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Митко Гогов

Наградата „Енхалон“ на СВП 2018

САМО МАЛКУ МОЛИТВА

.кога си тивок тогаш најмногу зборуваш,
кога сонуваш тогаш најмногу гледаш.

се будат слоновите со оркестарoт во тебе
– ловџиите за првпат се плашат од сопствените труби.

гледај во себе додека внимаваш да не ја настапнеш тревата.

во собата мирисаат сите ноќи
кои не успеавме да ги создадеме. ѕвездите заспаа чекајќи
на подот. по извалканите плочки сѐ уште траги, маленкоста
како сенка се крие помеѓу фугите.

ќе си заминеме без да се лутиме на
цвеќињата, на танцот кој го претворил виолетовото во жолто.

во вентилатор на ноќта испуштаме уште една молитва
– таа ме(н)тална прашина

што во космосот го игра најтажниот сон.
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                                   „Учителу, покриј ме со твојата 
излиена наметка“

                                                          
     Булгаков

Владимир Лакшин во книгата „Сеќавања за 
Булгаков“ ќе напише: „Еднаш, веќе за време 
на болеста која го однесе, гледајќи како и таа се 
мачи со него и сакајќи да ја развесели, Булгаков ја 
замолил својата жена Јелена Сергеевна да седне 
на работ од постелата и ѝ рекол: ’Лусја, сакаш да 

ти раскажам што ќе се случи кога ќе умрам (направи движење 
што го оневозможуваше нејзиното противење), значи, кога јас 
ќе умрам, набргу ќе почнат да ме објавуваат. Списанијата ќе се 
расправаат поради мене, театарите ќе си ги одземаат едни на 
други моите пиеси. Тебе насекаде ќе те канат да ги кажуваш 
спомените за мене. Ќе излезеш на сцената во црн сомотен 
фустан со убав отвор на градите, ќе си ги кршиш прстите и ќе 
кажеш со длабок трагичен глас: ’Одлета мојот ангел... И заедно 
сме‘ – зборуваше Јелена Сергеевна и неодоливо почнавме да 
се смееме. Ни се чинеше толку нестварно, ама ете, се оствари. 
„Кога ќе ме поканат, се сеќавам на зборовите на Михаил 
Афанасиевич и не сум во состојба да зборувам.“ 
Не случајно го објавив овој цитат од книгата на Лакшин. 

Тој ме наведува на помислата дека е дојдено времето кога 
македонските писатели кои сè помалку се во јавноста, небаре 
ги надвасала болест која не им дава да се чувствуваат живи, да 
ја замолат македонската нација да седне покрај нив и онака со 
длабок трагичен тон да ѝ кажат: Еден ден кога ќе нè снема, нема 
никој да нè објавува. Списанијата нема да се караат поради нас, 
театарите не ќе се грабаат за нашите пиеси, никој нема да бара 
да се сеќавате на нас. Ќе нè нема и никој нема да нè споменува 
како што сега не ги споменувате: Крсте Петков Мисирков, 
Коста Рацин, Блаже Конески, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Гане 
Тодоровски, Анте Поповски и многу како нив. 
Можеби оваа моја согледба е премногу песимистичка, 

но стварноста во нашава општествена заедница не ме води 
подалеку од таквата расположба. Аристотел бил ученик во 
Лицејот на Платон. Бил Платоновиот најомилен студент. И тоа 
пред сè поради острината на неговиот ум, која ја покажувал низ 
поставување прашања и разговори со учителот. Кога Аристотел 
отсуствувал од часовите, Платон им се обраќал на студентите: 
„Го нема умниот, студентите се неми!“
Ѝ треба ли умен писател на нашава нација за да проговориме 

гласно и јасно за некои прашања што ни го откриваат брашното 
во крвта?
Булгаков бил голем поклоник на Гогољ. Посакувал да биде 

покриен со неговата излиена наметка. Имаме ли ние писатели 
кои ќе кажат дека сакаат да го носат товарот на Мисирков, на 
Рацин, на Конески? Имаме ли писатели кои јавно ќе го кажат 
тоа?... 

Пишува: Трајче КАЦАРОВ 
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СТАВ

Писмо до внуката
Драга Калина

Внуко моја,

Ти пишувам писмо во првите часови по тво-

ето раѓање, пред Коледе, во очи на Новата 

година, во дните на зимската краткодневица, 

најкратките денови во годината, кога сонцето 

запира зачудено, речиси паднато во бездна, 

пред одеднаш чудесно пак да реши да крене 

глава и да тргне угоре, како обновено боже-

ство на светлоста.

Со радост во срцето те поздравувам и брзам 

да ти кажам дека светот одново се раѓа со се-

кое новородено детенце!

Сиот свет сега ти припаѓа тебе и сѐ во него е 

твое!

Твои се земјата и луѓето и животните и бил-

ките,

И морето и рибите

И небото и птиците

Твои се сонцето и ѕвездите

И твоја е месечината

Сѐ е твое!

Твои се четирите страни на светот

И исток и запад

и север и северозапад

А посебно југ

И немој да имаш тага за југ, туку ти самата 

биди југ,

Горан Стефановски 
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И носи го во себе кај и да си,

Твои се и Охрид и Струга

Лондон и Цариград

И Мачу Пичу и Кинескиот ѕид

И градот на Вардар

Твое е Дебар Маало

Твои се и Канео и Нерези и Матка

И иконите и ангелот од Курбиново

Твои се Битлси и Стоунси и Ерик Сати

и свитите на Бах за виолончело

Твои се оперите на Моцарт

Сѐ е твое!

И строгата и проста македонска песна

На твоите предци знајни и незнајни

Везот дебарски на Алтана и каменот ѕидарски 

на Стрезо

И тие сега се твои

И претставите кои ги режираше прадедо ти 

Мирко

И улогите во кои играше прабаба ти Нада

Твоја е магијата на чичко ти Влатко, ем елек-

трична, ем акустична

Сѐ е твое!

Сѐ ти е дадено на располагање

Твои се моите драми

За да ми кажеш еден ден па дедо, проблеми-

те за кои си пишувал

веќе се решени, со рака однесени,

македонските прашања се станати македон-

ски

одговори со извичници, светот сега е чудесен!

Твоја е глаголицата на Кирил и Методиј

И кирилицата на Климент и Наум

Твој е македонскиот јазик

И Блаже Конески

И сета македонска книжевност

И Бушавата азбука

Твои се и сите други јазици

И англискиот на Шекспир и албанскиот на 

Фрашери

и српскиот на Нушиќ и грчкиот на Омир

и бугарскиот на Вазов

За да осознаеш и почувствуваш однатре

За да умееш да ги поздравиш соседите по 

нивно,

како што е ред.

Твои се Тарковски и Фелини и Рубљов и Амар-

корд

И Чехов и Бекет

Твој е ептен Марко Цепенко

Твои се Силјан Штркот и сите триста самовили

Твое е да ме прашаш еден ден а зошто ви тре-

бале

Ај-пад и Ај-под и Ај-Фон и Ај-Мак покрај толку 

телепатија?

И зошто толку ве мачела квадратурата на кру-

гот,

Па решението го учевме во прво одделение!

Твои се рецептите за раванија и чомлек

И пастрмка со магданос

И посно гравче со нане

И дробена сува пиперка во расолница

И патлиџанот јабучар и крушките стегалки

Сѐ е твое и ваше

На целата твоја генерација

Сѐ ти е на дофат

Сите придобивки

На демократијата

И човековите права

Сите широчини и височини и длабочини
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И Непал и Катманду и Ацтеките

и Маите кои те пратиле да објавиш

дека ова не бил крајот на стариот свет

туку почеток на новиот

Твоја е добрата мисла

И сите добрини

кои ти личат и доликуваат

И да не куртулиш од нив

Твој е пламенот на мајка ти Пламена

И гордоста на татко ти Игор

И патешествието на баба ти Патриша

И јасновидноста на тетка ти Јана

Твои се сите мои плочи, синглови и лонгплејки

на винил касети и ЦД и ДВД

Сите мои книги сега се твои

сѐ што сум збирал со страв дека некој ќе ми 

го земе

Ти ќе патуваш без шубе дека ќе ти побегне 

возот

Ќе живееш со насмевка, во еден друг свет

без раскол и делби

без братоубиства

свет радосен, раскошен, 

возвишен

Ќе се сетиш на сите кои поми-

нале пред тебе

ќе ги видиш нивните лица ќе 

ги чуеш

нивните гласови,

ќе знаеш дека нивните маки 

довеле до твојата радост,

И ќе ги спомнеш по добро и ќе 

ги благословиш

Па ќе им расправаш на твоите 

внуки и внуци

за македонските работи, за 

шчо напраифме,

а што расипавме кога го губевме умот,

Па ќе нѐ подучиш што да напрајме за одна-

пред

ако некој каже, овде има провалија

Ти кажи му, онде има мост!

Ако се најдеш пред гори високи

Ти стори се сокол пиле, прелетај ги!

Ако се најдеш пред реки длабоки

Ти стори се риба мрена, препливај ги!

Каљо Калино, момиче

Виши Каљо, црни очи

Извиши ги, на високо

На високо, на широко

Твој е сиот свет!

Да имаш срце

Срце на срца срцата

цел свет да збере па да је за тија гради ма-

лечко
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Манданата те имал и тебе предвид, секако,

во оној благослов, во снегот, на Пирин Плани-

на

Бреј луѓе, дете ни се роди во четава.

Ај да ми бидеш здраво и живо, детуле, да по-

раснеш големо,

на лице бело и црвено тетовско јаболко, на 

снага вита ела пиринска,

грлото бисер да ти рони, гласот да ти биде 

како славејче.

И кога еден ден ќе гледаш во синото небо и ќе 

слушаш славеј,

спомни си за нас.

Спомни ја четата во која си се родило.

Таа чета се бори за твојата слобода

Моето име сега е твое!

Мојата куќа е твоја куќа, мојата крв си сега ти

Ќе те чувам и да се чуваш

и да се сочуваш и да нѐ дочуваш!

Се клањам пред тебе

Внуко моја

И пред неслутените величини

на животот кој ти претстои!
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ГОРАН СТЕФАНОВСКИ
In memoiram

(1952 – 2018)

Далеку ми патуваДалеку ми патува
Ноќва мислатаНоќва мислата
Високо над планиниВисоко над планини
Во небесни широчиниВо небесни широчини
Летам над градотЛетам над градот
Во облак претворенВо облак претворен
Трепери ноќтаТрепери ноќта
Од ветер пролетенОд ветер пролетен

А по соби легнатиА по соби легнати
Мирно спијат душичкиМирно спијат душички
Во еден кревет спиеш тиВо еден кревет спиеш ти
Во чисти меки постелиВо чисти меки постели
Во сонот твој реки сребрениВо сонот твој реки сребрени
Љубат златни зраци сончевиЉубат златни зраци сончеви
Свират нежно гајди, кавалиСвират нежно гајди, кавали
Свират химни и тишиниСвират химни и тишини

Реф:Реф:
Во душата ти гори кандилцеВо душата ти гори кандилце
Силно свети, грее мало пламенчеСилно свети, грее мало пламенче
Во душата ти гори кандилцеВо душата ти гори кандилце
Со две раце го чувам да не угаснеСо две раце го чувам да не угасне

КАНДИЛЦЕКАНДИЛЦЕ
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1.
Веројатно сум сè уште многу млад штом во 

немите полноќни часови добивам необјас-
ниво силна желба да станам од кревет и да 
трчам, долго да трчам, низ заспаните, влажни 
улици.

5.
Чекам веќе десет часа, а неа ја нема. Да 

знам дека ќе дојде, воопшто не би ја чекал.

11.
Иако не ви е неопходна таа книга која про-

давачките одбија да ви ја причуваат, а која 
пред малку ќе ја купевте да имавте доволно 
пари, иако е, можеби, веќе продадена, иако 
книжарницата набргу се затвора, па е мал-
ку веројатно дека ќе стигнете на време, вие 
неутешно трчате низ вечерната толпа и не се 
осмелувате да помислите што ќе се случи ако 
останете без неа.

 
14.
Нештата би биле подносливи кога со сигур-

ност, барем приближна, би можеле да им ги 
одредиме границите. Вака, тие наликуваат на 
парче леб во кое се загризало, но не се стигна-
ло да се откине залак, туку останало ни ваму 
ни таму, со трага на заби и лиги.

 
18.
Замрсените состојби нè тераат да бара-

ме излез или во обидите да не мислиме на 
нив, што е болно и најчесто неуспешно, или 
во обидите да ги претвориме во метафори, 
што е исто често неуспешно, но затоа помал-
ку болно. Една таква метафора би била онаа 
за водата која сакаме да ја зачуваме в дланка 
додека беспомошно гледаме како ни се слева 
низ прсти.

25.
По долги месеци, конечно, во дланката др-

жиме целосна рамнотежа, елементи споени 
во совршена хармонија. Набргу, нешто ситно 
и непредвидливо, како телефонски разговор, 
нè фрла во нови долги месеци.

 
30.
Светот да е една голема утроба... и јас да ја 

оплодам.
 
31.
Сето ова што со часови ми го раскажуваш и 

објаснуваш, одамна и одлично ми е познато. 
Воопшто не те слушам. Цело време размислу-
вам како да бидеме заедно на некој потивок 
начин.

 
40.
По долго двоумење конечно сте се осме-

лиле да ја поканите онаа убава девојка на 
игра. Таа дрско ги напрчува усните и долго ве 
премерува од глава до петици. Со кисела стр-
пливост го чекате исходот на нејзините калку-
лации, кој сега и не е битен затоа што дури и 
ако девојката се согласи да игра, дури и ако се 
согласи повторно да се видите, дури и ако се 
вљуби во вас, дури ако и по некоја чудна игра 
на случајот ви стане жена, вие никогаш не ќе ѝ 
го простите ова понижувачко чекање.

 
43.
Не ни е мака што не можеме да бидеме она 

што не сме, но зошто никако докрај да биде-
ме она што претпоставуваме дека сме.

55.
Сочувствуваме само со онаа туѓа болка која 

е истовремено и наша. А тоа веќе не е сочув-
ство, туку обично самосожалување.

 
85.
Ние, обично, наместо да се сакаме, само 

докажуваме дека сме научиле да влегуваме 
едни во други.

 
96.
Сите се правиме маратонци, а секој во сто-

макот знае точно колку може да истрча, до 
каде му е дадено да стаса.

 
97.
Навечер, со куфери в раце, брзам кон же-

лезничката станица, нервозно избегнувајќи 
ве вас, минувачите, кои ми доаѓате во пре-
срет. Да не одев на пат, вие ќе бевте мои 
сограѓани, мои собраќа, заедно уморно ќе 
одевме на спиење, како обично. Вака, веќе не 
ви припаѓам, овие улици не се мои улици, гра-
дов не е мој град. Иако сè уште не сум тргнал, 
веќе не сум со вас, не сум тука, веќе патувам.

 
101.
Околу мене предавства и убиства, палежи, 

колежи и сиромаштија, мака и смрт, неправ-
да и лудило и самоубиства. Јас мирно седам и 
молчам и пишувам конзервирани импресии.

ОД „КОНЗЕРВИРАНИ ИМПРЕСИИ“
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Лидија Танушевска

БЕСЕДА ЗА ДОБИТНИКОТ НА „ЗЛАТНИОТ ВЕНЕЦ“ 
НА СВП ЗА 2018 ГОДИНА

Не сум поет и не сум величина за да збору-
вам за една таква поетска величина каква што е 
Адам Загајевски, но ми претставува особена чест 
и задоволство што oрганизаторите на овогодиш-
ните Струшки поетски вечери ме поканија и ме 
вклучија во овој, за мене, исклучителен и важен 
настан.

Поезијата е национално богатство на Полска. 
Заедно со слободарските идеи и борбеноста таа 
е една од работите кои ги прават Полјаците гор-
ди. Полската поезија го пречекорува локалниот 
културен хоризонт и оди во чекор со развојниот 
ритам на светот, притоа не занемарувајќи ја соп-
ствената поетска традиција. Почнувајќи од најста-
рите развојни етапи на полската поезија, од Јан 
Кохановски, како втемелувач на полскиот литера-
турен јазик и најголемиот словенски поет до XIX 
век, преку големиот Адам Мицкевич, романти-
чарскиот словенски и полски бард, преку Норвид, 
Тетмаер, Лешмјан , па сѐ до нобеловците Чеслав 
Милош и Вислава Шимборска, како и претходниот 
полски лауреат на Струшките вечери на поезијата 
Тадеуш Ружевич, и уште многумина други, Пол-
ска дава огромен придонес во збогатувањето на 

светската поезија и отворањето нови перспективи 
во нејзините меандри. И има со што да се гордее, 
како што се гордее и со ова признание на извон-
редниот поет Адам Загајевски.

Адам Загајевски пишува поезија и есеистика 
во духот на филозофската и културната ерудиција, 
а неговата лирика со сигурност може да се опише 
со категориите на современиот класицизам. На-
место јазични игри се служи со т.н. „семантичка 
прозрачност“, бидејќи самиот смета дека најваж-
ната одлика на поезијата е смислата, а не обли-
кувањето на јазикот. Затоа кај него нема ни нео-
логизми, ни јазични каламбури. Восхитува како 
бранител на високиот стил, како поет на културата 
и сеќавањето, како континуатор на полската шко-
ла на поезија, односно нејзиното „десничарско“ 
крило, чии патрони се Милош и Херберт. Неговите 
стихови се одликуваат со заокруженост, чистота и 
спокојност. Адам Загајевски, со сигурност е еден 
од најистакнатите полски современи поети, при-
знаен есеист, романописец и преведувач, лауре-
ат на многу престижни награди. Неговата поезија 
одамна се чита во најразлични краеви на светот. А 
сепак, тој е поет кој никогаш и никаде не се почув-

СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИJАТА 2018
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ствувал дома, секогаш се чувствувал туѓо во секое 
место, во секој град, како што вели во песната „Во 
туѓите градови“: „радоста непозната,… сонцето… 
не постојат за мене,… дури ни страдањето не е до 
толку многу мое…“.

Поетот знае дека каде и да се пресели, ќе жи-
вее во извесна внатрешност, во јазикот на детство-
то, во детските спомени. Пишувајќи за различни 
места, ќе рече: „градовите се видливи модели на 
човечкиот колектив, кој има две димензии: она 
што е видливо и она што е невидливо. Архитек-
турата на градовите секогаш останува во врска со 
духовноста на луѓето што живеат во нив“. Многу 
важна улога во неговата поезија игра тајната впи-
шана во доживувањето на современиот свет, како 
што вели Загајевски „…само духовните работи се 
навистина интересни. Но речиси е невозможно за 
нив да се зборува – бидејќи се проѕирни како мус-
лин. Може само да се зборува за луѓе и за пред-
мети – и тоа така што ќе фрлат сенка“. Она што 
навистина е интерес на поетот Загајевски е: „спло-
тувањето на историскиот со космичкиот свет, оној 
неподвижниот, односно подвижен, но со сосема 
поинаков ритам. Никогаш нема да знам како успе-
ваат да постојат еден покрај друг. Тие се во кон-
фликт и се надополнуваат – е, дури тоа е нешто за 
што вреди да се размислува“. А за пишувањето и 
што тоа нему му значи има кажано: „Во најдобри-
те денови пишувањето, полно енергија и радост е 
речиси создавање на самиот себе, дава необично 
чувство на владение над сопствениот живот, ре-
дефинирање на самиот себеси… Во нешто посла-
бите денови пишувањето е борба со депресијата. 
Во сосема тешките денови тоа е веќе само обид 
да се спасиш себеси“.

Добро е што полската поезија го има Адам 
Загајевски. Неговиот бел стих, длабок и рафини-
ран, насочен кон читателот, допира до многу луѓе 
во светот. Тој е амбасадор на полската поезија и 
тоа онаа, како што велат Полјаците, од „највисо-
ката полица“. Денес Загајевски е, пред сѐ, поет на 
убавиот, импресионистички и симболичен израз, 
преку кој сака да ги дофати различните аспекти на 
човековиот бит. Самиот ќе рече: „Да се замисли-
ме зошто некои стихови не ги прифаќаме? Во тоа 
има еден чисто ирационален елемент. Едностав-
но – некои стихови не нѐ погодуваат и не можеме 
тоа да го објасниме на научен начин. Јас се обиду-
вам да разговарам со современоста, но сепак, не 
се согласувам со нејзиниот диктат, бидејќи знам 
дека таа е тиранин. Еден благ тиранин, кој не уби-
ва, туку успива“. Загајевски, поетот, денес не е веќе 
бунтовникот на „Новиот бран“, туку портретист на 

големината и на ништожноста на светот, свесен за 
човечката кршливост во него. Но Загајевски, чове-
кот, во овие бурни времиња сѐ уште има волја и 
сила да ги брани либералните вредности.

Како што реков на почетокот дека не сум 
поет и моите зборови за големиот поет се мали и 
ништожни, впрочем, тој самиот сѐ кажал и многу 
поголеми личности од мене кажале за него, така 
на крајот би сакала да завршам со тоа што сум – 
преведувач и би сакала да кажам два-три збора 
за преводот на поезијата на Адам Загајевски кај 
нас. Поезијата, воопшто, се смета за непреводлив 
елемент. Потешка е за преведување од прозата, 
бидејќи има специфична форма и начин на кој се 
пренесува смислата. Кога се вели непреводлив, не 
се мисли на тоа дека не може да се пренесе, вака 
или онака, на кој било друг јазик, туку на тоа дека 
секој препев е одново создавање поезија, одново 
творење, одново читање на веќе познатото. Затоа, 
поезијата на Загајевски на полски и поезијата на 
Загајевски на македонски можат да бидат две со-
сема различни работи, но и двете убави.

Како што беше кажано, стилот на Загајевски 
е конкретен, чист, проѕирен, нема јазични игри, 
двосмислености, неологизми, но има замки во 
кои препејувачот може да се ничкоса. Па, затоа 
му честитам на препејувачот на Загајевски на 
македонски јазик, Звонко Димоски, бидејќи тоа 
е исклучително макотрпна работа и воедно, им 
честитам и на сите други кои се обиделе да го 
препејуваат на македонски. Меѓу најмладите се 
и моите студенти на втора година полонистика 
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, па со 
нивниот препев и би го заокружила ова излагање, 
бидејќи со најмладите поезијата на Загајевски 
истовремено останува млада, но и уште постара. 
Ќе прочитам неколку стиха од „Кинеската песна“ 
на Загајевски, во препев на Томи Кариќ и Никола 
Коцев, кои се однесуваат токму на наградите, како 
оваа за која станува збор вечерва:

Поетите им придаваат големо значење
на успесите и наградите,
но секоја следна есен
ги соголува гордите дрвја
и ако нешто остане,
тоа е нежниот шум на дождот
во песните кои не се
ни радосни, ни тажни.
Само чистотата е невидлива
и ноќта, кога сенката и светлината
нѐ забораваат за миг,
зафатени со мешање на шпилот тајни.
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Елизабета Шелева

БЕСЕДА ЗА
АДАМ ЗАГАЈЕВСКИ – 

ЛАУРЕАТ НА СВП 2018
Адам Загајевски е еден од 

водечките гласови во совреме-
ната светска литература, автор 
кој ужива неподелен углед меѓу 
најрелевантните имиња од со-
времената критика, поттикнувач 
на зголемен интерес кон тво-
рештвото на источно-европски-

те и словенските писатели – поет 
(со објавени 13 поетски книги), 
есеист, професор, прозен автор.

Роден на крајот од Втора-
та светска војна, во 1945 г., во 
Лвов (тогаш во Полска, а денес 
во Украина), тој се смета за дел 
на полската Генерација 68 или 
полскиот Нов бран во литера-

турата, но неговото авторско 
писмо искажува една апартна 
позиционираност и автентична 
црта, останувајќи невкалапли-
во (и притоа, безвременско) по 
однос на било каква постоечка 
и притоа претенциозна жанров-
ска или поетичка определба и 

класификација.
Суптилна проткаена со при-

суството на една длабока меди-
тативност, себезапрашаност и 
склоност кон философска кон-
темплација – притоа, постоја-
но отворена за нови потраги, 
патишта и себепреиспитувања, 
лириката на Загајевски, од друга 

страна, задржува една несекојд-
невна емпатија, чувственост и 
меланхоличен тон, што никого 
не го оставаат рамнодушен, до-
дека, од друга страна, ја негува 
и потребата за истражување и 
инкорпорација на една свое-
видна поетика на тишината и 
култ кон притивнатото, но без-
друго, моќно пеење, наспроти 
самодопадливата логореја на 
развревените, божемни поети 
на денешницата. Тој, во една 
песна, впрочем, и самиот ере-
тички признава „Без тишина, не-
маше да има ниту музика“.

„Големата драма на 20 век 
нѐ соочува со два вида инте-
лект: резигнираниот и запраша-
ниот. Сомнежот е поезија за ре-
зигнираните. Додека поезијата 
е потрага, бесконечно талкање“ 
– пишува Загајевски во еден од 
своите есеи.

Поезијата на Загајевски стои 
настрана од помодната врева и 
опседнатост со појавното, ефе-
мерното, вулгарно историското 
и вулгарно политичкото. Таа е, 
напротив, сублимирана лири-
ка – во одбрана на правото на 
носталгија, длабоката, лична 
рефлексија, сонот за идеалниот 
град (а имал можност да жи-
вее и да пее за неколку од нив, 
како Париз и Краков). Песните 
на Загајевски се обележани од 

16 август 2018 г.

„Поезијата ја разбирам како постојано прашување за смислата 
на светот од перспектива на оној што пишува, постојано вагање на 
таа смисла (...) неверојатно драматично дејство.“ – Адам Загајевски
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длабокото, исконско сочувство 
со загубата, со нелагодата на 
обескоренетоста, селидбеноста, 
односно трансценденталната 
невдоменост.

Оваа суштествена и бездо-
мничка константа, која сурово го 
следи битисувањето на совре-
мениот човек (а која е изворно 
дијагностицирана од страна на 
филозофите М. Хајдегер и Ѓ. Лу-
кач), моќно и впечатливо одек-
нува во стиховите на Загајевски: 
„Зошто мора секој град да стане 
Ерусалим, а секој човек – Евре-
ин?“, при што, во истото рето-
ричко прашање и симболичен 
пресврт,  Библијата и холокау-
стот се престорени во универза-
лен човеков архетип.  

Загајевски, на својот лир-
ски грб, стоички го носи поли-
валентниот крст на сопственото 
национално, историско, епохал-
но потекло, судбински обележа-
ната година на своето раѓање, 
која се поклопува со крајот на 
последната светска војна, но, за 
жал, не и со нејзиниот конечен 
завршеток (како што, на пример, 
сведочи и песната „Обиди се да 
пееш за осакатениот свет“, соз-
дадена по рушењето на кулите 
близначки во Њујорк, 2001 г.). 
Загајевски е сензибилен све-
док и прониклив опсерватор на 
современата драматика на чо-
вековото битисување, поет кој, 

притоа, извонредно балансира 
помеѓу двата фатални екстрема 
(што и самиот ги посочува во 
еден од своите инспиративни 

есеи): претераната и егоцен-
трична обземеност со себеси, 
опасно блиска до нарцистичкиот 
порив – но, и исто толку, погуб-
ната екстровертна понесеност 
на поетот со светот и неговите 
вулгарно појавни и прагматични 
преокупации.

Наместо тоа, Загајевски 
претпочита една автентична 
(секако не и парадна) поетска 
објава по мера на човекот, нави-
дум едноставен исказ, натопен 
со хуманизам и топло сочувство 
кон перманентноста на загуба-
та (која ги разјадува неговите 
корени и ги замаглува неговите 
татковини), неумоливиот проток 
на времето кое, заедно со себе, 
ги одвлекува и нашите животи, 
домови, тела и гласови. Сепак, 
кај него нема да ја сретнеме ул-

тимативната огорченост, ради-
калниот нихилизам, ниту неот-
стапноста на постојаното опла-

кување, туку сочуваната верба 
и доверба во моќта на зборот, 
враќањето на светлината и гла-
сот на човечноста.

За тоа сведочи и неговата 
реплика кон резигнираниот став 
на Адорно, дека после искуство-
то на Аушвиц, поезијата станува 
невозможна: „Доколку не про-
должеше да се создава поезија 
и после холокаустот, тоа ќе беше 
(значеше) победа на Хитлер.“

Иако проткаена со најгорли-
вите лузни од своето време и не-
среќна, распарчувана и распар-
чена, татковина – лириката на 
Загајевски – силно одекнува со 
својот стоицизам и достоинство, 
како и со своите универзални 
пораки и вредности, бидувајќи 
топло прегрната од своите мно-
губројни и респектирани чита-
тели низ светот. На тој начин, се 
потврдува визионерската при-
рода на неговите пораки, спо-
ред кои: „пишувањето е, пред 
сѐ, чин на братство… тунел што 
води кон другите“ – односно, 
старата вистина дека „пишуваме 
за да го разбереме светот “ – во 
име на сите луѓе, кои се „уморни 
од обичниот живот и од обично-
то умирање“.

„Во најдобрите денови пишувањето, полно енергија и ра-
дост, е речиси создавање на самиот себе, дава необично чувство 
на владение над сопствениот живот, редефинирање на самиот 
себеси... Во нешто послабите денови пишувањето е борба со де-
пресијата. Во сосема тешките денови тоа е веќе само обид да се 
спасиш себеси“. 
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Во завршните мигови на 
57-то издание на најзначајната 
книжевна манифестација што 
се одржува во нашава земја, 
фестивалот Струшки вечери на 
поезијата, ја имаме честа ба-
рем накусо да го примиме меѓу 
нас лауреатот на Фестивалот, 
добитникот на Златниот венец 
за 2018 година, полскиот поет 
Адам Загајевски. Во текот на фе-
стивалските денови интензивно 
ги слушавме неговите стихови, 
а преку прекрасната, во секој 
поглед грандиозна публикација 
на препеви од неговата поезија 
на македонски и англиски јазик, 
имаме можност и понатаму да 
се дружиме со нив. Тие внесува-
ат специфичен сензибилитет и 
оригинален поетички профил во 
нашиот поетски видокруг. 

Загајевски е поет со изгра-
дена поетика, со контемплатив-
но-ерудитска ориентација и со 
силно изразен космополитски 
дух. Неговата поезија е згусна-
та прочувствувана меморија на 
дваесеттиот век, во која покрај 
историските трауми проблес-
нуваат интересите за филозоф-
скиот и уметничкиот, како кни-
жевен така и ликовен и музички 
свет. Во неа се препознава еден 
длабок порив за светска култу-
ра, за естетика и мудрост што би 
ги обединиле народите и би го 

сплотиле човештвото. Жедта за 
култура, сфатена во акмеистич-
киот дух на Осип Мандељштам, 
на пример, е еден од основните 
енергетски полнежи на поезија-
та на Загајевски. Се разбира, таа 
не ја потиснува, туку само ја на-
дополнува поетовата интима, 
неговата носталгија и меланхо-
лија зародени во егзистенцијал-
ната номадска состојба, него-
вата воздржана и префинета 
емоција. Загајевски е автор на 
дваесетина збирки поезија обја-
вени на полски јазик, кои се пре-
пејувани исто така на дваесети-
на светски јазици. Има и прозно 
творештво, три романи и седум 
есеистички книги. Тој е наширо-
ко препознаен поетски класик, 
добитник на низа значајни на-
гради и признанија, а од оваа го-
дина и носител на престижната 
поетска награда „Златен венец“ 
на СВП. 

Со оглед на органската по-
врзаност на струшкиот поетски 
фестивал со целокупната кни-
жевната сцена во Македонија и 
особено со Друштвото на писа-
тели на Македонија, воспоста-
вена е практиката венценосците 
да бидат прогласувани и за по-
чесни членови на нашата најста-
ра писателска асоцијација. Со 
тоа се зацврстува контактот 
со овие исклучителни твореч-
ки личности и се интензивира 

линкот со културите и средини-
те во кои и тие самите творат. 
На тој начин Струшките вечери 
на поезијата во текот на своето 
повеќедецениско постоење се 
потврдуваат како културен мост, 
по кој двонасочно се размену-
ваат културни добра. Покрај тоа 
што овозможува поврзување на 
поетите низ лични пријателства, 
Фестивалот исто така овозможу-
ва и средба на различнојазични-
те културни сфери, поттикнува 
заемен превод и креативно про-
никнување на поетики, модели, 
стилски обележја. Симболиката 
на мостовите така добива сосе-
ма реална димензија и се пре-
твора во фактор на сестрана кул-
турна соработка. 

Во духот на оваа традиција 
денес со голема радост го про-
гласуваме за Почесен член на 
Друштвото на писатели на Маке-
донија нашиот драг гостин, пое-
тот-венценосец Адам Загајев-
ски. Се надеваме дека преку тој 
чин неговиот контакт со маке-
донските поети и поезија, како 
и со македонското поднебје и 
култура, ќе остане траен и жив. 
Се надеваме дека на неговите 
хоризонти на љубопитство по 
културно разногласие ќе се нај-
де и понекој стих на Константин 
Миладинов, на пример, или на 
некој од современите македон-
ски поети, дека барем некој миг 

РЕЧ ПРИ ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА АДАМ 

ЗАГАЈЕВСКИ ЗА ПОЧЕСЕН ЧЛЕН НА ДПМ

Соња Стојменска-Елзесер
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од струшкиот поетски симпоси-
он ќе остане длабоко втиснат 
во неговата свест и дека ќе по-
несе инспиративни спомени од 
својот престој во Македонија. 
Поезијата на полскиот поет сега 
прозвучува и на македонски ја-
зик и станува интегрален дел од 

нашата преводна литература, а 
нам, на македонските писатели, 
ни претставува огромна чест што 
поетот од формат, почитуваниот 
Адам Загајевски, отсега добива 
уште еден духовен дом – маке-
донската литература и македон-
ската писателска асоцијација.  

Го повикувам г. Загајевски 
преку врачување на плакета за 
почесно членство во Друштвото 
на писатели на Македонија да ја 
обзнаниме оваа творечка повр-
заност.

  

АДАМ ЗАГАЈЕВСКИ 
НАГРАДА „ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ“ НА

СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА 2018 Г.
Адам Загајевски (1945, Лавов, денешна 

Украина) е современ полски поет, новелист, есе-
ист и преведувач. Пораснал во Гливице, Полска. 
Во доцните 70-ти бил активен дисидент и член 
на опозициското книжевно движење. Во 1979 г. 
добил стипендија од меѓународната „Кунстлер-
програм“ и престојувал две години во западен 
Берлин. Од крајот на 1982 г. живеел во Париз. 
Во 2002 г. се враќа во Краков, каде што живее 
и денес. Во 1988 г. започнува да предава еден 
семестар годишно на Програмата за креатив-
но пишување при Универзитетот во Хјустон. Во 
2007 г. станува член на Комитетот за социјална 

мисла на Универзитетот во Чикаго, каде преда-
вал книжевност во дел од годината сѐ до 2013 г.

Ги објавил поетските книги „Известување“ 
(1972); „Месарници“ (1975); „Писмо. Ода на 
мноштвото“ (1982); „Да се патува за Лавов“ 
(1985); „Платно“ (1990); „Огнена земја“ (1994); 
„Копнеж“ (1999); „Враќање“ (2003); „Антени“ 
(2005); „Невидлива рака“ (2009); „Асиметрија“ 
(2014). Меѓу другите, ги добил и меѓународната 
книжевна награда „Нојштад“ во 2004 г., меѓу-
народната поетска награда „Жонкунг“ (Пекинг, 
2013), наградата „Принцес оф Астуриас“ за кни-
жевност во 2017 г.

ПРЕДМЕТ: БРОДСКИ

Молам да се запише: роден во мај,
во влажен град (оттаму мотив: вода),
наскоро потоа под опсада на армија,
чии офицери носеа во ранците
том од Хелдерлин, но, за жал, немаа
време за лектири. Премногу работа на терен.

Тон – сардоничен, очај – вистински.
Постојано на пат, од Мексико до Венеција,
љубовник и говорител кој неуморно
агитира за својата непрактична партија
(нејзиното име: Поезија versus Бесконечност,
или ПВБ, ако некој претпочита скратеници).

Во секој град и во секое пристаниште
имаше свои агенти; понекогаш пееше стихови
пред ентузијастичката толпа која ништо
не разбираше – потоа уморен, палеше голоаз
на бетонскиот кеј, а галебите кружеа над него
исто како над Балтикот, дома.

Преголема интелигенција. Омилена тема: време-
то

versus мислата, која гони фантоми,
ја оживува Марија Стјуарт, Дедал и Тибериј.
Поезијата требаше да биде како коњските трки:
коњите се диви, јавачите – од мермер,
целта – невидлива, се губи во облаците.

Молам да се запамети: иронија и болка;
болката одамна живееше во срцето
и сè повеќе растеше – толку,
колку што секоја елегија напишана од него
го љубеше егоистично и сакаше,
токму тој да биде нејзиниот херој –

но Ве молам, господа – трпение,
привршуваме – навистина не знам,
како да се изразам: нешто како нежност,
и насмевка, сосема срамежлива,
моментот на колебање, мекоста,
кратката пауза во аргументирањето.
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ЗА МОЈАТА МАЈКА

За мојата мајка не би умеел ништо да кажам –
како повторуваше, ќе жалиш некогаш,
кога веќе нема да ме има, и како не верував
ниту во „веќе“, ниту во „нема да има“,
како сакав да гледам кога читаше модерен роман,
ѕиркајќи веднаш во последните поглавја,
како во кујната, сметајќи дека за неа тоа не е
соодветното место, го вареше неделното кафе,
или, уште полошо, филети од бакалар,
како чека гостите да дојдат и гледа во огледало,
правејќи ја таа гримасата која успешно ја штитеше
да се погледне себеси вистински (што изгледа го
наследив од неа, како и неколку други слабости),
како потоа слободно расправа за работи,
кои не беа нејзино forte, и како јас несмасно
се препирав, како тогаш кога
таа се спореди со Бетовен, кој го губи слухот,
а јас реков, сурово, ама знаеш, тој
имал талент, и како сè ми прости
и како јас тоа го паметам, и како летав од Хјустон
на нејзиниот погреб и во авионот пуштија
комедија и како плачев од смеа
и од жал, и како ништо не умеев да кажам,
и сè уште не умеам.

ВО ТУЃАТА УБАВИНА

Само во туѓата убавина
има утеха, во туѓата
музика и во туѓите стихови.
Само кај другите има спас,
макар и самотијата да има вкус на
опиум. Не се пекол другите,
ако ги видиш наутро, кога
имаат чисто чело, измиено од соништа.
Затоа долго се думам, каков
да употребам збор, тој или ти. Секое тој
е предавство на некое ти, токму
затоа во туѓиот стих верно
чека студен разговор.

ПРОБАЈ ДА ОПЕЕШ ОСАКАТЕН СВЕТ

Пробај да опееш осакатен свет.
Не заборавај на долгите јунски денови
и на шумските јагоди, капките розе вино.
На копривите, кои методички ги обраснуваа

напуштените домаќинства на изгонетите.
Мораш да опееш осакатен свет.
Гледаше елегантни јахти и бродови;
еден од нив имаше долг пат пред себеси,
на другиот чекаше само солена ништост.
Виде бегалци кои одеа до никаде,
слушаше мачители кои радосно пееја.
Треба да опееш осакатен свет.
Сети се на миговите кога бевте заедно
во белата соба и завесата се заниша.
Врати ја мислата на концертот, кога бликна музи-

ката.
Наесен збираше желади во паркот
а лисјата лудуваа над лузните од земјата.
Опеј осакатен свет
и сиво пердувче, изгубено од дрозд
и нежно светло кое талка и исчезнува
и се враќа.

СЕГА, КОГА ГО ИЗГУБИ ПОМНЕЊЕТО

Сега, кога го изгуби помнењето
и веќе можеш само беспомошно да се насмевну-

ваш
би сакал да ти помогнам – сепак некогаш
токму ти, како демиург, ја отвори мојата фантазија.
Се сеќавам на нашите патешествија, волнени об-

лаци
пловејќи ниско над влажната шума во планините,
(во таа шума го знаеше секое патче), исто и
летниот ден кога се искачивме на врвот
од високиот морски светилник на Балтикот
и долго гледавме на бескрајното бранување на 

морето,
неговите бели плетки разресени како нитки за 

плетење.
Нема да го заборавам тој миг, мислам, дека и ти 

беше тогаш
трогнат – се причинуваше како да го гледаме сиот 

свет,
безграничен, дишејќи спокојно, син, совршен,
изразит и маглив истовремено, близок и далечен;
ја чувствувавме тркалезноста на оваа планета, 

слушавме галеби
заиграни во забавно летање
сред топлите и ладните воздушни струи.
Не умеам да ти помогнам, имам само едно пам-

тење.

Препев од полски јазик: Звонко Димоски
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Иван Шопов

КОН КНИГАТА „ВРАПЧИЊАТА И ВРЕМЕТО“ НА ПАУЛИ ТАПИО

Книгата „Врапчињата и вре-
мето“, иако е дебитанска книга, 
сведочи за поет кој веќе е зрел и 
има изградена специфична ин-
дивидуална поетика, препознат-
лив поетски глас. Паули Тапио 
е еден вид хроничар на модер-
ниот свет во кој „големото пра-
шање се распарчило на милио-
ни мали“; во неговите стихови го 
наоѓаме одекот на збунетиот со-
времен поединец кој се обидува 
да се ориентира во хаотичниот и 
честопати брутален свет. Лириз-
мот на Паули Тапио ја исклучува 
патетиката. Во неговата поезија 
нема место за ескапизам, туку 
смела свртеност кон актуелни-
те проблеми на денешницата. 
„Врапчињата и времето“ е книга 
која не бега од политичкото. Но, 

при соочувањето со горливите и 
актуелни проблеми кои го мачат 
денешниот свет, Тапио не запаѓа 
во баналност.

„Врапчињата и времето“ е 
книга која на формален план е 
прилично концептуална. Авто-
рот асимилира форми и изразни 
средства кои можеби не се има-
нентно поетски, на тој начин очу-
дувајќи го својот поетски исказ. 
Библискиот пастиж, дневнички-
от запис, насловите од весници-
те, прозата, поезијата во проза, 
песните кои можат да се читаат 
на повеќе начини и во повеќе 
насоки... Сето тоа создава книга 
која е возбудлива, не е моното-
на, но сепак, кога ќе се земе сѐ 
предвид, претставува заокру-
жена и цврста смисловна цели-

на. Поезијата на Паули Тапио се 
карактеризира со изразена ин-
тертекстуалност. Иако неговиот 
израз е несомнено модерен, тој 
не е антитрадиционалист, туку 
вешто ја помирува традицијата 
со поривот да се биде модерен.

Во книгата преовладуваат 
меланхоличните тонови, на мо-
менти постои и резигнацијата 
пред ужасите, но на збирката 
„Врапчињата и времето“ не мо-
жеме да ѝ одречеме и извесен 
степен на побуна. Бунтовноста 
на Паули Тапио не е некакво 
младешко врескање, туку ја на-
оѓаме во инсистирањето да се 
памети. „Да се сеќаваш е сла-
бост, да не се сеќаваш е лудост“, 
вели поетот во една од своите 
песни. Не случајно еден голем 
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дел оваа поетска збирка е струк-
туриран како дневнички запис. 
Секојдневниот живот се одвива 
врз фонот на новинските насло-
ви за удавените мигранти и врз 
фонот на најбруталните методи 
за измачување во историјата. 

И што му преостанува на по-
етот освен да памети, да забе-
лежува? Паметењето, поетска-
та хроника на бруталните вре-
миња, но и на комплексните и 
турбулентни внатрешни светови 
не е и не може да биде бесмис-
лена.

 
ОД СВЕТСКАТА КРИТИКА

„Врапчињата и времето“, 
дебитантската книга поезија 
на Тапио, за која ја добива на-
градата „Мостови на Струга“, e 
објавена во 2017 година. Иста-
та година ја добила престижна-
та награда за книга „Хелсингин 
Саномат“, која што се доделува 
за најдобра дебитантска книга 
проза или поезија за таа година. 
Во својата поезија Тапио особе-
но се занимава со ритмите во 
финскиот јазик. Исто така за-
интерсиран е за формалните и 
стилски конвенции од различни 
поетски традиции и сака заста-
рените форми и ограничувања 
да ги прилагоди во современите 
контексти задржувајќи ја врска-
та со иновативната современа 
поезија на својот мајчин јазик и 
на другите јазици. Тематски, не-

говата прва збирка ја истражува 
судбината на модерната инди-
видуалност фатена во грчот од 
светската историја и светските 
политики.

„Врапчињата и времето“  на 
Паули Тапио трогнува со својата 
прецизност и длабочина. Тоа е 
зрела, комплексна и од аспект 
на книжевната техника исклучи-
телно вешто компонирана книга 
која истражува трогателни теми 
за сложеноста и тешкотијата во 
општењето меѓу луѓето, за коп-
нежот по значење и комуника-
ција. Низ еден тежок меланхо-
личен тон, сопоставени едни на 
други, се прикажуваат описи на 
историските методи за мачење, 
наслови во весниците за превр-
тени бродови со бегалци, а од 
другата банални, случајни запи-
си во дневник. Паули Тапио низ 
ваквите споеви на различни тек-
стуални материјали дава еден 
лиричен тон кој предупредува 
за опасностите од нечувствител-
носта и рамнодушноста. Тоа се 
стихови кои немилосрдно ја од-
разуваат бедата и збунетоста на 
нашето време. Стихови во кои 
сликите на очајната збунетост 
што ја чувствува индивидуата во 
време на сè побрзата дезинте-
грација, а кои се предадени низ 
драматичен тон, пречесто по 
полн со политички набој.

Книгата „Врапчињата и вре-
мето“  функционира на повеќе 
нивоа, движејќи се од широки 
глетки до ситни детали и сè така 

напред и назад во времето и 
просторот. Личното се поврзува 
со универзалното, концептуал-
ното со емпиричното. Помпеја 
е закопана под хаштази, мина-
тите животи се згуснуваат во 
планети, сателити шпиунираат 
провинциски градови. Мислите 
летаат од една рамнина кон дру-
га како зраци светлина заробена 
во сала на огледала, а одвреме 
навреме се кристализираат во 
концизни сознанија.

Некои од песните прилаго-
дуваат стари форми и метрики, 
но повеќето се напишани во 
слободен стих. Во збирката има 
доста поезија во проза, па дури 
и проза. Тапио храбро експери-
ментира со разни стилски сред-
ства што кај читателот побудува 
сомнеж околу тоа кој е најсоод-
ветен начин за читање. Успева 
да постигне моќен ефект преку 
обични средства, често употре-
бувајќи по малку и шоканти, не-
очекувани споеви или употреби 
на истите. „Врапчињата и вре-
мето“  на Паули Тапио е книга 
што изненадува. Речиси секоја 
песна има различна форма. По-
стојано тежнее да изнајде или 
да прилагоди соодветна форма 
или формално решение на содр-
жинските, на тематските преоку-
пации, што на некој начин дава 
една увереност во моќта на кон-
кретното изразување.

Превод од англиски јазик: 
Никола Ѓелинчески
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ПАУЛИ ТАПИО
Награда „Мостови на Струга“ на Струшките вечери на поезиjата 2018 г.

Паули Тапио (1986, во Оулу, Финска) е поет, книжевен критичар, организатор на настани и пре-
ведувач од руски јазик. Студирал финска книжевност и руски јазик на Хелсиншкиот универзитет, 
каде што денес предава и спроведува истражувања за својот докторат за формирањето на слобод-
ниот стих во модернистичката финска поезија.

„Врапчињата и времето“, неговата дебитантска поетска книга за која ја доби наградата на УНЕ-
СКО „Мостови на Струга“, e објавена во 2017 г. За неа ја доби и престижната награда „Хелсингин 
Саномат“, која се доделува за најдобра дебитантска книга проза или поезија за таа година. Негова-
та прва збирка ја истражува судбината на модерната индивидуалност фатена во грчот од светската 
историја и светските политики.

1986 –

Живеевме меѓу војните,
се враќавме кон непознатото,
историјата заврши и повторно започна,
големиот економски раст заврши.

Живеевме меѓу војните,
заборавивме повеќе отколку што бевме научиле,
и никој не можеше да ги реши воените кризи
на Истокот, сè поголемиот раздор на Западот,
а една револуција ја следеа дванаесет револуции,
се враќавме кон непознатото,
израснавме до возраста на нашите родители, нив-
ниот стас,
и го сакавме тоа што тие го сакале пред нас.

Живеевме меѓу војните,
полни со неоснован песимизам,
се испосекоа шуми кај меѓународни граници, се 
крена бодликава жица,
а додека шетавме во паркот, нашиот син или ќерка
го пушти балонот, и се пуштивме од син ни,
ќерка ни, ја свртивме земјата во бавчите, ни папсаа 
грбовите
и заборавивме повеќе отколку што бевме научиле,
беа усвоени нов устав и нова валута,
разлистувајќи низ насловите, брзавме за на работа,
се враќавме кон непознатото,
ги отплативме долговите и си наврзавме нови дол-
гови,
економијата порасна, знаењето за иднината не се 
зголеми.

Живеевме меѓу војните,
полни со неоснована надеж,
науката почна да нè учи дека сè е симулација,
а вербата во задгробен живот не престана, проро-
кувањето

не престана, продолживме да сметаме веројатно-
сти,
првиот угнетувачки период беше краток но жесток,
се преморивме, си легнавме порано,
полни со неоснован песимизам,
а кога наполнив седумдесет години видот ми се 
влоши,
воздивнувајќи, ти одеше од соба в соба, молчешкум 
носејќи лекарства,
заборавивме повеќе отколку што бевме научиле,
урнатините на древниот град беа збришани
а нови урнатини се родија од нови градови,
се враќавме кон непознатото,
епохата го изгуби своето значење, имињата на вну-
ците,
сè почна да се чини чудовишно, туѓо.

Живеевме меѓу војните,
кога јазот помеѓу глупавоста и мудроста растеше,
но се сеќаваш ли на таа новогодишна ноќ, кога си 
дојдовме дома
во раните часови, јас го отворив прозорецот а врап-
чињата џивкаа,
ние бевме нежни и снежеше, небото полека паѓаше,
и полека сè се менуваше, детето спиеше, растеше,
ветрот правеше злато во виорот од светлина под 
светилката, ние полека
се проѕевавме, и ѕверот што го беше проголтал све-
тот се проѕеваше,
ние бевме полни со неоснована надеж,
кога фосилните горива конечно секнаа,
и секое лето страшилото добиваше униформа од 
нов колонизатор,
полни со неоснован песимизам,
се сетивме на мрежата на информации, колку ла-
жевме во тоа време,
излеговме од сауната и долго јато жерави прелета 
над пределот
за последен пат, заборавивме повеќе отколку што 
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бевме научиле,
нашата неописливо глупава генерација
требаше да изгради нова култура,
се враќавме кон непознатото,
време во кое конечно сме заборавени, џив џив
рекоа врапчињата откако нè снема.

ГРАН ПОПО/ЛЕТНА ГРАДИНА

В градина седиш на дното од морето
а дрвјата, високи алги, се нишаат во времето

наредени како слогови, исправени како нурнувања
а ластовичките и инсектите се вртат во воздухот,

стрелициите одѕвонуваат, си го менуваат полот,
огнени јазици, пепелаво-црни и оксидирано-зеле-
ни,

овие катастрофални мигови на светлина,
браново-честичните ноќи и вечерите со спори од 
мувла,

многу малку време помина од нашата кармичка 
трансмиграција
и секогаш ќе е така, додека да започне повторно,

и животот влегува во нас како клуч, и не постојат 
грешки,
хромозомите се делат – ова е мртов лист,

корењата се на милост и немилост на ветрот, птица 
грабливка
на работ од воздухот, лилјакот и бубашвабата,

а јас сум распнат на себеси, ти
си распната, се кикотиме и се потиме

и се претвораме во опојна течност, ти си го забора-
ваш
името, латинскиот јазик, белите животни,

небесните јазли, се разложуваат во утрото, што е 
животот:
фестивал на распаѓање, преродба, хидролиза.

МЕЛАНХОЛИЧЕН РАЗГОВОР

А се сеќаваш ли кога реков
дека подобро е да не се биде
на овој свет, подобро е со потиснати сетила
да се набљудува меурот на постоењето
отколку да се чекори по поле носејќи вода
од изворот на животот во ведро што протекува,

и како и секогаш ти таман да се расплачеш
туку си се изнасмеа и рече дека мртвите се во ред,
овој шир од живот сега им е покрив,
нема да се вратат, но мрежите од гранки
ќе ги носат низ сферите, само непотребното го нема,

а еве си, чекориш врз нив со мене
во длабоките сенки под крошните,
и ако бараш мир, тогаш зошто ли
ја наруши тишината, која беше добра,
и разоткри сè што таа чуваше неизречено?

1. (КОГА ЌЕ ИЗГЛЕДАШ 3 000 ФОТОГРАФИИ…)

1.
Кога ќе изгледаш 3 000 фотографии од проживеан 
живот, почнуваш да искашлуваш вода,
излегуваш надвор и блуеш небо од твоите преполни 
бели дробови,
2.
небо со 3 000 далечни запалени дупки,
а без долга скала за да се качиш и да ги поправиш.
3.
Одењето на Месечината е мачкина кашлица. Само 
скок преку ров,
но ај пробај да си го закачиш знамето во било кој 
проживеан миг.
4.
Ќе се запали, ќе видиш.
5.
Знаеш: „Ако целото време е вечна сегашност
целото време е неоткупливо“.
6.
Non nobis, non nobis, Domine, sed nomini tuo da 
gloriam*, тоа го пееле
на Свети Криспин пред сто години, откако завршила 
битката,
и расплаканиот крал го однесол телото на младо 
момче до запрегата.
7.
И последните издивнувања на мртвите, прекриени 
од облаците на небото,
кондензираа во планети, баш како оваа, и врнат врз 
нас, сè уште врнат врз нас.
8.
Но не тврдам дека времето постои, не, не.
9.
Само мислам дека Господ почнал да си ја полни ка-
дата со елементи,
но заборавил да ја затне.

* Не нам, Господи, не нам, туку на Своето име дај Му 
слава (Заб. на прев.)

Превод од англиски јазик:
Никола Ѓелинчески
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НАГРАДА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ЗА 2018
ЗОРАН АНЧЕВСКИ

Зоран Анчевски (1954) е поет, есеист, ли-
тературен преведувач и професор по англо-а-
мериканска литература. Своето образование 
го стекнал во Македонија и во САД. Досега 
ги има објавено стихозбирките „Патувања 
низ скршени слики“ (1984), „Стратегија на 
поразот“ (1994), „Линија на отпорот“ (1998), 
„Превод на мртвите“ (2000) „Див мир“ (2004), 
„Избрани песни“ (2008, на македонски и на 
англиски јазик), „Историја на ветрот“ (2009), 
„Небесна пантомима“ (2018) како и обемна-
та студија З„а традицијата“ (2007). Автор е и 

уредник на голем број поетски 
антологии, избори и прозни 
дела на врвни светски автори 
на македонски јазик. Резултат 
на неговата преведувачка актив-
ност се и трите антологии обја-
вени на англиски јазик: две на 
современа македонска поезија 
и една на куса современа ма-
кедонска проза. Исто така има 
објавено голем број есеи и ста-
тии од доменот на литературата 
и културата во разни списанија 
во земјата и во странство. Уче-
ствувал на бојни меѓународни 
поетски фестивали, конгреси и 
семинари и раководел со поет-
ски работилници. За своето тво-
рештво ја има добиено награ-
дата „Студентски збор“, за нај-
добра дебитантска книга (1985), 
„Браќа Миладиновци“ за најдо-

бра поетска книга меѓу две СВП (2018) и пре-
стижното меѓународно признание за поезија 
„Ѓакомо Леопарди“ (Реканати, Италија, 2004). 
За својата преведувачка дејност ја има доби-
ено наградата „Григор Прличев“ (2001). Член 
е на ДПМ и на Македонскиот ПЕН центар, чиј 
секретар бил во два наврата, а сега е негов 
претседател. Од 2003-2007 година бил прет-
седател на Управниот одбор на меѓународни-
от фестивал „Струшки вечери на поезијата“.
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Небесна пантомима
На душата

„Моли се за мене сега и во часот на моето раѓање“
Според Т. С. Елиот

Само ти, душо моја, умееше да се справиш
со острите копја на моите зборови
и со скипнатата тежина на угарот во мене.

Сега твоето тврдокорно отсуство
ме пронижува како лист ситен тутун
што се суши на скржаво есенско сонце.

Домот ми е премал за чекорите
чија упорност ги заокружува аглите
и ги населува со топли леи од ветувања.

Се претворам во млечен прав што по вторпат
се таложи во темелите од древна црква
во текот на еден човечки живот.

Но друг спомен освен за тебе, душо, немам.
Талкам од еден крај до друг крај
на сопствената пустина без оази –

ги бројам убавите денови закачени
на оптегнат сончев лак од скудно лето
што не дозволува мигови на каење

во привидот на овој живот
што како сидро се спуштил на дното
од една бескрајна небесна пантомима

и спокојно го чекам моето ново раѓање.

 
La Vita Nuova

1.

Премногу е едноставно
да му се вратиш на ветерот
во час кога ништо не се менува,
во миг кога можеш да речеш:
‘Се родив далеку од колевката
што боледува од црвоточни слики –
растев низ години
што излегуваа од бункери
на партизански приказни,

отаде визиите на мудрите старци
што еднаш ја узнале формулата на страста –
зреев во тајната на човечката болка,
во тивкото множење на царствата
врз чија географија
ги доживеав првите љубовни болки,
се заразив со огромни татковини
по растегливите страни на светот
што и сега, дури стареам,
ми го одземаат здивот
и правото на болежлива иднина
која само лузни
во наследство ми остава’.

Сега го пееш ракописот
на паднатите камбанарии
и ноќните куќи
врз густи петолинија чад.
Твоите најдобри учители
се доктори на тишината
што одамна е застрелана
од бројните докази,
лажно вгнездени
во преклопените сказалки
на времето
и бесконечно одразени
во огледалата на крстопатите.

Скопје, 2015 
5.

Ако преписката со минатото
ја започнуваш во невреме,
не треба да минуваш река
што тече наназад од морето.

Неизустените воздишки во младоста
палат залудни огнови во староста.
Со нив се потврдува значењето на зимата
и на голите дрвја наспроти залезот.

Ќе се разбудиш во ноќна мора
што капе од Злородното дрво
кога водите што си ги минал
ќе ја немаат горчината на солта.

За да ја започнеш навреме
преписката со иднината,
ќе треба да се искапиш во река
што тече нанапред кон морето.
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Штом цапнеш во неа сети се на мене
како на некој кој штотуку се разбудил
во нова кожа оптегната ко штавена сенка
и конечно сторил нешто вистинско:

се размножил во бесконечни слики
на морските крстопати од далги
што божји се одаи со диви огледала.

Патнем, Гоа, 2016
 
6.

Кога поаѓаш од еден привид кон друг,
крајот на едно име е почеток
на друго, што како ехо на камбана
се меша и клокоти во трето.

Затоа имињата на привидите
се менуваат побавно од кралствата,
што како волнени облаци
заминуваат во гласната анонимност на луњите.

Крајот на едно име е почеток
на друго, што како ехо на гром
се прелева во доловите.

Затоа имињата се како последен сончев зрак
што божем рака на давеник очајно се подава
од длабочините на залезот.

Крајот на едно име не е крај
на нештото што го именува кога тоа ќе се стопи
божем мека мартовска снегулка врз топла дланка.

Затоа при секое ново будење треба да најдеш име
што ќе зрее во ноќните огледала
и потоа, како орден, гордо ќе го носиш
на свечената парада за триумфот на денот.

 
Индиски рапсодии
   На Ронче

1. Конаци на духот

Ако реката можела со тврдоглава упорност
да издлаби корито за својот тек низ времето,
зошто духот не би можел да издлаби
колевка за своето раѓање во каменот?

Порозно е времето на животот човечки.
Минуваме низ него како низ скршено огледало
во кое плотта се ломи во недоглед
и запираме во полумрак во кој се множат еха.

Сенките ријат во неподвижниот танц на боговите
смраморени во вечна екстаза. Телата, снеможени,
се трошат во своето прабитие наталожено ко пра-
шина
од древни ѕвезди што ја вее нов космички ветер.

Жедта е неопходна за такво патување.
Секој чекор го мериме со пролеана голтка пот.
Зракот сончев е небесен камшик што шиба
по плеќите на земјата и отвора распукани рани.

Реката скипнала и се свила во пуста потковица,
Над неа храмови изделкани од благослови и ман-
три. 
Каменот е единствен облик на мирот.
Толку ладен, а од топлина создаден.

Во него е вплотена визијата за светот.

Пештерските храмови
во Аџанта и Елора, 2016

 
2. Слепи улици

Овде нема слепи улици.

И да ги има,
тие се отвораат
кон цветни храмови
во кои те канат
бистри детски погледи
со песна од гладни усти 
и танц на корави стапала.

Овде нема слепи улици.

И да ги има,
понадата што ти ја нудат
ја издвоиле ковчести прсти
од скутот на гладта
за да ти го нахранат духот
на сите патувања
по распосланите животи
во правта.
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Овде нема слепи улици.

Земјата ќе тежи помалку ако во нив
секој гласно си ја испее својата мака.

   Бомбај, 2016

 
1. Жерав

Чунки совршен бел чун
сочинет од чудни чинки –
жив мрамор врз одливот:

жерав, со трпелива желба
вежбана милион години,
чека ли чека прилив.

Чиниш дека в час
сал сенка станал што
дробни риби ја бараат за почин,

за тогаш да стрелне
ко ровја, да клукне мал залак
што го голта в миг

и пак мрамор да се стори.

   Тотада, 2016
 
Anabasis

„Светот треба да се роди под твоите стапки“.
‒ Според Сен Џон Перс

1.
Прашумата се простира како поле со привиди.
Во воздухот се одигруваат сложени небесни пан-
томими.
Врз водените лавиринти се спушта молитвен пој
небаре свилена копрена над огнен хибискус.
Се постила ко бистра пот врз плеќите на бродарот 
од џунката 
и врз жилавото тело на жедниот банјан со илјада 
прсти.

Пловиме по лавиринт од зелени олтари,
врз ќилим од сини водени зумбули и цветни ар-
хипелази,
ја откриваме тежината на големите стравови и за-
блуди
додека петиците ни ја пеат сета тишина на светот

скриена во древното братство на дрвјата,
вгнездена во начулените уши, раширени ко длан-
ки.

Откршените залаци ноќ сè уште глувеат во тревите
и се мешаат со млеко што капе од распукани ко-
коси.
Овде и мостовите тивко пловат заедно со луѓето.
Дишиме туѓ воздух со мирис на беда и убавина,
оддалеку се слуша нежен баритон потонат во 
мантра
што допира до нас како ехо од секој џеб на џун-
глата.

2.
Но молитва ли е тоа
или лелеав шепот од небесата
што се спушта врз нас
ко оката рибарска мрежа?

Овде и водата ја мешаат со молитви,
бавно отпиваат голтка по голтка
за да ја згаснат жедта на душата
што се ниша ко сув лист напладне.

Тежок е воздухот, прејаден со влага
до пукнување, стежнат ко матна вода
во мртвица. Отпиваш од сопствениот одраз
во воденото огледало што лигаво истекува

и ја чекаш свежината на ноќта
да се закотви крај овој непознат брег
кон кој и брановите плахо се прикрадуваат,
оти сѐ што итало, веќе одамна си заминало.

Останал сал тој молитвен веј, густо сталожен,
чиниш древна е предупреда од премалени гранки
што висат како празни ракавици
врз склопените дланки на водата.

Перумпалам, Кочи,
Керала, Индија 2016

 
3.
Маглата не може да ја развее ни клетва,
ни молитва. Тоа реката поти морничави утра.
Во очите го нема зракот што рие
и се насладува на секоја трепетна слика.
Нема кој да ти каже што е напред, а што назад.
Знаеш одамна да одиш, но чекориш потамина
во оваа средна земја: ни горна, ни долна.
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Си мислиш: земјата што ја напуштив
беше поарна, нештата си имаа име на показ –
патиштата свои патокази, домот свои приказни.

Чекорот го мериш со препки врз голиот камен
во кој е врежана историјата на секој човечки пад.
Со кандило го бараш денот во себе
што ти коткаше одлучна мисла. Се кошкаш
самиот со себе и пелтечиш загубени птици
чиј продорен крик ја реже реско маглата
од оваа загадочна небесна пантомима.

Јамуна, Агра,
Индија, 2013

 
9. 
Поплака на стариот воин

   (сонет во слободен стих)

Време е од мечовите да исковаме плугови,
од преживеаните фаланги да направиме орачи,

да засукаме ракави и за работа да се фатиме
што носи леб и пород, а не смрт и слава.

Да го оставиме лакот заспан, а плуг да стегнеме 
в рака,
не коњ да бодинаме, ами ѕевгар по бразда да те-
раме.
Не поснопица луѓе да правиме по полиња бојни,
туку по слогови родни снопје жито да врзуваме.

Само така благослов ќе сретнеме на широкиот пат
по кој треба да се тргне без делби и празни фалби
кога светлината изгрева една за сите, се шири
и брзга ко шурка брашно под каменот мелнички.

Земјата ја помни крвта што ја тера во плач да се 
гуши,
но со радост го чека ралото, за песна да ѝ отвори 
душа.

Критички искази:

- Примерот на Анчевски, согледан во рамките на развојот на македонската 
поезија во последните неколку децении, е приказна за обидот да се излезе од 
традицијата, но и за судбинската условеност да се остане во нејзините граници 
кои, притоа, постојано се шират.

Влада Урошевиќ

- Врз примерот на Зоран Анчевски нашата поезија покажува дека [...] во по-
етот на нашето доба проговориле повеќе типови говори и дека семиотичкиот 
полиглотизам се повеќе станува негов raison d’etre.

Венко Андоновски

- Поезијата на Зоран Анчевски настанува во една компликувана, умножена, 
многугласна и, ако сакате, брутална лирска атмосфера.

Атанас Вангелов

- Зоран Анчевски се препознава како една од најистакнатите крупни фигури 
во современта македонска литература.

Санде Стојчевски
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IN MEMORIAM

ВЕРА ЧЕЈКОВСКА

 (1954 – 2018)
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Вера Чејковска е македонски поет, раскажувач, есеист, доктор по физика и сеизмолог. 
Член на Друштвото на писателите на Македонија и на Македонскиот ПЕН-центар. Ги обја-
ви стихозбирките: „Човек и врата“, „Множење на словото“, „Опит“, „Отсуството на Благи-
от“, „Рабови“. На албански и на англиски јазик има издадено поетски избори, а нејзините 
песни се преведени уште на петнаесетина други јазици и застапени се во повеќе анто-
логии. Ги доби поетските награди: „Млада Струга“, „Кочо Рацин“, „Ацо Шопов“ и „Браќа 
Миладиновци“.

ГОЛЕМАТА СЕСТРА, БЛАГИОТ

љубов, олицетворена најпрво во Големата сестра,
секогаш присутна во мислите, исчекувана, кога
е замината некаде, за нежна дружба која поттик-
нува,
дружба во која изникнува зелено стебленце,
на чијашто крв, како цртежи на чакри, се измену-
ваат
црвени, портокалови, жолти, зелени, тиркизни, 
индиго
и виолетови цветови, од кои израснуваат невид-
ливи
цветови, невидливи цветови насекаде; - потоа 
пак
љубов, над кои еден замислен лик, кој се изви-
сува
во мракот зад прозорците, само во миг, но миг 
кој се растега како вечност, лик кој не е придру-
жен
со незауздливи раце, глатки гради и стомак, бо-
жествени
бедра и кротки ткива меѓу нив, само лик,
благонаклон, благоразумен и благоглаголив
кој буди праслики и претскажувања за спојување-
то,
кое се пресликува во некое мое поранешно и 
идно јас.
- Најнакрај, неговото повторно исчекување, на 
Благиот,
исчекување кое можам да го искажам само во ис-
поведи,
полни со мислени именки и тегобни глаголи,
во чудни согласности на звуци,
кои сите заедно се втонати во некакви подмолни 
струи,
:треперам во стравот дека моите стихови
 ќе го допрат црното дно 

РАНИ ТВОРБИ

сакам да се заплетам во златни коси
на есенската зора, по коишто, како изгубени ан-
гелчиња,
копнеат паднатите лисја, дедо мане ги гони бо-
говите
а ги пушта самовилите во сказните што ги кажува
додека се шири мирисот на лебот-погача што го 
пече, 
баба дона раздиплува бело тенко платно, прот-
каено
со свила, и така исцртува виулеста и невина па-
тека
меѓу кружното огледало и сонцето, една пчелич-
ка,
вредна како Големата мајка, цело време внесува 
и
изнесува звуци и зраци, синевината надвор сè на-
ново
навлегува во хоризонтот, навестувајќи бескрај, 
рекичката со лудо име од македонското гратче
кавадарци ита од слив кон
модрата галаксија со лелеави боенки-
тоа е морето.
:барем еднаш бев далеку
од т.н. Загризи на Ноќта, Ледот,...,...
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Оливера Ќорвезироска

„ВИШЊЕ С’С И БЕС СЕМКЕ“
Патуваме заради фрижидерот. Возиме 

брзо и долго, километрите фрштат под гумите 
на брат ми како камчиња. Куманово никогаш 
не било подалеку од Скопје како последни-
те 6, 7 месеци. Милиони километри, часови 
и часови, денови и денови патување. Нава-
му-натаму. Етапно ја враќав целата куќа назад 
во времето, како во доцните седумдесетти, се 
сеќавам на секој детаљ и точно така и ја сре-
дував секоја соба одделно. Брат ми не се со-

гласуваше со тоа што го правам, ама ми пома-
гаше. Кон крајот на летото, целата куќа зами-
риса на тукушто испрано време. „Искречено“, 
испрани, испеглани и закачени старовремски-
те чипкани завеси на прозорците и кадифени 
кон нишата каде што ни беше кујната. Пред 
тоа морав да ги најдам низ длабоките пла-
кари на нашата одамна почината мајка која, 
во согласност со својот шивачки карактер, ни-
когаш ништо не фрлаше, „ќе се најде некад 

за нешто“. Внимателно ги диплеше работите 
што престанувавме да ги користиме и ги ре-
деше на највисоките полици во плакарите. По 
речиси четириесет години, по смртта на тат-
ко ми, најдов сѐ. Ја направив куќата пожива 
отколку што беше сите тие 13 години додека 
татко ми беше во неа сам, без мајка ми. Ви-
кенди и викенди го правев тоа, додека брат 
ми седеше покрај мене или ми помагаше, и 
пушеше, пушеше, пушеше... Ми велеше: зо-

што го правиш ова, кога секако ќе 
ја продаваме куќата, ама само со 
очите. Низ устата не пушти да му 
мине ниедна таква мисла. Кога сѐ 
направив како што сакав, ги отка-
чив сите слики што стоеја во моја-
та моминска соба и ставив само 
една што брат ми не ја ни знае-
ше. Ама не ни праша ништо. Виде 
дека така сакам, дека тоа ми е 
важно, го извади клинчето на кое 
ја бев закачила, ја донесе бор-ма-
шината од подрумот и направи 
убава вистинска дупка во ѕидот со 
специјална типла за сликата што 
се преправаше дека е нормално 
да биде таму. 

Фрижидерот за длабоко 
замрзнување, 210 литри, Горење, 
купен 1984 година во Словенија, 
чекан цела зима да стигне во Ку-

маново, никако не втасував да го средам, 
иако сето време знаев дека е преполн со сеш-
то и дека непрестајно работи 6, 7 месеци кол-
ку што беа поминале од смртта на татко ни. 

- Да одиме в недела за фрижидерот? 
- Да одиме. 
Тргнавме. Патувавме, патувавме, јадевме 

кифлички, како секогаш кога одиме на наши-
от долг, далечен пат од триесет и седум-осум 
километри до Куманово за кои ни требаат ми-

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА
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лиони години и домашна храна. 
– Кога ги месеше? – ме прашува брат ми 

со полна уста. 
– Сабајле – велам и гледам пред мене на 

автопатот. Јас не јадам толку рано.
Влегуваме во куќата, брат ми се качува 

нагоре по скалите, јас се симнувам надолу, во 
подрумот, право кај фрижидерот. Го одминав 
бунарот под скалите не смеејќи ни да поглед-
нам кон него, затоа што цело детство тоа ни 
беше најстрого забрането. „Деца не смеете да 
идете сами у подрум због бунар и тачка.“ 

Фрижидерот е наполно мртов однадвор, 
го отворам, внатре - жив, прежив! Полн до вр-
вот! Пребарувам со очите. Малку месо, многу 
зеленчук. Татко ни не сакаше месо. Кога беше 
жива мајка ни – фрижидерот беше барем по-
ловина со месо, половина со зеленчук. Татко 
ни по нејзината смрт, месото го спика во едно 
ќоше од фрижидерот што го викавме Митја 
Кочевар во детството, зашто беше некаква 
криза, немаше фрижидери во продавницата 
и преку еден Митја Кочевар го купивме од 
Словенија... 

Не можам да решам дали првин да го 
оживеам Митја Кочевар однадвор или првин 
да го умрам однатре? Да го чистам првин или 
да го испразнам? Решавам првин да го ожи-
веам однадвор, малку да биде целосно жив, 
потоа да го умрам внатре. Бришам, пребри-
шувам десетици пати, првин со ракавици, 
секако, потоа, ги фрлам, ме нервираат, и про-
должувам со голи раце. Одамна ми е сеедно 
какви ми се рацете. Нека испукаат, пак ќе се 
оправат... Слегува брат ми долу и со интона-
ција на мајка ни и со зборовите на татко ни ме 
фали како сум го светнала фрижидерот.

- Сега е жив и однадвор и однатре – му 
велам и се смеам. 

- Ти цела куќа врати назад во времето 40 
години, па не ќе оживееш еден фрижидер - 
ми вели и пуши, се разбира. 

Ги бришам рацете со една сува, темна 
крпа на цветчиња што ја најдов во подрумот, 
оти морам некому да напишам мејл на теле-
фонот што стои на полицата покрај теглите. 

Ја препознавам шарата. Мајка ми имаше та-
ков летен фустан. Темната крпа на цветчиња 
е предница, една од полите на нејзиниот ле-
тен фустан. Десната, со илиците, не левата, со 
копчињата. Го пишувам мејлот брзо и полетно 
како да сум три, четиринаестгодишна, колку 
што имав доцните седумдесетти. И тој и на-
редните неколку. 

Потоа почнуваме да го празниме фрижи-
дерот, полека да го умираме внатре. Бабури 
за полнење, смрзнати домати во сите форми: 
цели, сомлени живи, печени и излупени, во 
ќеси, во шишенца од половина литар кисела 
вода; лозови листови за сарма, пченка, мно-
гу пченка! Во зрно и во клавчиња, недозреан 
грав колку за две варења, се гледаме со брат 
ми, тоа е баш кумановски специјалитет, не 
сум видела никаде на друго место, во друг 
град, да се вари зелен грав, ама, сепак... го 
фрламе и него во големите црни ќеси што се-
когаш ги имаме насекаде низ куќата. Никогаш 
не сме купиле црни ќеси во Куманово. Секо-
гаш јас ги купувам во Скопје и ги носам во Ку-
маново, како и средствата за чистење, секак-
ви дребулии и... кифлички за по пат и ручек 
за мене и за брат ми во стаклена вакуумска 
кутија. Едната ќеса е почната, одвиткувам вто-
ра од ролната и продолжувам да ја полнам со 
мелено месо од којзнае кога, вишни на кои 
пишува: „с’с семке“ и „бес семке“ (се насмев-
нувам, јас сум лектор, а татко ми напишал без 
со с), бамји, малини, некакво темно месо со 
коска, листови од зелка од „Випро“, вакууми-
рани... Се сеќавам кога му ги однесов на татко 
ми една зима пред година-две, за да му на-
правам сарма, тој се навреди како сум може-
ла да купувам вакуумирана зелка, се симна во 
подрумот, го шлапна пакетчето со зелката во 
Митја Кочевар и веднаш потоа од белото пла-
стично буре извади цела, прекрасна, тукушто 
стасана зелка од која се цедеше розеникава 
расолница. Ми студеше на скалите додека 
стоев, гледав и се чудев. „Си ставил зелка? 
Не знаев дека ставаш зелка, што ќе ти е, кога 
си сам!“ „А да не треба да купују вакумирану 
како тебе, како да немам руке, срам те било!“ 
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ми вели татко ми. „Се продава во секој мар-
кет, речиси е беспари“, продолжувам да го 
нервирам. „Сортирани листови, сите исти, 
прекрасно, само да виткаш!“ „Ти за тебе да си 
виткаш такву сарму, за мене само од домаш-
но зеље!“ 

Сетно ја ставам вакуумираната „Випро“ 
зелка во црната ќеса. Брат ми седнал на една 
гајба спроти мене и си ја чита графичката но-
вела „Хашиш“, што специјално му ја понесов 
да му ја покажам.  Ги коментира цртежите на 
Ѓорѓе Јовановиќ и не му е гајле за зелката во-
општо, поради која јас можев и да се распла-
чам. Потоа, додека ги фрлам последните ќеси 
грашок и некаква урда во канчиња од кисело 
млеко, ми зборува за Гете, за „Сказна за зеле-
ната змија и убавата Лилија“, ми вели: 

- Е, тој текст плаче за графичка новела. 
- Да, да – се согласувам и кимам со гла-

вата, додека рацете ми се толку премрзнати, 
небаре сум заталкала на планина во длабока 
зима. 

Потоа фрижидерот е жив однатре, чист и 
блескав; и мртов однатре – сосем празен, без 
ништо. Го земам гајтанот, внимателно го вит-
кам и го ставам озгора. Завршува и оваа при-
казна. И Митја Кочевар е среден. 

- Сакаш да го видиме бунарот?
- Деца, не смеете у подрум сами због бу-

нар и тачка, вели брат ми со гласот на мајка 
ми и се кикотиме. Одиме двајцата кон буна-
рот под скалите, тој ги трга штиците над него, 
зјапнува една стравотна дупка, од неа изле-
гува темничиште кое маршира околу нас. Си 
умислувам дека ја слушам водата што татни 
под моето детство како страв, како надеж и 
како очекување одеднаш. Ми стигнува мејл 
на телефонот. Се чувствувам како тукушто да 
ми го напишала водата. 

Сѐ фрливме во големите метални канти 
во дворот. Работите од фрижидерот, за да не 
се одмрзнат додека поминат ѓубреџиите утре, 
ги ставивме во по две црни ќеси стегнати со 
врвци одгоре. Се качивме горе, секој на својот 
кат, на мојот – доцните седумдесетти, тој се-

дум-осумнаесет години, јас три-четиринае-
сет; на неговиот – реално, наше време... 2018, 
тој и јас сме над 50 години. Ручавме заедно 
во собата во која сме пораснале, на поставена 
маса на начин како што поставуваше мајка ни: 
на чаршаф. Кариран за секој ден, бел – во са-
бота и недела. Тој седеше откај термо печката 
– на местото на татко ни; јас – откај вратата, на 
местото каде што седев секогаш и како мала и 
како голема, и како млада... 

Цел пат накај Скопје не можевме да се ос-
лободиме од мирисите што ни влегуваа низ 
отворениот прозорец на колата. Како некој да 
готвеше на автопатот, различно јадење на се-
кои десетина метри: сармички од лозов лист 
– посни кај Романовце, мрсни кај Миладинов-
ци; грашок, посен за мене и за татко ни, со те-
лешко месо за мајка ми и за брат ми; зелка 
со свинско (не можев да познаам дали е ва-
кумирана од „Випро“ или домашна од буре), 
колач со вишни на средината и шеќер во прав 
озгора, варен зелен грав со многу свежо нане 
озгора, бледникав, без запршка, само со мал-
ку фрлен црвен-пипер кога е речиси готов... 

- Не ти мириса на храна? – ме прашува 
брат ми и шумно намирисува со носот додека 
вози. 

- Да. На сите јадења што ќе ги зготвеше 
мама со сѐ она што фрливме. Можеби треба-
ше...

- Да дадеме некому? Аман! Кому да му 
дадеш замрзнати продукти од којзнае колку 
години... Мислиш дека сѐ беше од мината 
есен? Дај, те молам, во грашокот имаше лив-
че на кое пишуваше: „грашак 2013“!

- Не го забележав тоа, се бев зачитала 
во „вишње с’с и бес семке“ - му велам...

Тој го затвора прозорецот, очигледно не 
можејќи веќе да го поднесе мирисот на сите 
готвени јадења на мајка ми што се ширеше 
триесет и седум-осум километри од Куманово 
до Скопје. Неколку секунди навистина не се 
чувствуваше ништо во колата, а потоа одед-
наш, некаде од задните седишта замириса на 
тукушто изваден, домашен леб од рерна. 
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Оливера Доцевска

НЕКАДЕ ПОСЛЕ ПЕТ ПОПЛАДНЕ
На Скопје, мојот втор роден град

Некаде после пет попладне.
Заминува денот низ улиците на Скопје,
чекорите се бројат, еден по еден,
а низ образите тече топлината на студениот 
ден,
некаде после пет пи-ем.
Нема никој, освен еден-двајца случајни ми-
нувачи.
Некој, странец, можеби од лифт излезен.
Сенките се нишаат наместо дрвјата.
Стаклените огнени новогодишни топки
Сѐ уште висат, иако е февруари,
жално заборавени, на булеварот
Никола Јанакиев Карев.
Невреме доаѓа. Циклоните име имаат,
нешто како Бранко или Давид, во 2015-та.

Раскрсниците ги собираат во себе 
последните црвени двокатни автобуси.
Рекламата со едно бело шалче и капут 
зашеметува низ чекорите 
далеку од мислите.
Раката во џебот се стиска.
Петката одминува полна...
И голем билборд со Масин,
со кренати раце кон небото, како во молит-
ва...
Enchanté.

Некаде после пет пи-ем. 
Во Скопје. Попладне. Во февруари.

ЗА СТИХ ПО СТИХ

Посветен стана ред по ред
здив по здив, самрак и зора
во телото посветено блеснаа и горат!
И низ тој маглив миг
во неверица се прашува битието,
му се причинува ли?
Ти му посвети збор за збор,
ден за ден, исполнување на сон по сон...
Можно ли е? Таква убавина.
достојна за живот цел.
За стих по стих...

МОЛК ВО МОЛКОТ

Ме слушаш ли како молчам во молкот, 
ме слушаш ли?
Меѓу нас се патишта и котлини,
ѕидови и долини,
маглини и патила,
синилата на езерата,
снеговите на врвовите,
невидени места,
и молкот на разбирањето
и вкусот на сеќавањето
и радоста и понижувањето
сѐ е меѓу нас,
најприсутен молкот,
кој одекнува, 
однатре и однадвор, го слушам ли, 
ме слушаш ли?
Во темнилата на очите потонувам.

ПРАВДАТА НА ЛОНГШЕНКС 

Отвори ги широко очите 
за да ја видиш правдата на Лонгшенкс.
Сѐ што е шкотско
силувај за прима нокте и убивај.
Твојот народ крикнува.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИJА
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Ако не ја слушаш и не ја чувствуваш неправ-
дата
и болката, во нив сум и јас,
нешто во тебе ги затвора очите пред вистина-
та.
Ти не си повеќе ти, твоето јас некаде во ми-
натото
Остана. Моето име си ти.
Од своето име, ако не се разбудиш, од себе, 
се откажувам.
На мачилиштето, твоето шамиче го бакнувам 
и стискам в рака
додека викам на цел глас Слобода.
Ноќва, сонот и јас, умираме.
Триумфира неправдата.

НИЕ 

Ние немаме друго место за кажување
освен меѓупросторот на соништата и будно-
ста.
Ние сме Големата Мечка и нејзината опашка 
од ѕвезди
населена во моите очи секогаш
кога низ ноќта чекорам...

Ние сме. Секогаш кога погледнувам во потра-
га
по твоите очи кон Месечината,
Ние сме и кога се осамуваш,
молчиш и тонеш во темнината.

ХИПАТИА ЗА STAR V838 MONOCEROTIS 
(HUBBLE SPACE TELESCOPE)

Опседната со ѕвездите, сакам да ти раскажу-
вам 
за нивната неверојатност низ поезија,
знаеш ли, Судбината ја прорекуваат,
сѐ е запишано во ѕвездите...
Желбите да се пронајдат низ нивната патина,
Моноцеротис да ти го испратам на дланка
Мирислива како роза розова или
Во плик, да допатува со стар француски Ори-
ент експрес 
и Поемата на љубовта на Ијаока
За која минатото воздивнува во меланхолија...

Молчиш, можеби така ќе се воодушевиш,
од ѕвездената прашина на црвената маглина
Ќе те маѓепсам со својата пред своето време 
филозофија
и математика на еден плус еден се два, поне-
когаш три...
И ќе го изговориш она кое сакам да го дозна-
ам.
Побргу.

АКО РЕЧАМ ЌЕ ЗАМИНАМ

Ако речам ќе заминам
мајка ми ќе писне, татко ми ќе се намршти
и едвај ќе прозбори низ уста стисната:
Кај ќе одиш ти, сѐ ќе загубиш? Тоа што имаш,
тоа што си создала.
Знам, ќе го одмолчам одговорот
поради болката нивна непрокопсана,
а во себе ќе се прашам:
Што ќе изгубам, Татко,
во држава во која иднината е изгубена одна-
пред
за внук ти и потомствата?
Татковина контаминирана со омраза?
Мајковина каде крвта вода е леукемија,
а родот рода си го јаде?
Пријател преку пријатела си гази
и од децата му од уста леб немилосрдно од-
зема?
Родина во која секоја добрина не останува не-
казнета?
Што? Што ќе изгубам во очајот на милионите,
освен очајот и болката?
Во земја каде ни се живее ни преживува,
а гласот праведен се замолчува?
Каде тишината пат до успех е, а вистината каз-
на најстрашна.
Туѓото се зема и одзема насилно без око да 
затрепка?
Што ќе изгубам, тука каде Љубовта се казну-
ва, како болест најстрашна?
Ако речам ќе заминам,
Мајка ми ќе писне, татко ми ќе се намршти
и едвај ќе прозбори низ уста стисната.
Остани овде, не заминувај.
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Билјана Станковска

ПОТКОЗЈАЧКИТЕ ПОЕТСКИ СРЕДБИ –
СВЕТЛИНА ОД ОГНИШТЕТО НА КУЛТУРАТА ВО КУМАНОВО

Обновувањето на „Пот-
козјачките поетски средби“ 
е навраќање на огништето 
на културата во Куманово – 
кога тие пламено гореа, кога 
светлината на настаните обе-
динуваше млади литерати, 
афирмирани поети и публи-

цисти, кога беше воспримана 
од просторите на некогашна 
Југославија, кога историјата и 
патриотизмот беа во служба 
на литературата.

Да се обнови еден праз-
ник, значи да се забележи 
дека тој никогаш не згаснал 

во целост, дека останале 
искрите длабоко запретани 
во времето и тлееле сè до 
овој преродбен ден, а „Пот-
козјачките поетски средби“ 
беа моќен празник и култу-
рен настан во градот, затоа 
природно е нивното рас-
пламтување да се одрази 
преку моќта на современата 
поезија.   

Од денот на воспоста-
вувањето, нивните содр-

жини се носечка арматура 
во културната и општестве-
ната историја на градот. Тие 
ги носат сите белези на вре-
мето низ кое со децении оп-
стојуваа, а денес се  драго-
цена поетска архива на еден 
впечатлив културен настан 
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на југословенските народи и 
народностите кои тогаш беа 
имплементирани во един-
ство. Основани како „Југосло-
венски револуционерни и 
поетски средби“, тие беа на-
стан којшто фокусираше врв-
ни историчари и легендарни 
учесници во Народноосло-
бодителната војна, чии изла-
гања беа непроценлива граѓа 
за тековното надополнување, 
особено на македонската 
историја. Публицираните 
зборници од симпозиумите 
се траен документ за неоп-
ходноста на Манифестација-
та. Колоритноста на програ-
мата ја збогатуваа младите 
литерати кои гостуваа од сите 
републики на Југославија – ја 
читаа својата патриотска по-
езија на својот мајчин јазик: 
македонски, српски, хратски, 
словенечки. 

Неминовно е случувања-
та и состојбите во општество-
то да имаат одраз и во севкуп-
ното битисување на култура-

та, затоа културните настани 
се израз на современоста, на 
сегашноста, на стварноста; но 
тие се и најава на неизвесно-
то, на новото, на очекуваното, 
на стремежот. 

Во такво едно време „Ју-
гословенските револуцио-
нерни и поетски средби“ не 
згаснаа, не го загубија своето 
значење, само ја преоргани-
зираа својата содржина спо-
ред општествената состојба. 
Во 1989 година, следејќи ги 
новите општествени теко-
ви, Манифестацијата, под 
покровителство на Градот, а 
во организација на Култур-
но-просветната заедница, се 
воздигна како исклучително 
поетски настан што започну-
ваше со „Лесновските ѕвона“ 
– антологиска песна на поетот 
Чедо Јакимовски. Наградата 
„Нарциса“ од распишаниот 
конкурс за необјавена поет-
ска збирка што ја објавуваше 
Манифестацијата како изда-
вач, се доделувше на свече-

ната седница, а беше исклу-
чителен настан од севкупна-
та програма. Моќта на овој 
поетски празник се огледува, 
пред сè, преку учеството на 
неприкосновените личности 
во македонската книжевност: 
Славко Јаневски, Матеја Ма-
тевски, Раде Силјан, Санде 
Стојчевски, Катица Ќулавкова, 
Глигор Стојковски, Веле Сми-
левски,  Ефтим Клетников, Јо-
ван Котески, Светлана Христо-
ва-Јоциќ... секако, списокот 
на учесниците е многу подолг 
од наброените имиња. 

Но не треба да се забора-
ви ни гостољубивоста на ку-
мановските поети, кои секо-
гаш беспрегорно ѝ служеа на 
Манифестацијата – вклучени 
во секој сегмент од програ-
мата, беа и домаќини и прет-
ставници на поетскиот клуб и 
секциите во училиштата. Со 
учество на Митингот на пое-
зијата, го поддржуваа естет-
ското рамниште на настанот.  

 Обновувањето на оваа 
манифестација е неоспорен 
доказ дека градот никогаш не 
се откажал од нив – од „Пот-
козјачките поетски средби“, 
дека: институциите на култу-
рата во градот, поетите и пи-
сателите, публицистите и но-
винарите, како и училиштата 
и литератите се силата на 
нивното опстојување. Затоа 
се радувам на овој поетски 
настан. Со празнична возбу-
да го поздравувам вечниот 
воспев на поезијата изразен 
преку „Поткозјачките поетски 
средби“.
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Сузана Мицева

ФАКЕЛОТ НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО ЌЕ ЈА
ОСВЕТЛУВА ОСТАВИНАТА НА ПОДГОРЕЦ

Се одржаа 17 „Средби под јаворите – Видое Подгорец“

„Храбрите идеи се како шаховски фигу-
ри придвижени напред“. Оваа мисла на Гете 
можеби се чини како пресилен увод во текст 
за одржана литературна манифестација, но 
всушност, таа совршено го отсликува начинот 
на којшто се организираа 17 „Средби под ја-
ворите – Видое Подгорец“. Сиот сомнеж дека 
сме го цитирале Гете несоодветно паѓа пред 
вистината дека оваа манифестација е буквал-
но воскресната и ставена на мапата културни 
настани во Струмица и Македонија за само 
дваесет дена. А така е затоа што храброста да 
се претвори оваа благородна замисла во ре-
алност, ја втемеливме врз две пријателства. 
Едното е помеѓу Киро Донев и уредничката на 
списанијата за деца за претшколска возраст и 
прво одделение, „Росица“, Ксенија Маказли-
ева-Трајчева, д-р Ана Витанова Рингачева и 
мене. А тоа, пак, ја црпеше силата од второто, 
коешто му претходи на нашето: Неизмерната 
љубов и восхит коишто се живи и неизбриша-
ни од меморијата и пријателството кое веќе 
две децении е поделено во два света: овде, 
каде што е пријателот и брат Киро Донев, и 
таму некаде, во некоја сончевина, пријателот 
и духовен татко, Видое Подгорец. 

Не може човек да биде имун на оваа 
бескомпромисна предаденост на Киро кон 
Подгорец. Да се слуша како овој возрасен чо-

век, докажан писател 
и вешт раскажувач го 
стивнува говорот, се 
натажува присетувајќи 
се дека неговиот завет 
кон другарот е неис-
полнет, стои како недо-
копано лозје, необра-
но грозје. Недоврше-
ната работа ја фативме 
во свои раце, и иако 
без соодветен алат 
(читај: пари), нашата 
позитивна енергија и 
искрениот пристап кон 
овој проект наидоа на 
многу насмевки и по-
дадени раце, па освен 
што за кусо време ги 
собравме потребните 

средства со помош на Општините Струмица и 
Ново Село, туку и одржавме десетина настани 
за само два дена.

Средби под јаворите – повторна средба 
по 17 години

Првите средби под јаворите се одржаа во 
2002 година. И тогаш одевме по есенските ли-
сја во Колешино, ги искачувавме водопадите 
и дишевме од домовината на Подгорец. Тие 
средби на пријателството, тие шумови на че-
корите што разгазуваа стари спомени ги слу-
шав како најсилен исказ на човечката голе-
мина и едноставност. Зашто тој почетен од на 
манифестацијата беше стабилен темел на она 
што годинава се надогради. Манифестација-
та продолжи и следните две години, до 2004. 
Централен настан во тие три години беше 
симпозиумот на којшто учествуваа универ-
зитетски професори, книжевници, писатели, 
просветители, сите блиски пријатели на Ви-
дое Подгорец. Манифестацијата тогаш имаше 
и литературен и ликовен конкурс за ученици 
од основните и средните училишта. Тие се 
причината поради којашто и јас денеска гово-
рам во прво лице за почетоците на овие сред-
би. Сите три години бев учесник. Најпрво како 
првонаградена на литературниот конкурс, а 
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подоцна како  водител и млад поет. 
Средбите никогаш не згаснаа. Тие го имаа 

факелот на пријателството и се одржуваа се-
која година. Иако нивното опстојување со го-
дини беше неофицијално, без утврдена про-
грама и медиумска покриеност. Пријателите 
се собираа, почитувачите им се придружуваа 
и така беше сѐ додека не созреа моментот. А 
тој е како зрно семе. Расте и созрева кога има 
доволно топлина и светлина. Плодната почва 
ја дадовме сите ние кои се согласивме дека 
Видое Подгорец, роден колешинец и еден од 
најплодните македонски писатели, наш Бал-
зак, заслужува да му се слави името и делото. 
Достојно и свечено. Писателите и професори-
те да го споменуваат и проучуваат, учениците 
да го читаат и изучуваат. И да ни биде пример.

Така во тринеделните подготовки се рас-
пиша литературен конкурс за учениците во 
основните училишта, на кој пристигнаа око-
лу 600 творби. Најуспешните дваесетина беа 
наградени за време на дводневната литера-
турна манифестација што се одржа на 16 и 17 
ноември, во Струмица и Колешино. Децата и 
нивните наставници учествуваа на креативни 
работилници со автори за деца, читаа, тво-
реа. Наместо симпозиум, за кој немаше вре-
ме да се организира и се одложи за следната 
година, се одржаа книжевни разговори во чиј 
фокус беше ставено творештвото на Подго-
рец како патоказ за современата литература 
за деца. Нив ги следеа околу 300 просветни 
работници. Овие разговори беа увод во ма-
нифестацијата и претставуваа прв дел од со-
ветувањето што го организираше „Просветно 

дело“ во соработка со Универзитетот „Гоце 
Делчев“ од Штип и Педагошкиот факултет „Св. 
Климент Охридски“ во Скопје.

Колешинските пејзажи во лулката на Бе-
ласица

Вториот ден беше посветен на Колешино. 
Дружење во дворот на Подгорец, каде што 
нѐ пречека неговата ќерка Снежана, приказ-
ни за омилените места за творење на Видое. 
А еден посебен момент беше малиот касето-
фон којшто го донесе Киро, за да слушнеме 
едно од интервјуата на Видое. Многумина 
од нас тогаш за првпат го слушнаа гласот на 
Видое, и тоа уникатно искуство ќе остане во 
нашите сеќавања уште долго време. Потоа се 
упативме во училиштето во Колешино, што 
го носи името на Подгорец. Освен читања и 
претставувања на авторите, таму децата имаа 
креативни работилници на коишто пишуваа 
стихови, моделираа или цртаа пејзажи од 
прекрасното Колешино. 

На крајот само би се навратиле на еден 
момент од свеченото отворање на оваа ли-
тературна манифестацијата, кога писателот 
Киро Донев, кој е нејзин основач, рече дека 
има чувство дека „Средби под јаворите – Ви-
дое Подгорец“ првпат се организираат. И ние 
се согласивме. Нека биде постојано така. Се-
која година да бидат први средби. Први сред-
би на нови пријателства, на нови автори и 
млади поети и писатели, но и нови книжевни 
доживувања коишто ќе бидат автентични и 
истрајни како колешинските јавори.
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Мишел Павловски

ОДБРОЈУВАЊЕ НА „ОДБРОЈУВАЊЕТО“
Пролог

Сцената е поставена како класична скопска 
кафеана. Неколку дрвени маси, со дрвени 
столици со пластични седишта кои треба да 
имитираат преплетена лика. Ниту премногу 
удобни, ниту премногу неудобни. На масите 
има карирани чаршафи, овде-онде со флеки од 
скара, замастен карафиндл со зејтин кој треба 
да претставува маслиново масло и со речиси 
наполно затнати соларник и биберник. На 
масата во ќошот, речиси надвор од сцената, 
седат Таа и Тој. Пред неа има големо шише 
„Скопско“, пред него мал „Златен даб“. На 
средината до половина изедено месе: похован 
кашкавал. На другиот крај на сцената, во 
сенка, седи лик кој е затемнет, не може да се 
распознае кој е.

Тој: Едно навидум банално прашање. 
Зошто, Нараторката (јас) и сопругот (мојот 
маж) главните ликови во романот на Фросина 
Пармаковска немаат имиња.

Таа: Точен, банален, конвенционален 
и очигледен одговор е дека на тој начин 
приказната се универзализира, се издигнува 
на ниво на симболичка претстава која ќе се 
однесува генерално на многумина од нас. 

Тој: Бездруго. 
Таа: зачудено. Што?
Тој: Ај да видиме.
Затемнување.

Пет
Се слуша глас од зад сцената.
Гласот: Не можеш до крај да се покориш на 

малограѓанштината, на правилата и прангите, 
па дури и на табуата што ти ги наметнува 
средината. Ќе риеш. ќе копаш и ќе најдеш дупче 
низ кое ќе се провреш, за да си го олесниш 
животот. А пак да бидеш раат, да пливаш по 
течението. 

Рефлекторот го осветлува ликот кој беше 
во сенка. Гледаме дека тоа е Актерката, во 
раката ја држи „Одбројување“.

Актерката: ја листа книгата, го наоѓа 
потребниот дел и чита. Свекрва ми Даница 
најверојатно го гледаше нејзиното реално 
шоу со ококорени очи и намален звук затоа 
што би пукнал срам пред соседите ако чујат 
тазе вдовица како во ниедно време и во време 
на жалост го рокнала телевизорот со забавни 
содржини и сето тоа беше убаво, и јас и свекрва 
ми моравме да бидеме тивки така што ниту 
меѓусебно нема да се слушнеме, ниту другите ќе 
нè слушнат, а сепак нема да живееме според 

нивните очекувања.
Актерката завршува, ја листа книгата 

барајќи друга страница. Истовремено, 
зборува Тој.

Тој: Знаеш, има некакво задоволство, некаква 
ослободеност во тоа да се спротивставиш на 
нормите, наметнати од Другиот или од самиот 
себе...

Таа: Мислиш, како кога се искрадуваш ноќе 
од дома, од мажот и свекрва ти, за да се видиш 
со љубениот, или со оној во кој мислиш дека си 
вљубена, со Иван од романот?

Тој: Да... сака да каже уште нешто, ама 
Актерката ја наоѓа страницата што ја бараше 
и го прекинува.

Актерката: Возбудата, треперењето што 
почнува од стомакот и брзо се искачува нагоре, 
сега е во вратот, ме гуши иако има сладок вкус, 
ми го стежнува дишењето и сето тоа е нормално 
затоа што одам да се видам со еден маж откако 
мојот го оставив цврсто да сонува.

Таа: И тоа е тоа? Се бори против 
малограѓанштината и нормите со тоа што гледа 
реално шоу и што има љубовник?

Тој: Се разбира не.
Затемнување.

Четири
На Тој му доаѓа порака на телефонот. Ја 

чита и мрмори.
Тој: Да... Секако, секако и јас тоа го помислив 

додека го читав романот.
Таа: Што е?
Тој: Професорката Лидија Капушевска - 

Дракулевска. Пишува: читајќи го „Одбројување“, 
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веднаш на ум ѝ паднала легендарната прва 
реченица од „Ана Карењина“. „Сите среќни 
семејства се слични едни на други, а секое 
несреќно семејство е несреќно на свој начин“...

Таа: Во што е несреќата на главната хероина? 
Не го сака мажот?

Тој: Не можеш еднозначно да одговориш на 
прашањето. Еве... Гласот му влегува во зборот. 

Гласот: Во романот на Пармаковска сите се 
несреќни. Или никој не е среќен. Или сите се 
среќни само на моменти, а често, таа среќа за 
едниот значи несреќа за другиот. Еве на пример 
„нејзиниот маж“ е среќен (ајде можеби среќен 
е пресилен збор, да речеме дека е задоволен, 
смирен) кога ја повредува жена си, Алек, брат 
му е несреќен кога хероината го одбива, а таа 
пак, истовремено е смирена зашто знае дека 
не може да го љуби Алека, но истовремено е 
несреќна бидејќи е свесна дека го повредила. 
Но - мора да е така, смета хероината.

Таа: Чекај, што бара Алек во љубовната 
приказна?

Тој: Па прочитај, нема сè да ти раскажувам. 
Алек е пријател на хероината. Ја вика на ручек 
со неговото семејство, во моменти кога таа е 
растроена и депресивна. И поради фаталната 
болест на мајка си и поради другарка ѝ Ема... Ѝ 
дава знак на Актерката.

Актерката:  забрзано ги врти страниците 
најпосле го наоѓа делот што го бара.

Дефинитивно, тоа му беше грешка затоа што 
на тој ручек јас се вљубив во мојот маж и тој во 
мене. И тоа така како што ми се немаше случено 
никогаш, а како што си замислував дека ќе ми 
се случи еден убав ден како тој тогаш. Маж, јас 
во мојот маж видов маж, за разлика од Алек, 
овој беше возрасен човек и јас дотогаш немав 
поблиски контакти со никој таков, тој буквално 
ме импресионираше, можеби зјапав во него 
со широко отворени очи додека зборуваше, 
најверојатно поцрвенев во двата наврати 
кога директно ми се обрати, тоа беше чувство 
што се распознаваше од прва и тука немаше 
никакво двоумење, Алек одеднаш стана вишок, 
повеќе отколку што и всушност одамна беше. 
Знаев дека во еден малку попогоден момент, 
каде и да е, ќе треба да го тргнам, ќе му биде 
сигурно тешко, но ќе му помине, потребно е, 
најверојатно, малку време, а и малку да му се 
скрие тоа што го доживеав и јас и мојот маж. 
Јас и мојот маж не бевме интимни додека не му 
кажав недвосмислено на Алек дека не го сакам, 
но се среќававме тајно, тогаш кога ќе скубнев 
малку од времето што речиси и го немав поради 
болеста на мајка ми, учењето за испити, куќните 
работи и Алек, кој често ненајавено се шуткаше 
на тротоарот пред дворчето од нашата куќа.

Таа: Ете, тука се среќни.
Тој: Цена на тоа е несреќата на Алек. Впрочем, 

како што велат во романите - среќата е најава на 
идната несреќа.

Од десната страна на сцената влегува 
Фросина. Носи тиркизни чизмички, долго 
здолниште, а во горниот дел неколку слоја 
облека. Косата и е прибрана, на прв поглед 
хаотично, но кога ќе се загледаш, во тој хаос 
има пресметан систем.

Таа се врти кон Фросина. Е, Фрос, токму на 
време. Овој ми зборува премногу песимистички. 
Ти што мислиш, навистина ли по среќата секогаш 
мора да дојде несреќа?

Фросина Не мислам дека постои некаков 
категоричен редослед на овие феномени, но, 
конкретно, во романот Одбројување може да 
се забележи нивното обратно циркулирање, па 
така, откако се наталожува целата таа тегобност, 
распаѓањето и хаосот во кој е сместен главниот 
лик, неминовно доаѓа до експлозија што, 
воедно, значи и менување на курсот. Тогаш, 
треба да започне среќа. (седнува далеку и од 
Таа и од Тој и од Актерката. Како и Актерката 
на почетокот, не е осветлена, се гледа само 
нејзината силуета. Во мигот кога Фросина 
ќе седне, мобилниот одново оддава звук на 
пристигната порака)

Затемнување

Три
Тој Нова порака од Капушевска.
Таа Што вели?
Тој Проблемот во семејството кое го слика 

Фросина во својот роман лежи во бегството 
од вистината, во немоќта да се соочиме со 
психичкото пореметување на едниот во парот, 
нешто што сѐ уште е табу кај нас и во 21 век.

Таа Страшно е тоа.
Тој Вистината начесто е страшна.
Гласот: Има толку многу примери во 

литературата, односно и во романот и во 
поезијата па и во драмата лудилото да се користи 
како симбол како симулакрум на општествените 
односи или релациите меѓу групи и/или 
поединци. Толку чести се таквите примери, 
што веќе стануваат стереотипи, па ако сакате 
и здодевни сведоштва за неспособноста да се 
каже нешто свое. За среќа, во „Одбројување“ 
психичката состојба е само проблем кој, од една 
страна, ги разурнува и уништува животите на 
сите, а од друга, многу поважно според мене, 
е повод да се зборува за нашата неспособност 
(или: неспособноста на ликовите) да се справат 
и да го увидат проблемот.

Таа Сака да каже - „да се шутнат проблемите 
под чергиче“, нешто што често го правиме. Ѝ 
дава знак на актерката.

Тој Чекај малку. Фросина, ти имаш обичај, 
барем понекогаш, да ги шуткаш работите под 
чергиче?

Фросина Гледам да не. Но, далеку дека сум 
идеална по тоа прашање. Сепак, ова е доста 
важно прашање кога се работи за главниот лик 
на „Одбројување“. Чинам, логично е: се работи 
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за еден доста кревок, млад, неискусен лик што 
проблемите ги решава онака како што знае, а 
не знае многу за животот. Конечно, моментот 
на самото одбројување е своевидно нејзино 
созревање, длабоко внатрешно преиспитување, 
средба со себеси... а таквите средби, може 
засекогаш да сменат еден живот. Го менуваат 
нејзиниот.

Актерката задоволна што имаше време да 
бара низ книгата. 

Бев убедена дека им е лут уште за онојпат кога 
бил дете и го однесле во болница. Сите деца ги 
носат во болница, но не знам дали постои некое 
на кое родителите не му доаѓаат во посета, затоа 
им се лути, знам, и за сите настани од сегашноста, 
каде што тие се одговорни за многу пострашни 
и посурови работи од онаа случка во болницата, 
која затоа што не им ја спомнувал, мислеле 
дека ја има заборавено, дете бил, сигурно 
ја има заборавено. Речиси петнаесет години 
подоцна, кога практично никој не очекувал, 
на еден од неделните семејни ручеци, кога 
Даница радосно ги прифаќала насладувањата 
на Митко по секој изеден залак од свинското, 
мојот маж, молчалив и затворен во себе, ќе 
праша зошто никој не го посетил во болницата. 
Даница, малку попуштајќи во насмевката, но 
сѐ уште без целосна капитулација, рекла дека 
не биле за дете тие работи, тоа биле работи 
на големите, зошто да го тревожат со нивни 
глупости, најважно, се средило сѐ и оттогаш 
сите си се заедно, семејството е најважно. 
Митко, најпаметната глава на семејството, со 
малку повишен тон, но сепак доста смирено и, 
пред сè, авторитативно му рекол да не запнува 
насила, гледа ли како ја расплакал жената, кога 
ќе му се каже дека нешто не е за кажување, 
значи дека треба да се повлече и да не обесува. 
Има илјада други теми за разговор, ако баш му 
се зборува.

Тој Решението е лесно. Она што не ни 
се допаѓа, едноставно ќе го премолчиме. 
Неизговореното, ни се чини, не постои. Времето 
демек, лечи сè. 

Таа Мислам дека работата е пострашна. 
Има еден момент мошне битен во овој дел на 
романот. Мажот сака да ја деконструира лагата, 
сака да ја растури магијата на молкот со тоа 
што ќе ги натера таткото, мајката и братот да 
зборуваат, да изговорат. Да ги извадат нештата 
од под чергиче.

Актерката никој не ѝ дава знак, не е уверена 
дека треба да чита, како да сака и таа да ги 
бутне нештата под чергиче.

Тоа е нивен план, нивна привилегија и како 
ќе поминува времето, ќе станува сѐ полошо 
затоа што тој по вторпат е протеран од групата, 
тој по вторпат во животот останува сам и ако 
еднаш бил дете и сакал-нејќел го заташкал 
самиот пред себе тој настан, вториот пат нема 
да може да го прости никогаш. Имено, за мојот 
маж тоа биле и првите откритија за заговорот 
кој подоцна доста ќе се усложнува.

Тој Ама да се напомне, не мислам дека е 
многу упорен во тоа барање да се зборува 
отворено...

Таа Натаму...
Актерката не чекајќи знак, ја прекинува.
таа (мајката на мажот) веруваше, колку и да 

гледаше дека работата не е добра, таа веруваше 
дека ќе му мине и дека не е толку страшно колку 
што изгледа на моменти, тоа едноставно ѝ се 
гледаше во сите редови на нејзината реторика: 
кога велеше „ќе мине“, навистина нејзиниот 
глас создаваше илузија дека тоа е вирус што го 
донесла есента, а не живот претворен во вечна 
есен со жолти и попаднати лисја

Гласот Тоа одбивање да се каже, да се увиди, 
па и да се признае проблемот ги уништува сите. 
Нараторката, веројатно, најмногу. Бездруго и 
мажот. 

Тој Ами чаре?
Таа Чаре за кого?
Тој Па за Нараторката, за неа навиваме, таа е 

нели главниот лик.
Таа Таа мисли дека чарето е во Иван. Во 

љубовта.
Тој Пссс. Не викај гласно тој е љубовник, 

треба да е таен.
Затемнување.

Два
Таа Не, напротив, тој воопшто не е таен и 

одвај е љубовник.
Тој Зачудено. Како го мислиш тоа? Се рабира 

дека е љубовник и се разбира дека е таен, та 
нели на прсти излегува од куќата, чека мажот да 
заспие, свекрва ѝ да заспие, се крие од соседите 
по улицата...

Таа Многу читаш праволиниски. Иван е 
обидот на Нараторката да се свртат работите, да 
излезе од маѓепсаниот круг на тагата и стравот, 
болеста и омразата. И да добие трошка среќа, 
се разбира. Ѝ кимнува на Актерката.

Актерката Го немам видено Иван неколку 
дена, ми недостига. Ми се води љубов. Со Иван 
водиме љубов, а со мојот маж се измачуваме, 
тој ме казнува. Ме убедува дека колку повеќе ме 
боли, толку повеќе се чистам од гревовите што 
сум му ги направила. Јас би избегала кај Иван. 
Точно, не се знаеме доволно и не сме долго 
заедно, но кога одам кај него, тие неколку саати 
додека мојот маж цврсто спие поради апчињата 
што му ги подметнувам, јас сум среќна. Мислам 
дека и Иван е среќен. Забележувам во илјада 
работи, како кога ќе ми рече нешто строго и 
моќно, но полно љубов, како кога ми рече дека 
не треба ни ден повеќе да останам во куќава во 
која живеам, можам да останам кај него.

Таа „Да останам кај него“ е обидот да се 
побегне, сфаќаш?

Тој Ама не оди кај него.
Таа Не, Иван, како што реков е само обид.
Тој А што не е обид?
Затемнување.
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Еден
Актерката Будна сум и пробувам да ги 

толкувам зборовите, понекогаш и најпростиот 
исказ мора да се толкува, не сум сигурна 
дали интервенцијата не е извршена или не е 
завршена, можеби сум им се разбудила, не 
знам, никојпат не ми се случило тоа, сакам да 
ги прашам само едно што или едно како, но и 
без тоа, сестрата ми вели дека можам да дојдам 
дури по една недела, а јас почнувам да сфаќам 
дека тоа што тие го сметаат за неуспешна 
интервенција или неизвршена интервенција за 
мене е чудо, чудо од кое не можам да си дојдам 
при себе и почнувам силно да плачам, тие се 
чудат и ме смируваат кажувајќи дека рокот 
ми е далеку, нема простор за паника, некои и 
по третиот месец го правеле тоа, тоа што им 
го зборувам е неповрзано и тоа е нормално 
од анестезијата и тие не ме разбираат, но јас 
сепак си кажувам дека чудо се случило, им 
благодарам, им благодарам што не ја извршиле 
интервенцијата, разбирам, го разбирам тоа што 
тие ми го зборуваат, дека на секоја клиника може 
да се случи, тоа е просто алергиска реакција 
на анестетикот од анестезијата, која сум ја 
поминала на испитувањата, но ете, се случува, 
важно е што процедурата била запазена

Тој „Интервенцијата“ е абортусот?
Таа Да
Тој А бебето?
Таа Што бебето?
Тој Бебето, чие е?
Таа На Нараторката.
Тој Ајде знаеш што мислам...
Таа Сакаш да прашаш „кој е татко на бебето“?
Тој прави гримаса, да!
Таа Иван.
Тој Затоа сака да го абортира?
Таа Не.
Тој Што не.
Таа Не сака да го абортира.
Тој Како не сака, кога отишла в болница?
Затемнување.

Епилог
Гласот Нараторката, жената е заробена 

не само во маѓепсаниот круг на лудилото, 
тагата, осаменоста, несреќата и неодлучноста. 
Пред сè и над сè, таа е заробена од пресијата 
на нејзината родова припадност. Жената е 
замолчувана и игнорирана.

Актерката Ми велат да не пробувам уште 
неколку мигови да зборувам, ама јас почнувам, 
веројатно сосем неразбирливо ги кажувам 
речениците затоа што тие ме гледаат исто како 
да молчам и ми повторуваат да не се напрегам, 
уште само неколку секунди ќе можам да 
зборувам колку сакам. Колку сурово изгледа сè 
во тие мигови, можам колку сакам да зборувам, 
не сега, малку да се стрпам, како на дете кога 
му велите дека прво мора да се најаде, па после 

може да оди да си игра, можеш колку сакаш да 
зборуваш, можам ли да зборувам, ќе можам 
ли некогаш да прозборувам, море пред мене, 
едвај лазам на лактите, а нозете ги влечам, 
никој не може да го слушне тоа што сакам да 
го кажам, можеби никогаш повторно нема да 
можам да зборувам.

Гласот Замолченоста на маргинализираниот 
се компензира со нејзината митска улога на 
Мајка, на носител на животот. Жената и само 
жената ја има моќта, го има правото да решава 
за животот. Иако „интервенцијата“ е прекината 
поради глупава случајност, алергиска реакција 
или бирократски страв од одговорност или кој 
знае уште што, сепак, Жената ја има одлуката 
дали да дојде по една недела.

Актерката самоволно го прекинува. Сите ја 
гледаат зачудено. А таа решава вака. Чита, 
без да ја бара страницата.

На улицата на која се најдовме, токму тогаш 
поминуваше толпата, Ема ми рече да почекаме 
десетина минути на тротоарот, но мене повеќе 
не ми се застануваше, веќе бевме тргнале 
напред, живо беше, сè околу мене беше живот, 
мирисаше на замината пролет што силно 
протестира за да остане, воздухот уште не е 
летен, свежинка некоја како пред да заврне, 
гласно е и толку убаво, го гледам мојот живот 
пред мене и еден оставен зад мене, но тој 
пред мене ме тера да одам напред, сè добива 
смисла, и во мене и околу мене, тоа просто 
се чувствува, ја составувам целата слика, на 
море, или баш на истава улица, во некое друго 
поубаво идно време што доаѓа, за време што ќе 
помине додека да трепнеш ќе трчаме со целата 
слобода што сме ја освоиле, гласно е и живо, ја 
држам Ема под рака, со другата сосем несвесно 
стомакот сум го фатила, убави ми се сите луѓе 
околу мене, таму почнува почетокот што толку 
многу го замислував... Тој момент собран во 
сликата од која за мене не произлегуваше ништо 
друго, туку една голема и скапоцена љубов што 
понесува и зашеметува, беше моментот кога 
времињата за мене, за луѓето околу мене и за 
она што го носев во мене, најпосле почнаа да се 
менуваат... живот, почнува живот.

Завесата се спушта. Кога е речиси дојдена 
до подот на сцената, под неа се провира Таа.

Таа Фрос, веруваш во чуда?
Фосина Во реалноста во која живееме, тешко 

е да не се верува во чуда. Во романот, чудото 
се случува во рамките на реалноста, не како 
нејзин агресор, туку само во форма на една 
исклучителна околност што има спасувачка 
димензија по однос на иднината и, воопшто, 
животот на главниот лик. Без појавувањето на 
оваа околност на самиот крај, ова ќе беше еден 
сосем поинаков роман. Нималку среќен. 

КРАЈ
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Фросина Пармаковска

ОДБРОЈУВАЊЕ 
(ИЗВАДОК ОД РОМАНОТ „ОДБРОЈУВАЊЕ“, РОМАН НА ГОДИНАТА НА 

ФОНДАЦИЈАТА „СЛАВКО ЈАНЕВСКИ“ ЗА 2017)

ПЕТ. На море првпат бев 
кога имав пет години. Сами, 
јас и мама во едно гратче на 
Јадран. Мама беше продавач-
ка во Стоковна и не можевме 
да си дозволуваме многу па-
тувања, но тоа, таа една не-
дела ни исполнуваа сонувања 
тешки колку стотици неотпа-
тувани патувања. Сами сме и 
речиси и ич да не се дружиме 
со луѓето од нашиот автобус, 
кои воедно ни се и соседи 
во вилата, доволни сме си 
јас, мама и стариот фотоапа-
рат. Се пентериме по карпите 
со по еден сендвич в рака, а 
другата рака – рака за рака. 
Мама стапнува на срча, јас 
се плашам да не се умира од 
тоа, ѝ се згрчува целото лице 
и ѝ бликнува крв од петата, 
но таа ме погледнува за да 
види дали сум видела и срет-
нувајќи ги моите исплашени 
очи, таа почнува да се смее 
на цел глас и да ми вели да 
видам, може и да игра и пот-
скокнува на повредената нога 
– не знам дали само за да не 
се исплашам или, пак, ме учи 
да бидам силна. На враќање 
од плажа секој ден одевме 
во најблиската продавничка, 
мама ми ја купуваше секоја 
глупост што ќе ја фатам, за неа 
земаше едно шише црвено 
вино што го пиеше два дена, 
па ги качувавме стоте скали 
до вилата, веќе приквечерие, 
нашите соседи се веќе собра-
ни, нè прашуваат како сме го 
поминале денот, а мама само 
им вели: убаво, им се заблаго-
дарува и благо им се насмев-
нува додека тие љубопитно 
нè гледаат и во себе, а може-
би и меѓу себе, се прашуваат 

зошто сме сами и каде е неј-
зиниот маж, немаше други во 
вилата како нас, дали е оста-
вена или мене ме направиле 
по грешка, трета варијанта 
нема, може да умрел многу 
млад, кутра жена, кутро де-
војче. Мама и јас всушност не 
припаѓаме на никоја од овие 
варијанти, туку на сосем чет-
врта. Кога мама завршувала 
виша школа, била во врска 
со некој дечко откако била во 
некоја друга драматична вр-
ска каде што вложила сè што 
можело да се вложи во тие го-
дини, ама не биднало ништо 
затоа што тој се оженил со 
некоја богаташка и овој друг 
дечко бил нешто како постоја-
но присутен во вид на безре-
зервна поддршка, како оние 
ликови во филмовите за 19 
век, каде што секогаш раз-
вратот ги следи интересни-
те настани, а моралот некоја 
обична бајата приказна со не-
кој ваков добричок, но сосем 
неинтересен лик за мама. Од 
овој безрезервен и фин дечко 
кој секогаш бил тука за што и 
да треба, мама останала бре-
мена, и кога ќе се размисли, 

не било тоа грешка, туку, во 
други околности, природен 
чекор по двегодишна врска. 
Но, мама кога дознала дека 
ме носи мене, пробала да 
нè замисли сите нас тројца и 
никако, ама никако не успе-
вала да ја состави сликата. 
Му кажала дека не го сака, 
па тој продолжил да ја убе-
дува дека неговата љубов е 
доволна и за двајца, дека ќе 
може, во најмала рака, да ѝ 
го направи животот лесен и 
убав, но мама не му кажала 
дека тоа е премалку за трој-
ца, само елегантно ја одбила 
понудата и му рекла дека не 
е до него, туку е до неа. Тој 
не можел да го поднесе тоа 
што го слуша, бил некој праг-
матичен тип што мислел дека 
доволно е да развие некоја 
тактика за да стигне до цел-
та, но со мама никако не му 
успевало тоа, па откако видел 
дека ниедна тактика нема да 
ја врати мама, се преселил во 
Франција, имало некакви ин-
формации дека до пред да се 
снајде и пред да го научи ја-
зикот и пред да отвори негова 
фирма за производство и из-
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воз на градежни материјали, 
правел сè само за да остане 
таму и да не се врати дома – 
најпамтливо и највпечатливо 
беше тоа што капел мртовци 
по куќи и пишувал поезија на 
Монмартр. По речиси двае-
сет години успешна кариера, 
умрел од срцев удар, а го за-
копале таму, во присуство на 
неговата тамошна сопруга со 
која никогаш немале деца. 
Мама никогаш не се обиде-
ла да го пронајде затоа што 
тоа не беше љубов на мама, 
може на крајот, сепак, тоа да 
било некаква грешка, а да не 
знае мама, која многу години 
после оној одмор на Јадран 
ми го раскажува сето тоа, а 
јас едвај се воздржувам да не 
рикнам, не ми е гајле кого са-
кала, кого не сакала, нејзини-
те очи се гаснат и не е важно 
тоа што ми го зборува, ми до-
аѓа и мене да умрам со неа, 
ама не ѝ покажувам колку ме 
боли затоа што кога имав пет 
години, тогаш, кога првпат 
бевме на море, таа прва ја 
скри болката.

ЧЕТИРИ. Никаков знак за 
постоење нема ниту од док-
торот ниту од сестрата ниту 
од собата, сè си замина, но 
добро е, добро е што ги нема, 
се будам сосем добра и свес-
на. Силното сонце ме удрило 
в глава додека сум дремела и 
чувствувам како некое стап-
че, скршен дел од трска ме 
гребе нежно по рамото за да 
ми каже да се преместам под 
сенка. Ја гледам нејзината 
глава над мојата, нејзината 
глава на местото од сонцето, 
ме гали со малите рачиња 
и ми зборува, кажува да се 
преместиме под палмата. 
Има четири години мојата 
ќерка, јасно го гледам нејзи-
ниот лик и гласот ѝ го слушам 
и допирот ѝ го чувствувам, 
огледало ми е затоа што се 
смеам на нејзината насмевка 

и кога вели мама, јас не сум 
ништо друго освен тоа што 
таа ми вели дека сум, нејзина 
мајка. Островот е наш, како 
што беше она гратче на море 
мое и на мама и сега сме со-
сем сами, ги нема соседи-
те со љубопитните погледи, 
нема ниту продавничка, но 
сè е така убаво и бесконечно, 
како да сме умреле и да сме 
отпатувале таму за каде што 
сите луѓе се молат да одат по 
смртта. Ме боли главата од 
сонот под сонцето, но не се 
жалам и не дозволувам да за-
бележи затоа што мама игра-
ше по карпите со крвава пета 
и затоа што би умрела ако ѝ ја 
згаснам оваа насмевка, не, не 
би умирала, би живеела без 
ништо без никој без никакви 
желби и очекувања, само да 
се гледам во оваа насмевка. 

Сенката е само на неколку 
метри од морето и на двете 
убаво ни доаѓа да си лежиме 
гушнати и не знам колку саати 
поминуваат, овде не се мери 
времето така, овде времето 
го мери мојата ќерка, која ста-
нува и ме гребе повторно со 
стапчето од трска затоа што ѝ 
се игра, а јас сум замелушена 
како во полусон, не можам да 
станам, можам само да ја гле-
дам како ми мавта од брегот 
и ми се фали што направила. 
Не е замок од песок, како и 
сите деца што прават, затоа 
што нема пластично кофиче 
со гребло и лопатка, трски 
реди мојата ќерка, правилно, 
во круг и ги покрива со лисја, 
па влегува во кругот и ми мав-
та за да го видам нејзиниот 
кафез, таа е мајмун, имитира 
такви движења, а јас, иако 
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чувствувам физичка слабост, 
се поткревам едвај на лактите 
и ѝ се насмевнувам... Повтор-
но сум заспала, се сепнувам и 
гледам дека таа не лежи тука, 
небото е темно како да поми-
нале цели векови од сонцето 
што нè избрка под сенка, мо-
рето се бранува, мојата ќерка 
уште си игра, а јас со раката ја 
повикувам да се врати назад, 
таа само ме погледнува и се 
смее на цел глас, ми враќа со 
раката јас да отидам таму, ја 
викам овојпат по име за да 
ме сфати сериозно, но таа ја 
врти лево-десно главата и не 
попушта, ги гледам брано-
вите зад неа и пробувам да 
станам за да си ја земам, ги 
гледам брановите зад неа, но 
сфаќам дека сум парализира-
на, не ги чувствувам нозете, 
сега ми откажува и раката со 
која ѝ мавнав, ми течат сол-
зи, но гласот не ми протекува, 
најстрашниот бран ја покло-
пува мојата четиригодишна 
ќерка, а таа, душа, се смее, се 
смее во последната секунда 
пред да исчезне засекогаш, 
со насмевка ми заминува. 
Залудно успевам да ги по-
мрднам рацете, ги свиткувам 
до лактите, се превртувам на 
стомак и почнувам да лазам, 
ги влечам нозете и лазам кон 
морето, но залудно стигну-
вам во брановите, ми ја одне-
соа, не носете ми ја, нема да 
можам да живеам, ве молам, 
оставете ми ја мојата ќерка, 
викам, викам и кој знае до 
која далечна планина мојот 
глас одекнува, но залудно е 
ако тука, блиску каде што се 
обраќам, не ме слушаат.

ТРИ. Три прсти ми крва-
веа пред да излезам, не мо-
жам ништо да направам, не 
можам да ја мрднам раката и 
во целата моја невозможност 
барем да пробам да кажам 
некоја молитва, не знам како 
би изгледало тоа, ама ќе вре-

скам, врескам веќе да не ми 
ја земаат, сум се премислила, 
нели можам да се премислам, 
какви доктори се тоа штом не 
ме забележаа дека не сум 
рационална, требаше да ме 
гледа в очи, ако ме погледне-
ше саглам в очи, ќе видеше 
дека не сум пресметлива, ќе 
видеше и колку брзо дишам 
и издишувам и имам тикови, 
веројатно во обидот да изгле-
дам цврста, вилицата ми бега 
малу налево, но докторот не 
го забележува тоа, профе-
сионализам или отсуство на 
внимание, отсуство на сочув-
ство, можеби три минути ме 
прашуваше, толку, цел еден 
живот, можен живот, осуден 
во едно триминутно интервју 
меѓу доктор и пациент, кој не 
е баш при себе, три минути по 
две прашања во минута, плус 
три одговори затоа што еден 
јас си додадов почувствувајќи 
се повикана да одговорам и 
на тоа што не ме праша дека 
мојот маж сосем е согласен со 
одлуката, тоа е, впрочем, за-
едничка одлука, девет илјади 
чини зафатот сосе прегледот, 
толку конклудентно, како да 
е обично купување весник од 
трафика, единственото што 
мама ми го имаше кажано, за 
кое веруваше дека е поврза-
но со Бога, а јас мислам дека 
е суеверие, беше тоа ако во 
спиењето чувствувам некакво 
гушење, некоја сила мрачна 
што ме навјасала, се случу-
вало ако имам трошки во по-
стелата или во други случаи, 
тогаш само да се прекрстам 
и ќе помине сè во една секун-
да, мрачните сили ќе ме на-
пуштат и ќе бидам слободна, 
пробувам да го направам тоа, 
но не можам, парализира-
на сум исто како на плажата, 
освен тоа трите прсти ме бо-
лат, не можам ниту едно дви-
жење да направам, не можам 
ни да викнам да престанат, ве 

молам, престанете, сакам да 
се разбудам!

ДВА. Две, јас и таа, сами, 
сами бевме и јас и мама и нај-
добро живеевме така, никако 
поинаку не би можела да за-
мислам дека би била посреќ-
на. Кога доаѓаше некој гостин, 
пријателка некоја на мама од 
работа или чичко Илија што 
правеше дупки за да ја на-
мести сликата или сестрите 
нејзини неколкупати кога дој-
доа, беше фино и интересно 
затоа што се случуваше неш-
то во куќата и мама готвеше 
многу вкусни јадења, но нају-
баво ми беше кога сите ќе за-
минат, се врткав околу мама 
за да ѝ помогнам со масата, а 
таа ми велеше да се тргнам, 
ќе ми стигнело време да го 
правам тоа, уште сум мала, па 
ќе направеше сè цакум-пакум 
толку брзо, колку што не ми 
се седеше така сама, па ќе си 
легневме заедно на спалната 
со пуштен телевизор, некој 
филм ако начекавме, мама 
го гледаше и ми раскажува-
ше што се случува додека јас 
заспивав во најсигурната пре-
гратка, ние двете и малата по-
куќнина низ која кружевме и 
со која си игравме јас и мама. 
Истата покуќнина постои сега 
и доволни сме си и ние две 
сега, јас и мојата ќерка како 
јас и мама, нејзината насмев-
ка во мојата, рака за рака, жи-
вот, два, ве молам престанете 
да ја носите во смрт затоа што 
и јас после ќе умрам, виновна 
сум, јас ви реков така, но вие 
требаше барем да ме поглед-
нете в очи, очи в очи, и нема-
ше да се случи ова, да ми ја 
откинете, не откинувајте ми 
ја, па ако треба цел живот ќе 
се оддолжувам.

ЕДЕН, сама сум, една јас, 
ја нема неа, ја однесе бран 
еден. Мрак. Се будам, а мрак 
ми е. 
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Беше тоа одамна. Не толку одамна како 
во приказните, но пред многу години, негде 
кон крајот на седумдесеттите, минатиот век. 
Значи, од денешен аспект, во време на ста-
ри настани од кои можат да произлезат нови 
приказни.

Беше пролет со распеано сонце кое ја 
мами како Орфеј со својата лира сета природа 
да блеска. По многу селидби од свадбата со 
мојот Ефтим, живеевме под кирија во Кисела 
Вода во приватна куќа на првиот кат. Тој ден 
се враќав од кај мојата пријателка Маре, па 
се двоумев дали да си одам дома со автобус 
или да пешачам во убавото време. И во тој 
миг додека се двоумев, наеднаш пред мене 
застанува еден бел фолксваген и од него, глеј, 
како привидение ја подава главата Петре М. 
Андреевски, наш семеен пријател и еден од 
моите омилени автори од светски ранг.

 ‒ Каде одиш? ме праша откако се поздра-
вивме.

‒ Дома, му одговарам изненадена од не-
говата ненадејна појава.

‒ Јас ќе те одвезам со колава, и онака са-
кам да се видам со Ефтим, ми вели тој.

Но тогаш почувствував дека малку е пот-
пивнат и си помислив како да го одбегнам. Да 
си продолжам пешки.

‒ Ама сакам малку да пешачам – реков 
некако збунето и набрзина.

‒ Па нели ти реков дека сакам и дека тре-
ба да се видам со Ефтим? Сакам да дојдам кај 
вас дома, рече малку подналутено. Ајде вле-
гувај во кола, што чекаш?

И да не помисли дека не е добредојден 
дома како добар пријател, а истовремено и да 
не го кочи сообраќајот, бидејќи беше застанат 
на сред раскрсница, па другите коли почнаа 
нервозно да свират, со некакво магливо прет-
чувство неволно влегов во колата.

И навистина набргу мојата претпоставка 
дека е потпивнат се оствари. Се покажа точ-
на. Движејќи се по улицата „Огнен Прица“ Пе-
тре возеше цикцак небаре колата е машина 
за шиење, па решила да го закрпи распарта-
лениот пат. Тоа беше навистина неверојатно 
возење и во многу нешта необично. Возилата 
што доаѓаа во пресрет луто свиреа. Олесни-
телна околност беше што сообраќајот тогаш 
не беше толку многу густ и невротичен како 
сега. Возачите избезумено мавтаа со рацете. 
Стискајќи се без здив, се чудев како идејќи 
им во пресрет на возилата, Петре во после-
ден миг речиси магично со виртуозно цикцак 
го избегнуваше судирот со нив. Небаре некој 
скриен ангел чувар му помагаше во тоа. И 
кога помислив дека сме веќе блиску до дома 
и дека се минати сите ризици, помали и по-
големи, наеднаш по не толку широката улица 
пред нас од спротивниот правец се исправи 
како некое неочекувано чудовиште градски-
от автобус што возеше на таа линија. Речиси 
беше залепен за нас. Автобус спроти фолкс-
ваген. Срцето ми се симна во петици, мрак 
ми падна пред очите. А Петре, не му беше ве-
ројатно првпат, мртов ладен извикува:

‒ Види го бре, будалиот, како пијан шофер 
вози! Море кој му дал дозвола нему? Веднаш 

Фима Клетникова

НЕОБИЧЕН НЕОБИЧЕН 
ДЕН, ДЕН, 

НЕОБИЧЕН НЕОБИЧЕН 
ПИСАТЕЛПИСАТЕЛ

АМАРКОРД

„Amarcord“ е култна 
сатирична драма на 

Федерико Фелини од 1973 
г. Зборот „аmarcord“ 

потекнува од ромањолскиот 
дијалект, локализам за 

италијанскиот израз „mi 
ricordo“, што значи „се 

сеќавам“.
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би му ја зел и би го пратил в затвор, или во 
најмала рака – во пензија.

Во тој миг Петревиот фолксваген како да 
доби крилја, како да е птица, наеднаш летна, 
го прелета молскавично тротоарот и се нај-
де до самиот ѕид на една од зградите таму. 
Среќа што во тоа време немаше таму пеша-
ци за да испадне голема работата. Лицето ми 
се згрчи од страв, срцето ми затрепери. Нем 
крик од устата, како оној од сликата на Едвард 
Мунк, отворен кон бескрајот на просторот, ми 
го зграпчи и задави гласот.

Сега, кога по толку години се сеќавам на 
него, тоа беше моето најбрзо реално пату-
вање низ просторот, и најбавно истовреме-
но во психовремето. Но во тие мигови беше 
необјасниво долго, како да ѝ нема крај на 
опасноста што е тука, а сепак што се вести од 
некоја непозната далечина. И тоа беа две раз-
лични брзини на две различ-
ни димензии.

И најпосле, стасавме 
дома. Ефтим многу се изра-
дува кога го виде Петрета. 
Поседовме, поетите испија и 
понекоја ракија, им направив 
мезе и сè беше убаво како из-
миен спокоен пејзаж по бура. 
Најпосле, Петре реши да си 
оди. Ефтим го испрати до над-
вор, но глеј чудо, набргу се 
врати и ме праша каде е пар-
кирана колата. Тие двајцата 
вртеле, кружеле, но не може-
ле да ја најдат, а Петре ника-
ко да се сети каде е оставена. 
Откако му објаснив на Ефтим, 
тие ја нашле и Петре безбед-
но си се вратил дома.

Отпосле Ефтим ми раска-
жуваше дека таквата забуна 
со колата не му се случува 
за првпат. Една вистинска 
анегдота кажува дека еднаш 
пред зима бил на Нерези кај 
Ренџов и таму некаде крај 
патот ја оставил и заборавил 

колата. Потпивнат, веројатно некој го симнал 
до долу, но кога се отрезнил, не можел да се 
сети каде ја оставил. А неа, всушност, ја заве-
ал снегот кој набргу наврнал и така таа, како 
мечка во дувло, ја преспала зимата. Дури от-
како се стопил снегот и пуштиле цут гранките, 
неа поетот ја пронашол, небаре археолог, а 
таа археолошки артефакт.

Ете и тоа се случува кај поетите кај кои 
нема разлика меѓу сонот и јавето и за кои 
важи она на Достоевски: „Нема ништо по-
фантастично од реалноста“. А може, вистина, 
фолксвагенот и му телефонирал на Петрета да 
го остави малку на мир, да се одмори зимски, 
до пролет, од поезијата. Петре имал душа и 
срце да му го дозволи тоа. Можеби тука, ви-
стина, има нешто елементи и од приказните 
на Шехерезада, но сè е вистина. Необичните 
вистини наликуваат на приказни. 
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Киро ДОНЕВ

РАПОРТ ОД „СТРУГА – 75“
Драг читателу, ако овие „штосеви“ ти из-

гледаат „бајати“, немој да ми замериш, зашто 
и покрај сите очекувања и ветувања, и на годи-
нашниве Струшки вечери на поезијата немаше 
ништо „тазе“. Новината беше само во тоа, што 
некои од поетите и другите гости, место само 
со сопругите, како што го правеа тоа досега, го-
динава дојдоа со комплетни семејства и со по 
некој член од најблиската родбина.

ИСКРЕН ОДГОВОР
Еден литературен критичар, чие име не го 

спомнувам само заради тоа што ќе можете да 
го препознаете од она што следува, некаде во 
малите часови му се обрна на еден од келнери-
те во хотелот „Бисер“:

-Ве молам, прочитајте ми ја листата на ја-
дења...

Одговорот дословно гласеше:
-Простете, другар, и јас сум неписмен...
Малку подоцна, за истиот тој критичар, Бо-

жидар Тодоровски – Бодле, сакаше да се обло-
жи со секого, дека него не би го примиле ни бу-
дистите во своите редови, зашто е толку суров, 
што не би можел ни да гори!

РАСЕАНОСТ ИЛИ...
Од парите што ги доби за наградата, Стојан 

Тарапуза сакаше да си купи барем еден чифт 
чевли за спомен, па влезе во една продавница 
во Охрид и му се обрна на продавачот.

-Ве молам, дајте ми чифт чевли, само малку 
покомотни...за автомобил...

-А, кој број?
-СК 499-65! –одговори Тарапуза.

ФЕНОМЕН
Во еден миг, некаде во близината на Мостот, 

Црн Дрим – побеле! Многумина, што се најдоа 
во тој момент во близина на реката застанаа да 
се начудат на тој необичен феномен. Но, за крат-
ко, зашто тогаш од водата кон брегот доплива 
Кирчо Бујуклиев и изрецитира:

-Како Струмичката мастика во Струга – нави-
стина нема друга!

ПОСЛЕДИЦА
И годинава на Тришо Стојановски му беше 

„пишано“ да го „чува“ виното за гостите што 
ќе присуствуваат на излетот на „Св. Наум“. Не-
каде пред ручек, со тешка мака се оддели од 
шишињата и пријде кон масата на која седеше 
Ренџов:

-Мишо, си го видел ли некаде Чедо Јакимов-
ски?

-Пред половина час седеше во „Летница“.
-А...бев ли и јас со него?

ТРУЕЊЕ
Уште првата вечер Михо Атанасовски доби 

труење. Дијагнозата на доктор Тофе беше кате-
горична:

-Или чул, или прочитал неколку песни, па не 
можел да ги свари!

ПЕТ МИНУТИ
Кога му дојдоа петте минути на Јован Стре-

зовски, веднаш го однесе часовникот на поправ-
ка!

(ЗАБЕЛЕЖАЛ – К. ДОНЕВ на 6. СЕПТЕМВРИ 
1975 год)
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ИДЕЈА

 Откако дозна колку заработил авторот 
на сценариото за филмот Ајкула, писателот 
Јован Павловски веднаш се фати за работа. 
Сака на „ Вардар-филм“ да му понуди свое 
сценарио со наслов Кит!

 
 

КАРАНТИН 

 Најновата поетска книга на Ристо Ѓ. 
Јачев – „ Болна градина“ веќе „ зарази“ 
неколку критичари, па затоа е решено: 
до завршувањето на Струшките вечери на 
поезијата, да биде во „ карантин“!

 

ДОБАР ПОТЕГ

 Фабриката за мебел „ Треска“, од Скопје, 
реши да го откупи ЧЕСНОТО ДРВО од 
Стојмир Симјаковски и од него да изработи 
столчиња и маси на кои што ќе седат само 
членови на разните жири-комисии за 
поделување на книжевните награди!

 СТРАВ

 Откако поетот Борче Панов дозна дека 
и животот пишува романи, се исплаши 

животот да не напише некој роман 
и за него!

 

ХУМАНОСТ

 И поетот Михаил Ренџов 
реши да се вклучи во Акцијата за 
поголема безбедност на пешаците 
во сообраќајот. Ќе го продаде 
својот СПАЧЕК!

 МОЛБА
 

 За време на Струшките вечери на 
поезијата, Кочо Урдин го загуби трпението. 
Се моли чесниот наоѓач да му го врати!

 

ПРИЧИНА

 По неколкуте остри критики, БОЖИДАР 
ТОДОРОВСКИ-БОДЛЕ, веднаш се поправи – 
цели пет килограми!

 

ТОЧНА МЕРКА

 Иако не е роден во знакот „ Терезија“, 
Миодраг Друговац и на годинашните 
Струшки вечери им зеде точна „ мерка“ на 
неколку поети!

 
КРИЗА

За време на „Вечерата без интер-
пункција“, Видое Подгорец кој е познат по 
тоа што и кога треба да направи отстапка 
од некој свој став – тој прави чекор напред, 
им се пожали на некои свои пријатели: 
„Во страшна творечка криза сум... Веќе 
цела недела немам напишано ниту еден 
роман!“



ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА


