајќи ја Ајша: како да ја убиеш смртта“ (Брчко, 2018). Колумнист е во некол-

ку електронски и печатени весници. На повеќе конкурси освоила награди за поезија и 

приказни и песни за деца. Нејзината проза и поезија се наоѓа во повеќе заеднички збирки 

издадени на територијата на бивша Југославија, Бугарија и Турција. Пишува на босански 

и англиски јазик. 
   

УДК 821.163.4(497.6)-32 

А НИЕ, КАДЕ ОДИМЕ СЕГА? 
 

Стигнавме во таа туѓа земја како пакети непосакувана роба и закана за 

околината. Луѓето гледаа во нас како да сме штотуку откриено светско чудо. Нато-

варени со торби и кеси од станицата  ги следевме упатствата на луѓето кои ни 

најдоа стан, но не можеа да дојдат за нас, бидејќи беа на работа, ни кажаа дека 

тука нема излегување од работа, што и да се случи. О, земјо моја! Ние и торби, 

деца, млади, возрасни и баба Мина. Нашата најголема грижа, но и забава. Нејзи-

ните наивни зборови кажани во оваа ситуација, нè насмеваа и расплакуваа, нѐ 

доведуваа и до лудило и до нежност, до солзи и загриженост. Мина беше мајка 

ми, добродушна, неписмена, преживеа мозочен удар непосредно пред војната и 

не сфаќаше баш што ни се случува. Моравме постојано да ѝ објаснуваме што се 

случува во Босна, зошто си заминуваме од дома, што правиме ние во туѓа земја, 

каде ѝ се пилињата, кравите, сестра ѝ Хана, комшиите, и најтешкото прашање од 

сите на коешто не го знаевме одговорот беше: „А ние, каде одиме сега?“ Колку и 

да се трудевме и да се обидувавме да ѝ објасниме, таа прашуваше и прашуваше, 

се прашувавме и ние, но одговорот не го знаевме. Децата беа гладни и жедни, 

уморени, Нермина беше тивка, само ја држеше куклата во рацете, ѝ пееше 

приспивна песна и сама заспиваше од стоење. Младите плачеа, понекогаш беа 

полоши од баба и децата. Одејќи кон некоја зграда што ни ја опишаа како жолта, 

висока и руинирана помислив дека сум на друга планета, изгубен, се барам сам 

себе, дека при самото наоѓање повторно се губам, испуштајќи се себе си од  

рака.   
Баба Мина ја држеше за рака Адија постојано повторувајќи ја својата пра-

шална реченица, полугласно во бунило: „А ние, каде одиме сега?“. Додека сите 

ние во групата налутено гледавме во неа и по кој знае кој пат ѝ велевме: „Не зна-

еме мамо, не знаеме, одиме напред па каде што ќе стигнеме“. 

– Нашиот стан е на петтиот кат, – рече Дениса кога стигнавме пред згра-

дата. 

–  Не е тоа толку лошо, –  длабоко воздивна. 

–  Подобро е од оние бараки во коишто бевме. 

–  Мене ме загрижува мама, како ќе се качува и слегува, – рече Сеад. 

–  Нема ни да се качува, ни да слегува, ќе седи на петтиот кат додека не нај-

деме нешто друго, – тивко зборуваше Дениса. 

–  И немојте повеќе да негодувате, сфатете дека сме во туѓа земја и дека мо-

раме да го земеме тоа што ни го даваат. 

„Мораме да земеме тоа што ни го даваат, а да ни го вратат тоа што ни го 
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одзедоа би било најдобро“, си мислев во себе, во својата глава преполна со мисли 

и грижи. „А ние, каде одиме сега?“ –  мајчиното прашање по кој знае кој пат ме 

изваде од загриженоста. 
–  Качувај се мамо, и молчи, жити Алах! 
Месеци поминати на петтиот кат, мама на балкон, нејзините прашања, неј-

зината старост, детската љубопитност, вревата, воспитувањето и воведувањето 

нов ред на младите, двајцата пубертетлии, плачот на жена ми за куќата и родната 

грутка, теткиното проколнување на војната и нејзините агресори, роднините и 

нивните животни приказни и моите плеќи на коишто беа сите, ме доведоа да по-

белам како старец кој од четириесет и три години понекогаш личеше како стого-

дишник. 
Се работеше и се кукаше, плачеше, сакаше, се растеше и старееше. Се чу-

ваше, штедеше, се правеше куќнина. Нашиот живот се обвитка со војната. Ста-

навме бегалци по професија. 
Подоцна преминавме на другиот крај од градот, на првиот кат од некоја ку-

ќа којашто имаше и градина и двор, такашто мама можеше слободно да се движи 

и без тешкотии да влегува и излегува. Се израдува. Имаше и мачка што ја чуваше 

постојано во скутот, ѝ го даде името „Црна“ затоа што беше црна како јаглен. 

Шеташе во дворот со неа и ѝ раскажуваше за своите пилиња и кравите, нивите и 

сливите, црешите, за Босна и обичаите. „Имаме ние кај нас полно млеко и сире-

ње, кајмакот ни е добар, их, јас би требало сега тебе да ти налеам полна чинија 

млеко за да пробаш, ха, а не како овде, малку млеко, не ти даваат повеќе.“ 
Од себе земаше храна и ѝ даваше на Црна. Се поврза мама со мачката како 

за човечко суштество. Поминуваа денови, години. 
И тогаш, после сите тешкотии и борби за опстанок, дојде време да се оди 

дома, во Босна. Војната заврши и можеше да се движиме слободно. Одлучивме 

да одиме жена ми и јас, па потоа да дојдат децата со мама и тетка ми. Босна веќе 

не беше онаа истата. Јас, воден од искуството во логорот и страдањата на луѓето 

во селото, не можев да верувам никому. Со голема претпазливост пристапував 

кон сѐ. Со време, се обнови сѐ, ама душата и срцето никогаш. Некое време жена 

ми и јас бевме во селото додека не постигнавме услови за враќање на останатиот 

дел од семејството, а потоа одевме повремено кај децата кои се осамостоија и не 

сакаа да дојдат со нас, само оние двете помлади,  Нермина и Ади со мама и тетка 

ми ги спремаа своите работи за враќање. Повторно мама беше проблем, и нејзи-

ното прашање коешто со времето стана прашање на животот и составен дел на 

нашиот пат од дома, опстанокот во туѓата земја и конечно, враќање на своето. 
–  А ние, каде одиме сега? 
–  Дома мамо, дома, –  конечно го знаев одговорот по многу години. 

–  Мојата Црна, ќе дојде ли и таа со нас?  

–  Нема, мамо, нема, ќе ти најдеме ние тебе друга мачка во Босна, – пробу-

вав да ја утешам. 

–  Не сакам друга, сакам со мојата Црна во Босна, – мама упорна како дете, 

и сенилна уште повеќе од порано нè ставаше на мака.  

Ќерка ми по неколку дена барање решение за Црна, успеа да се снајде и да 

ги обезбеди сите потребни документи за мачката, и таа замина со нас во Босна. 

Мачката во кафез и баба и децата, ѝ рековме збогум на туѓината и зами-

навме дома, таму од каде што тргнавме избркани од мака. 

Поминаа годините, ние следени од животот, израснувањето и на другите 
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две деца, приспособување, баба и нејзиното стареење, прашањата, не забележав-

ме дека и ние сме остареле, добивме уште побелени влакна и станавме некако 

бавни, замислени и тивки. Понекогаш баба кога ќе излезеше надвор да шета со 

мачката во градината, го поставуваше прашањето коешто веќе стана се поретко 

„А ние, каде одиме сега?“ или „Кај дојдовме ние?“ и „Каде е мојата куќа?“, а ние 

на тие прашања сега спремно одговаравме „Еве нѐ бабо во својата куќа, не грижи 

се, никаде веќе нема да одиме.“ 
По неколку години поминати дома, ни почина баба Мина, тивко како што 

живееше. Ние, сега сами, сите деца се распрснаа, умре и тетка Наза, мачката 

Црна загина после несреќата во којашто ја искаса некое селско куче скитник, 

имаме сѐ, пари и мир, ама сè почесто прашуваме „А, ние, каде одиме сега?“, и во 

себе и на глас. Ни помина животот во бегање, барање, спознавање, враќање и 

чекање. Мирот во душата не е исто со мирот во земјата. Ако не се пука, не значи 

дека војната престанала, онаа војна што сите ние ја водиме сами со себе и сеќа-

вањата коишто се јавуваат почесто отколку што ние би посакале. 

Најубавите години ги поминавме како номади, патници во борба за опста-

нок. Пиеме кафе под лозница, жена ми и јас, сами, и се потсетуваме на сѐ. Ги 

гледаме фотографиите и ќе заплачеме и ќе се насмееме. 

– А НИЕ, КАДЕ ОДИМЕ СЕГА, – прашањето од баба Мина, лебди во воз-

духот и нè опоменува за неизвесноста на секој нов ден. 

 
 

Превод на македонски јазик: 

Елизабета Јончиќ 

 

Translated into Macedonian: 

Elizabeta Jonchik 
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Су Џен Лин (Тајван, Кина)                     Su Jen Lin (Taiwan, Republic of China) 
 

 Су Џен Лин живее во градот Чангуа. Професор е на Катедрата за кинески јазик и лите-

ратура при Универзитет за образование во Чангуа. Таа е главен и одговорен уредник на спи-

санието „Читање, пишување и поучување“, како и уредник на списанието „Кинески јазик: 

Месечно“. Пишува и литературни критики. Добитник е на многу награди.  
 

УДК 821.581-1 

СТУДЕНА ЗИМА 

 

Живеам во суптропски предел 

За мене 

Снегот е ретка глетка. 

Снегот е многу драгоцен. 

 

Морам да се потпрам на имагинацијата 

Или на сонот 

За да уживам во снегот. 

 

Како настанува снегот? 

Треба да биде високо на врвот на планината. 

Нему му требаат температури под нулата. 

Му треба доволно влага. 

Ќе има мала количина снег. 

 

Оваа година зимата е поинаква. 

Врнеше снег некое време. 

Дали Бог ја слушна мојата молитва? 

Дали Бог знае дека сакам да го видам снегот? 

 

Ниту едното, ниту другото! 

Во последно време, 

Глобалното затоплување е причина за абнормални временски услови. 

Зимата станува екстремно студена. 

А јас сум загрижена 

Само по неколку години, 

Нема да можеме да го видиме снегот 

Ниту на северниот ниту на јужниот пол. 

 

 

РАЗГОВОР СО МЕСЕЧИНАТА 

 

Сакам да бидеш тркалезна и сјајна. 

Ноќе, 

Ти светиш тивко на секој чекор 

како сребрeна чинија. 

Љубезна си со секого, 

И правиш секој да се чувствува топло и сјајно. 
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Чудно се менуваш кога заоѓаш. 

Купола, летечка чинија, леќа, линија... 

А потоа те нема. секогаш изгреваш од нештата. 

Секој сака да го отвори својот ум во твоја слава. 

 

Сакам да бидеш тивка и мирна. 

Ме слушаш оддалеку и мојот глас 

навистина допира до тебе. 

И кога ти зборувам за среќа или за тага, 

Секогаш слушаш внимателно. 

Ние сме како стари пријатели кои се грижат еден за друг. 

Ќе посакам желба оваа ноќ. 

Желба ако смеам, желба – ако можам... 

Се надевам дека долго ќе другаруваме. 

 

 

ТРАГИ НА ПРОЛЕТТА 

 

Каде е пролетта? 

Малите цвеќенца одговорија, 

Пролетта е на планините. 

 

Каде е пролетта? 

Малата риба одговори, 

Пролетта е во реките. 

 

Каде е пролетта? 

Прекрасната трева одговори, 

Пролетта е во тревниците. 

 

Цвеќињата точкесто ги населија ридовите. 

Рибите пливаат среќно во реката. 

Тревата расте зелена и долга. 

 

Сите знаеме дека пролетта доаѓа. 

Таа е на планините. 

Таа е во реките. 

Таа е во тревниците. 

 

Таа е во сечие срце 

Бидејќи 

Сечие срце е топло! 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (8) 8,  2020       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 247 

 
Салех Махди Алкунази (Саудиска Арабија)       Saleh Mahdi Alkhunaizi (Saudi Arabia) 
 

 Салех Махди Алкунази (1984 год., Саудиска Арабија) е поет, преведувач и наставник по 

англиски јазик во основно и средно образование. Дипломирал на филолошки науки: Англиски 

јазик и литература на Меѓународниот колеџ Кинг Џорџ. Пишува поезија и се занимава со пре-

вод на книжевни дела и истражувања во областа на литературата.  
 

УДК 821.411.21-1 

ФРАГМЕНТИ СВЕТЛИНА 
 

I 

Имагинацијата е хартија 

Пулсот е пенкало што танцува во мракот 
 

II 

Барам светлина 

за апсолутен мир и тишина 

За минатото на истите патишта 

За местата неизодени од погледите 

За миговите кои се нишаат меѓу нас 
 

III 

Како невооружен војник е постоењето! 
 

IV 

Зошто азбуката не може да биде како облаците во невреме? 
 

V 

Избледените погледи на љубовниците се напуштен мост! 
 

VI 

Прозорците меѓу нас се сведоци на 

Срцебиењето во ритам со дождот! 
 

VII 

Ох, љубов! Доаѓаш од самотијата. 

Ќе бидам ли осамен без чувства? 
 

VIII 

Гледам во нејзините очи 

како да се прозорци затворени од неверноста 
 

IX 

Поетот чие его е надуено 

не ги чувствуваа сенчестите гранки што го опкружуваат. 

Поетот чие его e преполно 

Станува друга личност. 

Поетот кој се чита себеси како да е легенда 

сè уште не ја искусил уметноста на давењето! 
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X 

Кога бевме деца, 

ти дадов часовник. 

Не знаев тогаш дека часовникот ќе порасне. 

 

XI 

„Се изморив од купување песни од супермаркети, 

малечки продавничиња и улични продавачи“, вели тој, 

сеќавајќи се на вкусот на последната песна од конзерва. 

 

XII 

Зошто религиите не можат да бидат огледала кои ќе стојат со лицето кон 

ѕидовите? 

 

XIII  

Кога тишината ќе ја засвири вечната симфонија? 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Димитар Солаковски, „Предел“ 
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the Macedonian Science Society’ Editorial Board, and was the editor of the Journal of 
Literature, Art and Culture “Rast”, Vice President of the Bitola’s Literary Circle, as 
well as President of the Literature and Culture Association "Development" – Bitola 
and of the Literary Youth of Macedonia – Bitola. She has become Ambassador of Peace 
in Cercle Universel Des Ambassadeurs De La Paix - Suisse/France since 2016.  
 
                  DANIELA ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA, FULL PROF. DR., EDITOR – born in 
1979, Bitola, North Macedonia, is doctor of pedagogy, and she works as full professor at 
the Faculty of Education-Bitola, St. “Kliment Ohridski” University-Bitola, Republic of 
North Macedonia for the courses:  Methodology of Teaching Language Arts, Creative 
Writing, Critical Literacy, Methodology of Teaching Early Reading and Writing, etc.  
She has been in several study visits abroad and has participated in many international 
conferences. Andonovska-Trajkovska’s scientific papers (over 100 articles) are 
published in many international journals in various scientific data bases with impact 
factor. She is co-founder of the University Literary Club “Denicija PFBT UKLO” and 
also of the Center for Literature, Art, Culture, Rhetoric and Language at the Faculty of 
Education-Bitola. She is member of the Macedonian Writers’ Association, and The 
Bitola Literary Circle, and president of the Macedonian Science Society Editorial 
Council (2016-2020). She is the editor in chief of the literary journal “Rast” issued by 
the Bitola Literary Circle, and also – editor of the International Journal “Contemporary 
Dialogues” (Macedonian Science Society), and “Literary Elements” Journal (Perun 
Artis), several poetry and prose books. Besides her scientific work published in many 
international scientific journals, she writes poetry, prose and literary critics. She has 
published one prose book: “Coffee, Tea and the Red Sky” (2019), and 7 poetry books: 
“Word for the Word” (2014), “Poems for the Margins” (2015), “Black Dot” (2017), 
Footprints” (2017), “Three” (2019), “The House of Contrasts” (2019) and “Electronic 
Blood” (2019). She has won special mention at the Nosside World Poetry Prize 
(UNESCO, 2011), the award for the best poem at the Macedonia Writers’ Association 
Festival (2018), “Krste Chachanski” prize for prose (2019), and National “Karamanov” 
Poetry Prize 2019. Her poetry is translated in many world languages and published all 
around the world. 
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                  PETRE DIMOVSKI, EDITOR – born in 1946 in Brod, Bitola. Graduated from 

the Faculty of Philology in Skopje. He worked in Australia, then as a journalist and 

professor in Bitola. He was President of the Bitola’s Literary Circle and was elected in 

the organs and bodies of the Macedonian Writers' Association. He managed the 

literary festival "Bitola’s Literary Remembrance", was an editor in the journals 

"Razvitok" and now in "Contemporary Dialogues". He was the editor-in-chief of the 

newspaper "Osigurenik", the journal “Rast” and the literary review of the Macedonian 

Writers' Association "Stozher". He is the author of over 40 works.   

He has won high awards and recognitions, among which: 6 awards of 

"Studentski zbor", 14 awards of newspaper "Nova Makedonija" with the most firstly 

awarded in 1970 and the most newly awarded 2019 with the first prize, 6 times he 

received the award “Most successful citizens of Bitola” from "Bitolski Vesnik", 

received 6 awards at the "Festival of Monodrama", as well as winner of the awards 

“KMM”, "November 4", "BID Misirkov", "Orbis", "Trend", "Vancho Nikoleski”, 

"Stale Popov", “Zhivko Chingo”, “Krste Chachanski”, “Biber”, “Vermilion”, "Prose 

Masters", „Prychal na poshtoviy“ and others. 
His books have been translated into English and Bulgarian, and separate texts 

into Bosnian, German, Romanian, Serbian, Turkish, Ukrainian and Croatian. He is 

represented in elections and anthologies. 

 

                  ZLATKO ZHOGLEV, FULL PROF. DR., EDITOR – born in 1959 in Bitola. He 

is a doctor of sociological sciences (1996). Since 2002 he has been elected, and in 2007 

he was re-elected as a full professor at the Faculty of Education at the "St. Kliment 

Ohridski" University in Bitola (UKLO). He was Rector of the University "St. Kliment 

Ohridski" - Bitola in two terms (from 1.10.2007 to 30.09.2011 and from 1.10.2011 to 

30.09.2015).  

So far, 4 textbooks and 3 books have been published. As a co-author he has his 

texts in 7 monographs in Macedonian, two in English and two in German. Since 1983, 

he has published more than 200 scientific, professional, and popular scientific papers in 

domestic and international journals. 

He has won the award of the city of Bitola "November 4th" twice, once 

individually (for the book "Computerization and Society") and the second time as part 

of the team and co-author (for the book in three volumes "Printing and publishing in 

Bitola").  

He has published about 100 articles (essays and short texts) in local, regional 

and national magazines and newspapers. He is also a literary critic and has written 

more than a hundred reviews and book reviews from well-known authors. He is one of 

the initiators and founders of the University Literary Club "Denicija" - Bitola, with 

which he has participated twice in the Bitola Cultural Summer "BITFEST". 

He is a member of the Macedonian Sciencе Society (MSS/MND) – Bitola, the 

Serbian Academy of Education (SAE/SAO) – Belgrade, the Writers' Association of 

Macedonia (WAM/DPM) and the Bitola Literary Circle (BLC/BKK). Member of 

many scientific and professional associations and participant in many seminars in the 

country and abroad. He has won many awards and recognitions and has published a 

number of professional and scientific papers. 
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                  ZVONKO TANESKI, ASSOC. PROF. DR. (SLOVAKIA) – born in 1980. He is a 

poet, literary translator and critics, redactor, anthologist, doctor of Philology, works as 

university professor at the Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava. 

He is an honorary member of the Independent Writers Club in Slovakia (since 2006), 

as well as of the Authors and Publicists International Association (APIA) with the seat 

in Riga – Latvia (since 2014); honorary member of the Slovak PEN Centre (since 

2013) and a member since 2018, as well as member of several national and European 

artistic and scientific institutions, and scientific journals’ editorial boards. He has 

received many literary and scientific rewards and acknowledgments in Macedonia and 

abroad, such as: C. R. I. C. for young artists of the Mediterranean and Balkan 

countries (Reggio Calabria, Italy, 1995), “Aco Karamanov” (Radovish, 1997), “Beli 

mugri” (Skopje, 2012), golden medal “Poet laureate” (Manilla – Philippines, 2013), 

rector plaque for his literary and scientific work (Varna, Bulgaria, 2015), “Silver 

Flying Feather” by the Slovenian Academy of Fine Arts and Literature (Varna 

Bulgaria, 2018) etc. His books: “Open Gates” (1995), “The Choir of the Rotten Leafs” 

(2000), “Ridge” (2003), “Chocolates in Portfolio” (2010), “Tenderness without 

Warrant Paper” (2012) and “Waiting for the History” (2016). He has authored many 

linguistic papers and books. His work is published in more than 12 languages in 

approximately 30 countries in the world. He is writing poetry in Macedonian language 

exclusively. 

 

                  TZEMIN ITION TSAI, FULL PROF. DR. (TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA) – 

born in Taiwan (Republic of China). As a professor at Asia University (Taiwan), the 

chief editor of “Reading, Writing and Teaching” academic text, and served as an editor 

or important position in many international literary journals. He also writes a long-

term columns for “Chinese Language Monthly” in Taiwan. Many famous poets of the 

world through his Chinese translations and introductions were able to be recognized 

by the people of Taiwan.  

Tsai has won many famous literary awards either in his own country or 

internationally. His  literary works have been anthologized and published in books, 

journals, and newspapers in more than 40 countries by more than a dozen languages. 

His major works in literature include: “Angel Heart”, “My Kick, Kick, Kick”, “The 

Wind Passes Through the Bamboo Forest”, “The Mirror in Heart Bottom, The Fog 

Full of Sky!”, etc. 

 

                  ISKRA PENEVA (SERBIA) – born in 1980 in Belgrade, Serbia where she lives 

and works. She graduated at the Mathematical Faculty. She publishes poetry in 

periodical and literature journals in Serbia and abroad. Her poems are translated and 

published in a lot of foreign languages. She is also published in anthologies of Serbian 

and Macedonian literature.  

She is author of the poetry collections: "Box with Nine Sides" (2002), "Fire 

and a Butterfly" (2004), "Paths After" (2006, co-authored) and "Somewhere Between" 

(2015). She has won numerous recognitions and awards. "Somewhere Between" has 

won the prize “Stojan Hristov” for best poetry book from diaspora awarded within the 

Struga Poetry Evenings in 2016. In 2018 she won the prize “Josip Eugen Sheta” for 

best poetry manuscript on the International Festival in Rijeka, Croatia.  
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She is a collaborator at the magazine "Macedonian Light". Translates from 

Macedonian into Serbian and vice versa. She is a member of the Writers' Association 

of Serbia and the Association of Journalists of Serbia.  

 

                  TOM EDWARD PHILIPS, PROF. DR. (GREAT BRITAIN) – a writer, translator 

and lecturer currently living in Sofia, Bulgaria. His poetry has appeared in a wide 

range of journals, anthologies, pamphlets and full-length collections including 

Hepoznati Prevodi/Unknown Translations (Scalino, 2016) and Recreation Ground 

(Two Rivers Press, 2012). His translations of contemporary Bulgarian poetry have 

appeared in Modern Poetry in Translation, Raceme, Blackbox Manifold, The High 

Window and Balkan Poetry Today, while his own poetry has been translated into 

Bulgarian, Macedonian, Serbian, Albanian, Romanian and Italian. 

 

                  ŽARKO MILENIĆ, MSC. (RUSSIA, BOSNIA AND HERCEGOVINA) – born in 

1961 in Brčko, Bosnia and Herzegovina. He has published thirty books of poetry, 

prose, literary critics and essays. His books have also been published in Macedonian, 

Ukrainian and Armenian. He has been awarded in the region and abroad. Translates 

literary and other works from English, Russian, Macedonian, Bulgarian, Slovenian 

and Ukrainian. He has participated in literary and translation events in a numerous 

countries. He lives in Brčko and Moscow. He is the editor-in-chief of the literary, 

theater and culture journal "Susreti" from Brčko. He is currently working on his 

doctorate studies from Russian literature in Moscow. 

 

                  RAED ANIS AL-JISHI (SAUDI ARABIA) – (poet, translator Qateef-; Saudi 

Arabia) has an honorary fellowship in writing from Iowa university-USA. A member 

of advisory committee of exquisite Teacher training plan of national Changua 

University of Education-Taiwan. Has translated 5 books and published one novel, nine 

volumes of poems in Arabic (last one was translated into French) and one Bleeding 

Gull: Look, Feel, Fly, in English (this book was translated into Serbian, Vietnamese 

and Italian languages and won the best translated book in Italy in tow deferent 

occasion). A lot of his poems were translated to many languages. 

 

                  SU JEN LIN, FULL PROF. DR. (TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA) – comes 

from Taiwan and lives in Changhua City. She is a professor and she works in 

Department of Chinese Language and Literature of National Changhua University of 

Education more than 20 years. Teaches Chinese Classic Prose, Children's literature, 

and Reading, Writing and Teaching. Up to now, she has completed more than 90 

academic papers. She is a chief editor of “Reading,Writing,and Teaching”, at the same 

time the editor of “Chinese Language Monthly”, too. 

Reading, writing, and traveling are her favorite things. She has won many literary 

awards and teaching awards. She often writes some book reviews for journals. She 

always embraces the dream of traveling around the world and had been constantly 

writing many of the tourism experience into literature. She is a happy teacher, writer, 

and traveler. 
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