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Стојчe Балкански 
 

ИЗБОР ОД ПОЕЗИЈАТА 
 
 
 
СТРУМЈАНСКАТА ДОЛИНА  
 
Напати си глуждав даб 
и збреваш со скастрени жили 
и тегав бол на врвот, 
 
Напати запурничав привев  
и прилив на несвест од мрак  
и јадра пот на гумна, 
 
Напати примрена жена за љубов  
и жив жар од летни ѕвезди  
фркнати од страст, 
 
И жед си на луничав ден 
и тага од гладна ноќ, 
и секогаш секогаш осветен сон 
за зелен глас од сонце и вода. 
 
 
ТРИМИРСКА БАЛАДА 
 
Тримир и третина зелено небо.  
Земја развенчана од море,  
окована планина  
и цврст мрак врз костур, 
 
Негде врз фрлен жар од веди  
увилен светец седи – 
 
врз жар од веди. 
 
Река, два брега и зоврено грне. 
И бел грав побркан со ѕвезди 
и свршенички прстен збуцан во чемер, 
и солзи врз бигор. 
 
Негде вјаса свршеница од јасник  
од устрели гласник – 
 
свршеница од јасник. 
 
 



НОЌЕН ПРИВИД ВО ЗАМОКОТ ТИВЕРИОПОЛ 
 
Останете на своите места. Никој да не подмести  
коска. Ти таму на чело на трпезата Добромир  
Стрез; земи си го црвот од пехарот; тоа твојот  
гнев шета со спомени низ черепот. Во глобките  
демнее сурова одмазда за победените Ромеи 
 
на Термица; тука победата е побркана од запленети 
жени во кампот на победените; нареди да запре 
песната, во Константинопол Ромејките 
со темјанови факели ги викаат душите 
на мртвите. Велат западната темнина нема 
бог; нивните очи имаат изгубено смисол за болката 
 
на сонцето. во замокот Тивериопол лилјаците  
бегаат од ѕвоната на Света Катерина; ноќта  
ќе ги однесе во есенен горчин со кој победникот  
умира во затруена тишина. Останете на своите  
места. Никој да не подмести коска. Вие десеттемина 
 
костури што тагуваат по изгниените мрши;  
во јоргованова светлина оставивте победа  
на победените; нека ви е свето името и нека е  
проклето виното. Доцна е да ви кажам дека Данајците  
собираат победи од гнасните колкови на курви. 
 
 
ПРЕДАВНИКОТ ОД АСТРЕЈ   
 
Во Астреј секојден двапати го среќаваме; со една 
сенка, во исто време на исто место. Дека е множество 
откриваме по бојата на очите; кога се црвени 
со црн пораб знаеме дека нема човек во кожата; 
Ѕверот 
што ги користи неговите пожолтени иправи 
некаде ќе се потпише со крв; тогаш некој мора 
да недостига во колоната за зејтин, леб и млеко. 
Кога се кафеави и потопени во тишина и зелена 
светлина душата му пристигнува исповедана; тогаш 
стравува од глутницата што завива сурово 
по заточената месечина на ридот и одбива 
сам да ја дочека темнината во Бездник; таму 
со тишината господари одмаздата на закланите ѕвезди 
и предавниците умираат непокриени од топло небо. 
 
 
ПРОКОБ ПОД ЦАРЕВИТЕ КУЛИ 
  
Над Кулата заѕвечкано копито од ветер  



и синија со тажна душа збуцана во глад  
и стара ластунка на мрак. 
 
На Кулата скоравена усета на страв  
и мории од приштав ден. 
 
Под Кулата 'рвајчи пес по сонце  
и коби ожебавен страч.  
Потоп вјаса а полето рупа грев. 
 
Боже гробјето раздрапано се болши. 
 
 
ОДБЛЕСОК ОД КРВАВИОТ АВГУСТ 
 
(Кон петтемина  стрелани струмички студенти) 
 
Тие сè уште 
во црнките со црвена коронка 
го носат нишанот од ровот 
на земната злочест. 
 
Уште се во вечната челуст 
на вечерта од милта, 
уште остро рикаат 
од онаа страна на смртните орбити – 
и сè уште секој следен август 
пројавува без душа. 
 
Ако случајно ме сретнете вие – ве молам – 
значи се сретнавме 
за да се сретнеме повторно 
лице в лице 
заради средбата со ТИЕ. 
 
Од земјата со шепоти во црно 
исчадиле малку потемни коски 
со многу нагниена срж 
од оние што ненужно ни тежат. 

(Висока Чешма, Дорломбос, 2000) 
 
 
 

БИОГРАФИЈА 
 

Животниот пат на Стојчо Балкански (писател и новинар) започнува на 
15 април 1945 година во Струмица. Основно и средно образование завршил во 
родниот град, а Филозофски факултет во Скопје. Бил дописник на весникот 
Вечер и главен и одговорен уредник на весникот на општина Струмица. Беше 



член на Друштвото на писателите на Македонија и на Здружението на 
новинарите на Македонија. 

Стојче Балкански се јавува во македонската книжевност во шеесетите 
години на минатото столетие кога, според залегнатите факти на новата 
книжевна историја, на нашата книжевна мапа се профилираше т.н. трета 
генерација. Тој, со својата енергична природа, со својот бунтовен акцент во 
лирското писмо и со својата неотстапна потрага по несполуките на 
македонското татковинство, уште тогаш, со своите први објави во периодиката 
и посебно со својата прва книга Бранувања на крвта го привлекува вниманието 
на книжевната јавност, но и на некнижевните сегменти на тогашниот 
општествен и политички систем, - ќе запишат неговите рецензенти. 

Автор е на повеќе книги поезија и проза коишто неговите сограѓани и 
македонската читателска публика со восхит ги читаат и уште долго ќе ги 
паметат. Должни сме да се потсетиме на неговиот богат поетски опус: 
Бранувања на крвта, Исповед на крвта, Крвави камбани, Безмежен сон, Дослед 
и непокор, Жаровни бездни, Расплакана долина, Бессонија и лузни, Искрести 
ѕвона, Скаменети сенки, Црни далги, Коњот на пламењата, Чемери и веди, 
Реквием за генот, Пламени сфери, Послание за исчезнувањето, Рев од бездните 
на крвта, Злост и слово, Обденети архетипи, Сатански артефакти. Иако 
малубројно, не помалку значајно е и неговото прозно творештво, романите: 
Проколната долина, Лузнево доба, како и збирката раскази за деца: Разделби и 
средби. Многумина го паметат Стојче Балкански и како автор и режисер на 
бројни рецитали по повод значајни пригоди. 

За својата беспрекорна работа, општествен придонес, како и високите 
творечки дострели, Балкански е добитник на највисоката општинска награда на 
Собранието на општина Струмица, односно Локалната самоуправа на општина 
Струмица - 5 Ноември и 11 Септември, на Првата награда на Гоцеви денови за 
најдобра песна со илинденска тематика и други. Неговиот живот згасна на 6 мај 
2008 година. 
 



Бранко Бјадов 
 

IЗБОР ОД ПОЕЗИЈАТА 
 
 
 
ПТИЦА ВО СОНОТ 
 
таа птица што шета по небото 
е светлата слика на спомените 
од кои маглите се растопуваат над езерото 
таа птица златна во небото 
таа питома далечина 
е сонцето жолто на покривите 
од чии звучни летови 
мугрите се брануваат во мене 
таа немирна птица во небото 
тој далечен глас 
е писмото на  ветерот што пристига 
о убава далечна птицо 
моја тивка песно 
под твоите шумни крила 
езерото се вилнее 
тој небески цвет 
таа  немирна  птица 
има чудни поигрувања на површината 
на пролет од неа стеблата цветаат 
и реките надојдуваат 
таа птица во небото 
што излегува од песната 
од сонот 
е светлата слика од летото на клима 
о убава далечна птицо 
моја блага  климо 
сонцето како вино се растопува во шумот 
на езерото 
 
 
ЕЗЕРСКИ ЦВЕТ 
 
маглите те будат со сребрен глас 
заспана птицо во сонот 
како да те носам 
како да те преграбам 
кога раце немам 
ветерот со планински звук те отвара 
како нова земја 
во моите мисли 
о цветна птицо 



пролетта во чашки ти цвета 
како чуден мирис од долината 
од кој мислите се опијануваат 
од кој пределите разубавуваат 
те носам како мала надеж 
дојдена од белите ветрови 
убава ботанико од мојот свет 
како планински чај се присобирам 
за да се отвориш 
во мојата најмала болка 
како лековита мисла 
за цветот 
о цветна птицо во  долината 
 
 
РАНА ЕСЕН 
 
нема веќе на што да мислам 
долината како во сон се измени 
во моите мисли 
небото како неподвижна слика се отвора 
мугрите со сребрен глас ме, будат 
како бела гулабица 
дојдена од езерото 
за да ја осветли мојата 
скриена тајна 
од стеблата и меланхолијата 
како жолтици ми доаѓа 
ох стара песно 
зелениот говор на лисјата 
ми доаѓа како топол допир 
од летото 
и сликите на клима 
ја добиваат бојата на облаците 
моите мили птици 
како нежни стрели бегаат 
во топли земји 
ми оставаат по една сламка 
за да му трубам на летото 
од големите мориња 
дождот како болест ми доаѓа 
на крстопатот есента ме чека 
  
 
ПОМЕЃУ ЈАВЕТО И СОНОТ 
 
на сам ден ли ја измисли таа магија 
на сам ден 
победен како во полусон се враќам 
во три огнени птици се' претвара ветерот 



огон 
огон 
камен 
ох каква ли е таа магија 
тој чудотворен збор 
што пред да измислам огон 
во сонот 
непотребно паѓам во нечии јамки 
и еве тој надвор што на железно копје 
небото го носи 
студен нож во грлото ми кажува 
леле ќе крикнам до небово ако 
тоа е најголемото чудо 
во мојата смртна постела 
што како искушение ме прати 
од сонот во јавето 
од јавето во сонот 
моќта на магијата ја има птицата 
што како растопен гром 
ја погоди тајната 
болката 
страста 
жими овие три огнени птици 
ако јавето е таа сенка 
што ми јамчи в сон 
на сам ден 
на сам ден 
ќе викнам еднаш за секогаш 
  
 
АПРИЛ 
 
прво стариот бор зашуми 
во долината 
за да го означи доаѓањето 
на лудилото 
а потоа малечки измами ме опчинија 
кој ли доаѓа со зрел глас 
под боровите и зелена 
прашина сее 
ги отвора цветовите 
и како птица чука по стеблата 
за ла ја отвори широката врата 
на долината 
во која ветрови буфтат 
над мене во мили јата 
се растураат птиците 
желни за простор 
желни за земја 
кој ли доаѓа со зрел глас 



под боровите и зелена 
прашина  сее 
зелен април 
зелена смеа во очите 
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Бранко Бјадов се родил во 1939 година во Струмица, каде завршил 
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Автор е на книгите: Птица во сонот, Гласот на птицата, Свештениот 
огин и Жолтото училиште. Бил член на Друштвото на писателите на 
Македонија. Починал во Струмица. 
 



Иван Василевски 
 

ПЕТНАЕСЕТТЕ 
(поема) 

 
Само шум сме, саде зрнца  
по патиштата господови,  

непознати 
 
 
1. 
 
Од темен бунар во семирот надира шепот 
Нечујно ехо од далечини што ни смртта 
не ги премостува. Како дива опомена  
 
што рика во последната ноќ на светов: 
Копај под старото дрво исушено од молитви 
Под порталот на црквата разурната 
 
од анатемници, копај. Под темнината 
на ридот, под ѕидот на времето, копај 
Ископај ги моштите на светците, душите 
 
на тие левити што фрлија семе во мракот 
на вселената. О Тимотеј, велик епископе 
во градот Тиверијски. Непроодното како  
 
по суво го помина, да поведеш непорочни 
мажи меѓу празни глуварки во некрстено 
време. Стигма е мравјалник да прогледа  
 
 
2. 
 
Евсевиј, крепок чтецу, капец на сопотна нурија 
Аз, недостојни раб божји и служител, Миракул 
писах, манускрипт о свјатих великих мученици 
 
Сија книга, писание о словах, дај добрим и умним 
људима за духовно им спасение. За целех авам 
Ти причислен у монаха, блажен помошник 
 
на кутрите вдовици, кроток татко на сираците 
По целата земја го разнесе словото за рибарите 
и прегна бурници на небесна ораница. Колку 
 
души си покрстил, толку ѕвезди си посеал 
во семирот. Ти, оракул, невидливото го гледаш, 



го читаш незнајното, бескрајното. Го раскриваш 
 
тајното. Ти нè излачи од смолата на мракот и порти 
отвори во иднината, да не талкаме потамина. Трудно  
ест да познаеш себеси, а лесно да судиш другиго 
 
 
3. 
 
Те измисливме, Господе, да не сме осамени 
во семирот, да не ослепиме на веков. А светот 
се сруши ко брут во времето на чудата, кога 
 
целиот род ни беше предаден на кланица 
и кога длабока ноќ ја покри екумената 
Нè остави сами, ѕверови да нè опустошат  
 
О славен монаху, Комасиј! Ти што го остави 
војничкиот појас, не се уплаши ли од мечот 
на Валент и Филип, од гневот на Јулијан? 
 
Не знаевте ли, неуки! Одејќи си, со себе 
ги носиме и љубовта и тагата, оти се посилни 
од нас смртните. Кога ќе ви ги вратат душите 
 
уште поништожна ќе биде смртта. Повесмо 
во темна врчва. Од се најблиску до вечноста 
е љубовта, оти и слепа гледа во иднината 
 
 
4. 
 
Спијат сенилни старци под ѕидините. Чекањето  
клокоти на песочни ридови. Ќе нè покрстат. 
Ѕверови ќе го закопаат гревот на дивината, 
 
да не никнат повторно смреки во мислата, 
да не расте чемер во празнината. О презвитер  
Петар, непознати се патиштата господови, оти 
 
времето е лудница, векот историска блудница 
Глеј, почна в зори да се стемнува, а на заод 
да се разденува. Гарамет витае под орловина 
 
И горазди духом, тргнавте крстум на губилиште, 
на крваво распетие. Небаре Господ слегол гол 
во Тивериопол. Јанган среде некрстени пустини 
 
Раката да ти се позлати. Реликвија што нечисти 
исцелува. Иљач за слепи, за лепрозни спасение 



Само конечноста со ништо, со ништо не се лекува 
 
 
5. 
 
Никој не може да ни го одземе минатото, 
о премудар Харитоне! Доаѓаме кај тебе 
како чувари на мртвите. И не од гревот, 
 
ами од смртта спаси нè. Кој верува дека 
е можно, ќе нурне во божјата супстанција, 
ќе легне во темна ракла. И вечно ќе сонува 
 
Црни гламји ни се очите. Огнови што чадат 
низ еоните. Ќе станеш ли пред да почнат 
повторно да умираат мртвите? Никогаш 
 
повеќе да не заталкаме во тие подземја 
каде што се чека. Сто века таму јанѕата 
јава врз загубата и царува во празнината 
 
Таму погубно се тетерави светлината, како 
пилиштарец на распетно дрво, како расточна 
бура низ урвина. Како гром на апокалипсата 
 
 
6. 
 
Нема лек за тагата, о Теодоре богодарен, 
оти сме осудени на бегство во светлината 
Како неверник пред молитва се урива злото 
 
над градот. Стенија надира од Самораница 
Од сè во душите ни останаа само празнини 
Без нафака нè фрлија на буниште. Басретот 
 
ни самува низ угарите, во реата на бунарите 
На благден, кај ли сме залутале во семирот, 
та залудно нè бараш меѓу ѕвездите? Како 
 
да ќе ја спасиме верата од вистината што 
варосана таи во ѕидините. Од постанокот 
тука анатемата е фрлена како валугар 
 
в грло, ко надеж во црна џгура. Да сведочи 
за бескрајната преселба на душите. Од  
еоните кон еоните. Од мигот до вечноста 
 
 
 
 
 



7.  
 
Почетокот не ви го паметам. Гробовите 
не ви ги знам. А толку блиску ве допирам 
Од кај дојдовте, та слепи нè заразивте 
 
со светлини? О Сократе, откако расфрла 
ентелехија во нашите домови, од мудроста 
кротка се опиваме како од причесно вино 
 
На работ од свеста го слушам стариот аманет: 
Копај под коренот, под срцето на сувиот јавор 
Под порталот, под темелите на храмот, копај 
 
Копај под жилото на градот, до дното на јадот  
Под огнилото на каменот, под чемерот, копај 
Копај на валожни места, кајшто струмат нурии 
 
Под лаки, под лужини. Ископај ги, една по една, 
душите на видарите. Унери ќе гледаат слепите 
Ќе слушаат глувите. Боже, ќе беседат немите 
 
 
8.  
 
Сие двери поклоних, сего образа приложих  
со рукоју иконописца, зографа грешним 
Изобразисја од уста оракула велико слово: 
 
Преку моштите наши силни војски ќе минат 
Во крв до колена ќе газат. Змии преку коски 
и черепи ќе лазат. И пак нема да верувате 
 
Долго ќе царува мракот, на тронот ќе богува  
злото. По целата земја питачи, убоги старци, 
сираци, прелестени жени. И пак не ќе верувате 
 
Гладот ќе оклешти губина, авра ќе отвори 
смртта. Ќе зјаат суши, од дрчи сè ќе се сруши 
И пак ќе нема вера во вашите проклети души 
 
У богати силом бучук ченичка, поломник ченица.  
У сироти зрно ичимен јали ‘рже. Ѓаконе, Тома, 
гледај си своје опхожденије како чрез огледало 
 
 
9. 
 
О презвитер Јован! Со ништо не ќе ја удостојам 
душава што жеднее за вечност. Грешам ли, 
создавајќи те според мојата лика и прилика? 
 



Еденздруг се создаваме, боже. А сами постоиме, 
еден спроти друг. И којзнае, дали тоа што си го 
замислувам, не се случило порано барем еднаш? 
 
Дали не се случува негде и нема ли да се случи 
некогаш ? А знам: ако свесно ме убива конечноста, 
и бесконечноста ништо повеќе не ме утешува 
 
Оти сè што со делење се размножува, со множење 
умира. Така било од векутума века и така 
ќе остане до истекот на времето во вселената 
 
А ние сме само прашинка меѓу темни галаксии 
Зрнца што ги колве Врховната Свест. Вечното. 
И којзнае дали во бурата Господ нè забележува? 
 
 
10. 
 
Толку векови сме биле раскарани со бога 
И далечни. А никогаш не сме се познавале 
Еротеј, монаху чудесен! Насекаде Духот 
 
го познавам, без облик во свеста и невидлив 
во времето. И никна писмо во нива траорна 
Скриптар му е обиталиште, покора и скрб 
 
И падна спогодбата за Светото тројство 
за да закрепне прасмислата за вечноста 
на душата и да не се воплоти страшната 
 
тајна на бесмртноста. Боже, потсеќај нè 
на молитва, оти нечисти сили призивајет 
мажи грамотни. У алфабети ест зла душа 
 
И тие фатени скориваат. И од нив лепрозни 
зацелуваат, слепи прогледуваат. А секој,  
според делата не ги препознава безбожните 
 
 
11. 
 
О Никифоре победоносец! Како ли ќе живееме 
без неизвесноста? Мојата оловна тага се шири 
низ времето. Рика она во пуста гора како мора, 
 
како божја крв пред кланица. Во срамна стапица 
сме фатени. Внедоапица. И јасното ни го бистри 
разумот: ако не сме вечни, не сме ни вистинити 
 



Уште ли ноќе витаете над бедемите на градот? 
Уште ли нечујно благоглаголите пред портите 
на оние што не ги отвораат срцата за покајание? 
 
Колку што во нив имаше злоба, сега триж повеќе 
ñ робуваат на љубовта што бескрајно се надева 
и верува дека сè што е невидливото е вечно 
 
Не знаете ли, о поданици на царот! Пронијари 
што на митски суштества им се поклонувате 
Царското е божјо, а божјото не ќе да е царско 
 
 
12. 
 
Кој не го памети сонот на Василиј ѓаконот, 
нека застане на вишна рида, среде лозјата, 
и од заветрина нека го распрета ехото: 
 
Не-поз-на-ти-ти се па-тиш-та-та, тиш-та-таа 
гос-по-до-ви-ви-вии. Страшен ангел е јавето  
А сонот бил откровение за идно поколение: 
 
Ќе дојде време кога слободата на робот 
ќе му се покорува. Ќе се молите блажени 
на ропството да му слугувате. И ќе сакате 
 
Ќе дојде време кога животот на смртта 
ќе ñ се додворува. Ќе дочекате смирени 
на смртта да ñ се радувате. И ќе сакате 
 
Ќе дојде време кога доблеста на злото 
ќе му биде подлизурка. Ќе пукнете од завист 
кој со злото повеќе да царува. И ќе сакате 
 
 
13. 
 
О просветлен Даниил, нели нè учеше 
да не ги даруваме силните, оти тие 
ќе ни ги земат душите. А куци доаѓаа 
 
кај вас страстотерпци, и здрави се враќаа 
во своите домови. Слепи идеа, а си одеа 
со очи. Неми добиваа јазик, сакати раце 
 
Фатени стануваа, се исчистуваа лепрозни 
Удостоивте луѓе со неприродни страсти 
Раслабени кренавте на нозе. Измачувани 
 



од нечисти духови скротивте. На глувите 
им липса тишината, на лудите дивината 
Се точеа несреќни, ништожни, безнадежни 
 
Идеа очајни од сите места на екумената 
Тивериопол стана кула од секаде видлива 
А сè што примивте на дар, на дар го дадовте 
 
14. 
 
Успокој ги дрските по нарав, некрстените,  
о сеприсутен и кроткороден Теодоре! 
Твоите миросани стапала прт оставија 
 
на Горни Лужец, во Валожиц, на В’лчи Луг, 
среде Волковија. Покрстувај диви у Забрдје, 
на Падишта, во Дебревник, На Буков Равен, 
 
под Рулина. Крштевај чедни на Долни Брод, 
во длабок Студенец, на Пресека, на грлат 
Сопот, во Губина. Фрли семе на бело Слано, 
 
на широка Рудова, на Суха Лука, во Сухо 
Борје, меѓу Вели Камен, под Вели Орах, 
до Велија Река. Исповедај грешни на Глоден, 
 
во густа Папратница, на Брезник, во Пупавница 
Причестувај покајници во Градец, по Селишта 
И упокој душу блажену на Хусарско распутје 
 
 
15. 
 
Сè доаѓа од темнината, од празнината 
И сè назад се враќа, о милостив Сергиј! 
Душата ми чемрее во ништавило и плаче 
 
како слепородена жена што прогледала 
Колку манастири ни оставивте во срцата? 
Колку гладни нахранивте, жадни напивте? 
 
А земни цареви ви ги разделија моштите 
Каде ви таи силата што ридишта подига? 
И каде ги заклучивте чудата? Да, чудата! 
 
Уште ќе копаме под старото дрво исушено 
од молитви. Под порталот на црквата 
разурната од анатемници ќе копаме 
 
Под темнината на ридот, длабоко под ѕидот 



на времето, ќе ископаме светци. Маченици 
божји по патиштата господови непознати 
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Kiro Donev 

 
IZBRANI RASKAZI I PESNI 

 
 

SO VREMETO NEMA [EGA... 
 

I vremeto si ima nekoi svoi, ~udni „prava“! 
Velime: „Po utroto – denot se poznava!“ 
Koga sonceto zad oblacite }e po~ne da „dreme“, velime - 

toa e „lo{o“ vreme! Oti, do`d po~nuva da pa|a, a po nego, 
naj~esto – vino`ito se ra|a... 

Vo docna esen ili zima, koga neboto kako olovo }e po~ne 
da te`i, ili od nego pa|a do`d, ili }e po~ne sneg da sne`i... 

A ako po~ne i veter da duva – kapata na glava – mora da se 
~uva! 

[tom }e pristigne prolet, s# `ivo vo prirodata dobiva 
nov polet! I lu|eto, i `ivotnite i pticite – vedna{ se 
„fa}aat“ za rabota. Vo nivite, vo poleto i vo gradinite se 
raboti od ponedelnik do sabota! Od rana do docna prolet, 
nikoj mrzliv ne e. Oti sekoj znae; {to naprolet }e se posadi – 
podocna toa i }e `nee... 

Zatoa s# `ivo proletta i letoto gi ~eka. 
Toga{ i pticite veselo pejat i `abite radosno krekaat! 
So vremeto nema {ega i koga e studeno i koga e – `ega! 

 
 

^UDNI NE[TA SE SLU^UVAAT KOGA I DEDOVCITE 
SONUVAAT 

 
Eve {to mi raska`a dedo Darko, no}niot ~uvar na Zoo 

parkot:  
– Nekolku `ivotni, so buvot na ~elo, sno{ti gi fativ 

site na delo. Be{e polno}, nikoe doba. Bea se nasobrale vo 
mojata soba... Starata me~ka, `elkata Vle~ka, porot Opa{kar, 
lisecot Koko{kar, zajakot U{ko i dabarot Bu{ko. Vo mojata 
soba na podot sedea, kitea elka – darovi redea... 

Moram da priznam, se zbuniv i jas, pa po~nav da vikam na 
siot glas: 

– Koj vam vi dozvoli vo sobava da mi vlezete i koj vi 
pomognal od kafezot da izlezete?! Ova, prijateli ne vi e vo 



red, }e mi se smee siot ~esen svet! Ve ~uvam, ve hranam, ve 
lekuvam da ozdravite, a vie mene eve {to mi pravite!? 

Sakav da ka`am u{te nekoj zbor, ama me prese~e 
smrdliviot por: 

– [to vika{, bre dedo, zar ne ti e drago?! Novata godina, 
ene ja na pragot!... Sobava dojdovme da ti ja uredime, so nikakva 
namera da te navredime. Ne{to ubavo sakame ve~erva da 
napravime i Novata godina zaedno da ja proslavime! Sobava da 
se trese od igra i pesna... Ama, mi se ~ini, malku }e e tesna... 

Od toa {to go ~uv, silno se {treknav, pa od krevetot vrz 
podot – kako tikva eknav! 

Gi otvoriv o~ite i – {to da vidam? Istata soba, ama 
sosem prazna... S# bilo son... Kako vo skazna...  

Ete i vakvi ne{ta se slu~uvaat, koga mesto decata – 
dedovcite sonuvaat! 
 
 

SO PRIJATELOT SÑ SE DELI 
 

Vo galop kako ogneno kow~e, letoto brgu si pojde.  
So zlatnata ko~ija na esenta, septemvri na gosti ni dojde. 

Na prirodata &  podari zlatno-`olta lika. Za nova dru`ba vo 
gradinka decata gi vika...  

Veseliot vrabec Xivko razxivxoren gi pozdravuva. 
Promenite vo prirodata, vaka im gi najavuva: 

– Letoto si zamina. Cve}iwata precvetaa. Mnogu ptici 
preselnici – na jug si odletaa. Senoto vo livadite e 
koseno.@itoto e o`neano. Od poleto e pribrano, s# {to a 
prolet e poseano... P~enkata e vo ambarite. Vo melnicata e 
p~enicata. Obran e i zelen~ukot potreben za zimnicata. 
Na red se sega lozjata, jabolkata, kru{ite, duwite... Na slatko 
i na ajvar nabrgu }e zamirisaat dvorovite i kujnite. 
Naprolet koj sadel i seel – sega bere i `nee. ]e u`iva cela 
zima. Doma s# }e si ima! 

Potskoknuva Xivko i na prozorec im ~uka: 
– Me sakate li deca, da ostanam so vas, tuka? 
– Ostani, Xivko – mu velat tie. – ]e jade{ i ti {to }e 

jademe i nie! 
Na toa Xivko radosno im veli: 
– I arno i lo{o, deca – so prijatelite s# deli! 

 
 

KOJ SI IMA – TOJ NE PROSI 



 
„Koj si ima, toj ne prosi...“ 
Pogovorkata taka veli! 
No da ima, sekoj mora – da raboti, neli? 
Utrovo vo gorata, sal {to pukna zorata, majkata 

ververi~ka so svoite ververi~iwa, pojde da zbira orevi i 
le{ni~iwa. 

Kakva majka – takvi de~iwa. Nasobraa cel kup orevi i 
le{ni~iwa! 

Sekade yirnaa, sekade svratija i so polni ko{nici – doma 
se vratija. 

Esenta e dare`liva. Od s# po ne{to nosi. Soberi si {to 
ti treba – zime da ne prosi{! 

– Sega re~e tatkoto – i da fati zima, vo na{ite ambari – 
s# {to treba, ima! ]e bideme spokojni. [to sakame }e si jademe 
i na zaem nekomu, }e mo`eme da dademe... 

I lu|eto naesen, po gradovite i selata, si gotvat zimnica 
za domot, za ~eladta... 

„Koj rano rani – dve sre}i grabi!“ 
Docna }e bide {tom zimata }e poka`e zabi! 

 
 
 
 
 
ЕДНИ САДАТ, ДРУГИ ЈАДАТ 
 
Во животот е често така: 
еден копа – друг сее... 
Од туѓата пот и мака – 
плодовите – трет ги жнее! 
 
Едни садат – други јадат! 
А, не треба така, нели? 
Научиле сал да крадат – 
да пустошат ниви цели! 
 
За тоа сум сведок – јас! 
Вчера кога појдов в поле, 
бесно, луто, на сет глас – 
се жалеше дедо Коле: 
 
- Гледај, кртот и зајчињата 
каква штета ми сториле! 
Што ќе им кажам на дечињата? 
Бавчата ми ја преорале... 
 



Леле, кога ќе ги фатам – 
ушите ќе им  ги скратам! 
 
 
КАВГА 
 
Мачето прво 
кавгата ја почна 
од зад една гранка 
на црешата дрочна. 
 
Кучето, под дрвото, 
спокојно си спиеше, 
а мачето од високо – 
го демнеше, се криеше. 
 
Во еден миг почна – 
со црешки да го мава, 
кучето се штрекна – 
луто крена глава: 
 
- Така, значи братко! 
Кавга сакаш нели?! 
Ама, една мудрост – 
еве, вака вели: 
 
„Кој почнува кавга, 
ќе мора да сфати;  
од главата своја – 
најдолго се пати!“ 
 
 
ОБЛАЧИЊА 
 
Сите облачиња што се на небото, 
веднаш штом ќе се родат, 
земаат блокчиња, боички и 
моливи 
и - право в градинка одат 
таму, малите облачиња, 
уште како забавачиња, 
разни предмети изучуваат: 
небопокривање 
и откривање 
солзоронење, 
високо качување, 
сонце-замрачување, 
играње брканица - 
без турканица, 
лошо читање, 



долго скитање… 
И, затоа деца, 
некое дете од вас, 
му се смее на немирното  
облаче, 
а не знае дека е на час! 
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Васил Дрвошанов  

РОНКИ 

 
 
НЕВЕСТУЛКА 
 
Мајка често ми зборуваше: 
 
- Не убивај, сине, невестулчиња, 
зашто ноќе, на спиење, 
ќе те задави невестулка. 
 
И сè така мислев. 
 
Пораснав и сфатив: 
 
Мајка тоа ми го велеше 
од силна љубов за рожбата. 
 
 
ЛАСТОВИЧИЊА 
 
Вие немавте од мене мир 
а мајка многу ве сакаше. 
 
Наврнеа годините и веќе не сум дете. 
 
Сега се прашувам -  
зошто ги уривав вашите седела 
а не слушав мајка. 
 
 
ВУЈКО 
 
Велат: крвта не бива вода! 
 
- Што дека имаме иста крв 
кога ни тече во различен правец! 
 
 
БРАТ 
 
Сега сум сам. 
 
Ако сме личеле еден на друг -  
жал ми е што те немам. 
А ако пак не - полесно ми е. 



 
 
ПЕСНА 
 
Кому да се обратам 
ако не тебе. 
 
Другите немаат време! 
На Земјата има многу свет 
а малку луѓе. 
 
 
УТЕХА 
 
Не оти не тагувам 
само маче на грб не паѓа. 
 
Со насмевка болка не се крие. 
 
Таа има и големи очи а и зее. 
 
Туку не бере гајле! 
 
Патот до гугучка не е чист 
но и не е толку трновит. 
 
 
ДРАКИ 
 
Знам оти не сум китка за мирисање. 
 
Но и ти не си! 
 
Барем ти да си мека -  
се јадеше. 
 
А вака: го обравме бостанот. 
 
 
ЈАДИГАРИ 
 
Не знам 
од каде се најдовме ние 
и двајцата јадигари -  
ем шути ем рогати. 
 
 
 
 
 



ЛИ(Г)ЛА 
 
Во твојот залив 
се котвев токму три години, 
три дебели лета. 
 
Попусто се лажев -  
продавачке на своето тело -  
сè е ветар и магла. 
 
 
ДИГНОГЛАВКА 
 
Не е од сè срце твојот дар, 
туку заради ред. 
 
Не играј: 
 
Мижи Митре - фати тука! 
 
Велам: излишно е тоа. 
 
Ја проѕрев твојата игра - дигноглавке. 
 
 
ДРТА КОБИЛА 
 
Твоето врискање, дртло, 
просто ме разбеснува. 
 
Штотуку се тргнав од тебе, 
ти ме повикуваш. 
 
А кога ти доаѓам, 
јас те мазнам - ти ме клоцаш. 
 
 
КУКЛА 
 
Што дека си убава 
кога тиквата ти е празна. 
 
Јас, ниту мислител - ниту убавец, сум. 
 
Обичен по дух и тело 
жена обична побарувам. 
 
 
 
 



ОСАРНИК 
 
Го снема веќе твојот кикот 
а токму него најмногу го сакав. 
 
Сега си осарник 
и повеќе не смеам да те допрам. 
 
 
НОЌНИЦА 
 
Цветеа сончогледи 
и сè беше мед и млеко. 
 
А сега - зошто е 
широк живот - тесни панталони? 
 
Ноќнице, дали ти ме премами 
или пак, самиот се измамив. 
 
 
ГРАДОБОЛКА 
 
Да не си зла жена 
не ќе лутам ноќе 
да ме лајат пците. 
 
- Градоболка си, 
иако те љубам. 
 
 
ЗМИЈА 
 
Ти не си без дарба, не! 
 
И ти имаш своја убавина, 
само кој да ја открие? 
 
 
КАКАРАСКА 
 
Од тебе чекам песна! 
 
Ќе ја чујам -  
кога ќе се стрижат бишките! 
 
Твоето какараскање 
ми го повредува слухот, 
но што можам!  
На какараската друга опашка не никне. 



 МАЛЕР
 
Најдов тоа што не барав 
- теле! 
 
Ни се води ни се тера 
и затоа јадна ми мајка! 
 
А никој не ми е крив. 
 
Сам си дробив - сам ќе сркам. 
 
 
КРУША 
 
Не дека не те сакам, 
и не дека не си слатка, 
туку така; 
останало од памтивек 
како туѓите круши се послатки. 
 
 
ПРЛЕ 
 
Еден ден можеби ќе те сфатам, 
сега - не! 
 
Што, некој пат си толку добра 
и на грбот ќе ме носиш! 
 
А понекогаш -  
и од гомненцето ќе си каснеш, 
ама од инатот не си паѓаш. 
 
 
НАИВНИЦА 
 
Сега си капка 
и мислиш -  
сè што лета - сè се јаде? 
 
- Трици! 
 
Ќе те лижат мешести пци 
а потем - ќе одиш по ѓаволите! 
 
 
 
 



МАЧКА 
 
Не барај да те милувам 
кога сум клапнато тело. 
 
Постела мека тогаш дај 
и само пружи рака. 
 
Љубовта е љубов и наситка нема! 
 
Лудо жедта тлее моќта штом зајде. 
 
 
НОЌНО ШЕПОТАЛЦЕ 
 
Мислев - ќе имаме кратка пролет 
или едно ѓупско лето. 
 
А еве: 
три години ја пееме нашата еднолична песна 
и секоја ноќ легнуваме уморни 
а желни уште за една ноќ. 
 
 
ДИВА МАСЛИНКА 
 
Те посадив токму на меѓата, 
на јужниот дел од бавчата, 
зашто сосетката 
многу го сака твојот мирис, 
а јас премногу неа. 
 
 
РАДОСНИЦА 
 
Си чекана, 
а доаѓаш кога ќе ти текне; 
од новина на гинеж. 
 
Ти немаш станка. Ти течеш. 
 
И што ти можам додека те имам, 
освен да ти се радувам. 
 
 
КУТРЕ 
 
Вечер во девет на корзо! 
само не доаѓај со фризура; 
со кармин,... сенка,... римел... 



 
Дојди - природна, без пудра, 
да те милувам. 
 
 
СЛАСТ 
 
Жена не е жена 
ако не пробуди сласт. 
 
Ти ми го запали фитилот 
и јас горам и ќе изгорам 
без да ја вкусам 
блажината на лубениците. 
 
 
ЖЕДНИК 
 
Распупен каранфил си, 
кочан од лубеница, 
недопирлив а фатлив, 
а пак јас - жедник -  
похотлив и по вода сум. 
 
Трпки ме трпкаат 
кога ќе се сетам 
на твојата снага - 
расцветена - 
и никогаш нема да разберам 
зошто ќе останам 
на олкава близост 
миен - нецеливан. 
 
 
ДВЕ ОЧИ 
 
Со тебе денот ми станува убав, 
но не ќе има љубов. 
 
Ние сме две очи 
надалеку што гледаат 
меѓусебе без да се видат. 
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Вања Изова Велева 
 

ИЗБОР ОД ПОЕЗИЈАТА 
 
 
 
K  U  T  I  J  A (2) 
                   
Koga vleguvam vo kutijata 
Vo nosot mi se zaka~uvaat 
                        nekolku mirisi. 
Rakata go pro~istuva terenot 
levo i desno, no mirisot korne, 
nekoja vredna doma}inka   
                       so miris na zapr{ka od kromid 
                       mu ja stokmila ko{ulata na soprugot. 
Mirisa prostorot i site li~ime  
na eden pomalku blutkav ru~ek. 
                         Sol nema, za~ineti sme so potta 
na soprugot od doma}inkata. 
Licata ni po`oltuvaat, a toj gordo   
si ja {eta smrdeata. 
Mi ja zapuste kutijata 
    
                                                                                                  
]E... 
 
]e dojdam koga }e me zaboravite 
za da ve potsetam na v~era 
 
]e zaminam koga }e me ~ekate 
za da ve potsetam na utre, 
no nikoga{ nema da ve ostavam 
za{to znam  utre i v~era 
se pogolemi od denes. 
                                                                                     
 
PETICATA NA MOJATA SOSETKA 
 
Gledam vo raspukanata petica  
na sosetkata. 
GEOGRAFIJA-mislam. 
 
Zarem ne i te`i ~ekorot 
kako staplkata vrz svetot? 
Zarem lu|eto ne vreskat 
pod nejzinata te`ina? 
 
Peticata na mojata sosetka 



e nejzin beleg - geografija 
potsetnik na dolgite ~orapi 
izbrazdeni od raspukanosta. 
 
Nejzinata geografija  
e filozofija na `iveeweto: 
“grebi so ona {to najmalku                                              
~ekaat da gi izgrebi{.” 
Peticata na mojata sosetka  
e raspukana petarda  
ostavena kako potsetnik 
deka ovde ne{to se proslavuvalo  
 
 
PONEKOGA[ 
 
Ponekoga{ te mrazam  
Kako {to se mrazi grevot. 
Gi ~uvstvuvam podzemnite pati{ta 
kopat po mene 
za da me odvedat do izvorot 
da go izmijam gnevot. 
 
Ponekoga{ te preziram 
Za{to znam deka si moj srasnat del 
gasenica gladna za zelenilo 
 
Ponekoga{ begam, 
no rie{ po mene 
ti izgubeno moe sekojdnevie. 
 
 
K  U  T  I  J  A (4) 
 
Go pu{tam glasot 
                za da ja prepoznae kutijata, 
a taa sedi nasproti mene 
                    i mi go xvaka ehoto. 
 
Se yveram. 
             Vo nea sum. 
Ehoto se treska od yidi{tata 
i mi se lepi 
vrz uvoto kako obetka. 
 
Se kikoti do pla~ mojot glas 
i mi stoi ovde 
zalepen za da me potseti 
deka kutijata me stega 
tolku kolku {to jas 



rastam vo nea. 
 
 
KONEC - 2 
 
Ste razmisluvale li za konecot? 
Toj tenok, grbav ni{to`nik 
{to vi se vprotnuva 
vo sekojdnevieto 
gi dr`i va{ite ispu{teni  konci 
i vi se potsmeva na zavisnosta. 
 
Svrtete se... Da, svrtete se 
Zarem ne e nasekade? 
Konecot e dvoli~en prijatel 
{to znae da se iskine 
pred okoto na neprijatelot 
i da se poka`e raspukanoto   
sedlo na va{ite pantaloni. 
Ne veruvajte mu na konecot 
se vitka koga najmnogu vi treba 
se kine koga ne treba 
Zatoa vnimavajte kakov konec  
vdenuvate i kolku e izdr`livo 
negovoto kon~e{ko ego. 
    
                                                                                                                                                   
PANTALONI 
 
Me vika{ za da gi po~uvstvuvam  
                              tvoite krilja. 
Znae{ deka sum pe{ak 
Koj go pameti ~ekorot. 
 
Mi nudi{ pantaloni bez xebovi, 
a znae{ deka sakam da imam  mesto 
Kade {to }e mi po~ivaat racete. 
 
Gi gledam perduvite me|u tvoite nokti 
skr{eni do meso 
jas moite sakam da gi zarijam  
vo pantaloni so xebovi 
i da gi skrijam od onie 
{to gi izmislile  
bezxebnite pantaloni 
Crnilata mi vreskat  
deka ovoj moj let 
}e bide let vo mesto 
let vo sebe so pantaloni 



bez xebovi 
 
 
T  E  R  M  O  S 
                                          
Ubavo me spakuva. 
Ako ti trebam ladna 
me butka{ da vlezam 
                     vo tesnoto grlo 
                     i brzo zatvora{ po  mene 
za da ne se predomislam i izlezam. 
 
Ne prestanuva{ da igra{ so mene 
me podgreva{ i skladira{ 
tamu kade {to me ~uva{e 
studena, brzaj}i maglata da ne mi 
                             izbrza niz otvorot. 
 
Vnatre sum i mislam: 
Kako termosot znae koga  
me saka{ topla, a koga ladna. 
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Ѓорѓи Калајџиев 
 

АЛТЕРНАТИВНО ЖИВЕЕЊЕ 
 
 

На татко ми Никола,  
наместо честитка,  

за посмртно доделениот  
„Орден на трудот со Сребрен Венец“  

од Претседателството на СФРЈ 
 
 
ЗА ПОЧЕТОК 
 
 
СОЛИЛОКВИУМ 
 
ПОСТОИ НЕШТО 
ШТО ПОБЕДУВА 
МАГЛОВИТ ПРОСТОР, 
ПОМЕЃУ МЕНЕ 
И ПЛАЧОТ НА 
ТВОРБАТА 
ВРЕМЕНО БРЕМЕ 
ВО  
БРЕМЕНО ВРЕМЕ. 
                    СПАСИ ГО СВЕТОТ 
                    ПОБРАТИМЕ,  
                    ПОЕТУ НЕДОРЕЧЕН. 
 
 
НОВ ДЕН 
 
 
НОВ ДЕН 
 
СТАРИТЕ ЧАСОВНИЦИ 
ОДДАМНА ГИ ОТЧУКАА 
ПОСЛЕДНИТЕ СЕКУНДИ 
НА ВЕКОВНОТО ПРОШТАВАЊЕ, 
А МРТВИТЕ ГО ОДНЕСОА СО СЕБЕ 
СВОЕТО ВРЕМЕ 
ДА ЦАРУВА 
ВО САМОТИЈАТА НА ГНИЛЕЖОТ. 
СРПОТ ОСТАНА ДА ТАЖИ 
ЗА РАЦЕТЕ 
НА ЖЕТВАРОТ ОД ВЧЕРА, 
ПОД СВОДОТ НА БЛЕДА 
СКАМЕНЕТА РАДОСТ. 



                      КОЈ ЛИ ГО КРАДЕ 
                      СЈАЈОТ НА ДЕНОТ 
                      БЕЗ ОБИЧАИ?  
(ПЛАМЕНОТ ОД СВЕЌИТЕ ГАСНЕ)  
ВО МРТВАТА ПРИРОДА  
СО МИРИС НА ТЕМЈАН,  
ВРЕМЕТО ГИ БАРА 
                СВОИТЕ ПАТЕРИЦИ.  
ЗА НОВИОТ ДЕН. 
 
 
ИСТОРИСКА РОКАДА 
 
ГО УБИЈА 
ВЧЕРАШНИОТ ДЕН. 
НА КОНКУРСОТ 
ЗА ЛАУДАТОР 
НЕ СЕ ЈАВИ НИКОЈ, 
СИТЕ БЕА СВРТЕНИ 
КОН ЦАРСКИОТ РЕЗ. 
 
 
ВАЛКАНОСТ 
 
НАДВОР 
ОД ПРОСТОРОТ, 
НАДВОР 
ОД ВРЕМЕТО 
И НАДВОР  
ОД СЕБЕ, 
ВО ОБЛИК 
НА ЧОВЕК 
ПОРАСНАТ 
ОДДАМНА, 
ДИШАМ 
ЧИСТ ВОЗДУХ. 
 
ПРОСТОРОТ, 
ВРЕМЕТО 
И ЧОВЕКОТ 
ВО МЕНЕ, 
И УТРЕ БЕСРАМНО 
ЌЕ ГО НАЧНАТ ДЕНОТ. 
БЕЗ ИМПРОВИЗАЦИИ. 
 
 
 
 
 



УРБАНО СЕКОЈДНЕВИЕ  
(РАМНОТЕЖА) 
 
ГИ ЧУРЛИ УШИТЕ 
МОЈОТ МАЛ ГРАД. 
ВНИМАТЕЛНО. 
И ПО СЕКОЈ 
НОВ ПЛАЧ 
ОД ГИНЕКОЛОШКИОТ ОДДЕЛ 
ГО МЕНУВА СВОЈОТ ОБЛИК... 
...И ЛИЧИ НА БАЛОН. 
НАДУЕН И ШАРЕН 
НОСЕН ОД ЈУЖНИОТ ВЕТЕР 
НА ЛОКАЛНАТА ВЕЧНА ПРОЛЕТ. 
И СÈ Е ВЕСЕЛО... 
СÈ ДОДЕКА НИЗ УЛИЦИТЕ 
НЕ СЕ ПРОЛЕЕ 
КОМЕРЦИЈАЛНИОТ ЗВУК 
НА ГРАДСКИОТ БЛЕХ ОРКЕСТАР. 
КОНЗЕРВАТИВЕН ЧИН 
НА ЕДНО ЗБОГУВАЊЕ. 
 
 
МОДЕРНИ СИНДРОМИ 
 
ЕДНИОТ 
           ЈА ОПЛАКУВАШЕ  
СВОЈАТА ПРАИСТОРИЈА  
(ЖАЛЕШЕ ШТО  
НЕ БИЛ ЖРТВА 
НА ТАТКОВАТА МАСТУРБАЦИЈА  
ИЛИ МАЈЧИНИОТ АБОРТУС)  
А ДРУГИОТ  
СВЕСНО ИЛИ НЕСВЕСНО 
(СЕЕДНО)  
ЗАДОВОЛНО МИЖЕШЕ  
ПРЕД ВРЕМЕНСКИОТ ГАЛОП.  
И ДВАЈЦАТА 
                БОЛЕДУВАА  
ОД ИСТА БОЛЕСТ. 
 
 
НЕМОЌ 
 
НАДВИСНАЛЕ НАД СВОДОТ 
ОНАКА ТЕШКИ И МРАЧНИ 
ГОЛТАЈЌИ ГО ПРОСТОРОТ 
ОБОЕН ВО СИВО, 
ПА МИ СЕ ЧИНИ 
КО ДА СЕ КЛЕТИ ГРЕШНИЦИ 



ШТО ЗА ПРОШКА МОЛАТ 
ПРЕД СВЕТИОТ ОЛТАР. 
СУМ ГО СЕТИЛ ОЗОНОТ 
НА НИВНАТА ВЕЧНОСТ 
И ВЛАЖНОСТА КО ИСПОВЕД ПРОСТА, 
КОЈА МЕ ТЕРА 
ЛИКОТ ДА СИ ГО МЕНАМ. 
ДОДЕКА НЕКОИ СО НАИВНИ ЖЕЛБИ 
ЗА ГОЛЕМА ПЛОДНОСТ 
БЛАГОДАРНОСТ КРИЈАТ. 
ИСКОНСКА СВЕТЛОСТ 
ЗА МИГ СЛЕПОСТ МИ НУДИ 
И ОДЕДНАШ СФАЌАМ 
СО ПРОДРУШЕН ТАТНЕЖ 
ДЕКА СУМ САМО 
НАБЉУДУВАЧ БЕДЕН. 
 
 
ПОЛИТИЧКА КЛЕПТОМАНИЈА  
(ПРОТЕСТ) 
 
ЛУЃЕ 
СО КУСОК ОД ЕМОЦИИ  
ИМ ГИ КРАДАТ ЅВЕЗДИТЕ  
НА ВЉУБЕНИТЕ 
 
НИВНАТА НАМЕРА 
НЕМА НИШТО ЗАЕДНИЧКО 
СО ЉУБОВТА. 
 
 
ПОРТРЕТИ ОД МЕСНАТА СОЦИЈАЛА 
 
ВО ЛЕГЛАТА 
СО СУПЕРИОРНА УДОБНОСТ. 
ДОМИНИРААТ 
ПРЕПАРИРАНИТЕ СИЛУЕТИ 
НА ДЕЛ 
      ОД ТРЕТИТЕ ЛИЦА... 
 
ДРУГИОТ ДЕЛ,  
ОКОКОРЕНО ГО ТОЛКУВА  
СОЦИОЛОШКИОТ ХОРОСКОП,  
ВЕРУВАЈЌИ ВО  
СКОРЕШЕН ШЕШ-БЕШ... 
 
ПРВОТО ЛИЦЕ,  
ГИ РЕГИСТРИРА ПРОМЕНИТЕ 
И СО ТАИНСТВЕН ПРОТЕСТ 
ГО КОНСУМИРА 



            ПОСТОЕЧКИОТ СУРОГАТ. 
 
 
СОВРЕМЕНА ИНВАЗИЈА 
 
ДЕТЕТО НА ПРОВИНЦИЈАТА 
ГО ОПЛАКУВА 
ИЗГУБЕНИОТ ШАРМ 
НА СВОЕТО ГНЕЗДО... 
ТОА, 
НЕКОИ ДРУГИ ДЕЦА 
СЕ ВГНЕЗДИЈА 
И ГО ЗАГРОЗИЈА 
УТРОТО 
ВО КОЕ 
ДЕТЕТО И БЕЗГРИЖНОСТА 
СЕ КАПЕА ЗАЕДНО. 
 
 
СТАТИЧНОСТ 
 
ВО КУПИШТАТА 
ОД СТАРИ РАБОТИ, 
РЃОСАНА ПИРУСТИЈА 
СО СВОЈАТА МЕСТОПОЛОЖБА 
ДИСЦИПЛИНИРАНО 
ИМ СЕ ДОДВОРУВА 
НА СТРАНИТЕ НА СВЕТОТ. 
ОБЛИКОТ 
НА НЕЈЗИНОТО ПОСТОЕЊЕ. 
СЕПАК ЗАПОСТАВУВА 
ЕДНА ОД НИВ. 
 
ДО СЛЕДНОТО  
СРЕДУВАЊЕ НА ВИЗБАТА 
ЗАПАДОТ ЌЕ ОСТАНЕ ОНАМУ КАДЕ Е.  
- ДАЛЕКУ ОД НАС. 
 
 
 
МАЛА ПАУЗА 
 
 
ОЗАРЕНА РЕМИНИСЦЕНЦИЈА 
 
НЕ ОБВИНУВАЈ МЕ ЗА ГРАБЕЖ,  
ОВА Е НЕШТО ДРУГО...  
УКРАДОВ ПАРЧЕ  
ЕГЗОТИЧНО НЕБО,  
ЧИЈА УТРОБА 



           ОНОЈ ДЕН  
РАЃАШЕ КАПКИ  
СО БОЈА  
НА ПАПСАНО ЛЕТО. 
             МУ СЕ РАДУВАВМЕ 
             НА ДОЖДОТ 
             ИАКО ДОБРО ЗНАЕВМЕ, 
             ДЕКА НЕ ПАЃА 
             САМО ЗАРАДИ НАС.  
УКРАДОВ ПАРЧЕ  
ЕГЗОТИЧНО НЕБО  
И ГО СПАСТРИВ  
(КАКО НОВОГОДИШЕН УКРАС)  
ВО КУТИЈА 
СО ПОДЛОГА ОД ПАМУК.  
ВО ИСТАТА КУТИЈА ВО ЧИЈА ВНАТРЕШНОСТ  
МИРУВАА ДЕТСТВОТО  
И МОИТЕ СНИШТА. 
                НА КУТИЈАТА СТОИ 
                ВПЕЧАТЛИВ НАТПИС: 
                „ПАЗИ КРШЛИВО 
                — МИНАТО СВРШЕНО ВРЕМЕ“ 
 
 
РАЃАЊЕ НА УМЕТНОСТА 
 
НЕ УСПЕАВ ДА СЕ РАЗБУДАМ 
ЗОШТО ВООПШТО И НЕ СПИЕВ... 
ЧИНАМ ОД МОИВЕ ОЧИ 
ГО ИСТУРИВ СЕТО ЗЕЛЕНИЛО, 
ВО ЗЕЛЕНИЛОТО 
ОД ГЕОМЕТРИСКА УБАВИНА. 
СРЕДЕ ТРЕПЕТ 
И ТЕМПЕРАТУРНА МЕНЛИВОСТ, 
НЕШТО ГО НАДМИНА 
ЕСТЕТСКИОТ КРИТЕРИУМ 
НА МОЈАТА БАЛКАНСКА ДУША... 
МУЗИКАТА И ПОЕЗИЈАТА 
ДРУГАРУВАА СОСЕМА СПОНТАНО, 
ВАГНЕР И ЈАС 
ИСТО ТАКА, 
НАД ЛИНДЕРХОФ. 
 
 
АЛТЕРНАТИВНО ЖИВЕЕЊЕ 
 
 
АЛТЕРНАТИВНО ЖИВЕЕЊЕ 
 
ИНТЕРНО БУДЕЊЕ.  



ПРВ УТРИНСКИ ЧЕКОР,  
БЕЗИЗЛЕЗНО ВКЛОПУВАЊЕ 
                   ВО ПРОСТОРОТ  
И КРЕАТИВНОСТ ВО УМИРАЊЕ.  
ПЛАДНЕВНА КОПИЈА.  
ДЛАБОКО ВО МЕНЕ  
СÈ ПОВЕЌЕ ЗБОРОВИ  
ГУБАТ СМИСЛА,  
СО ФРИЗИРАН ЕГОИЗАМ  
ПО СЕКОЈА ЦЕНА  
ПРАВАМ ОБИД  
ЗА ГОЛЕМИ КОРЕКЦИИ.  
ЗАДОЦНЕТО ПРЕВОСПИТУВАЊЕ.  
И ПАК ГО ЧЕКАМ ОНОЈ МИГ,  
КОГА СОНЦЕТО  
ПО НЕКОЈ ОБИЧАЈ,  
БЕЗ НАМЕРА  
ДА БИДЕ СИМБОЛИЧНО,  
ЗАЛЕГНУВА 
ЗАД РИДСКИОТ КОНТРАСТ,  
А ЛАКИРАНАТА МЕСЕЧИНА  
ДИСКРЕТНО ЈА ИГНОРИРА  
МОЈАТА ДНЕВНА АНАЛИЗА.  
(ДОБРА НОЌ ВИСТИНО). 
 
 
ЈАЛОВА МАМКА 
 
ПРЕД ИЗГРЕЈСОНЦЕ 
ГО ЗАПОЗНАА ЧОВЕКОТ 
СО БИЗАРНАТА ПРИВЛЕЧНОСТ 
НА АЗДИСАНАТА СЕНКА. 
ВООДУШЕВЕН 
ОД НЕЈЗИНАТА СТИХИЈА, 
НЕОЧЕКУВАНО 
ГО ИЗГУБИ ОРЕОЛОТ 
ВО РАЗБРАНЕТОТО МОРЕ 
ОД АМБИЦИОЗНИ 
          ПРЕОБРАЗБИ.  
ОСТАНАТИТЕ ПРОТИВДЕЈСТВА  
СЕ САМО  
СПОРЕДНИ НЕШТА. 
 
 
ЦРНА ХРОНИКА 
 
ЕСЕН ВО ПРОЛЕТТА,  
ЛЕТО ВО ЗИМАТА,  
ПРОЛЕТ ВО ЛЕТОТО,  
ЗИМА ВО ЕСЕНТА...  



...А НЕКОИ ЛУЃЕ 
И НАТАМУ, 
МУ ОДБРОЈУВААТ 
НА НОВИОТ ЕКСПЕРИМЕНТ. 
 
 
ЕЛЕГИЈА ЗА НАТУРАЛИЗИРАНИОТ ПРИЈАТЕЛ 
 
НЕНАД КОКОРОВИЌ 
МУ БЕШЕ ИМЕТО, 
ЗА КРАТКО. 
БЕЗ ВИНА СТАНА 
ЕДЕН ОД ОНИЕ 
РЕТКИ ПОЗИТИВЦИ 
НА ПРИКАЗНИТЕ, 
ОД ЧИЈА СОДРЖИНА 
ЖЕНИТЕ ПЛАЧАТ, 
И МАЖИТЕ ПОНЕКОГАШ. 
(ЛИЦА: 
ДВА ПАРА РОДИТЕЛИ 
И ТОЈ) 
ОБИЧЕН, 
СОСЕМА ОБИЧЕН ЧОВЕК 
СО НЕОБИЧНА 
ЖИВОТНА СУДБИНА. 
 
 
МИНЛИВОСТ 
 
ВО ИЗЛИТЕНАТА ШАПКА  
НА ПЕНЗИОНИРАНИОТ  
                ИЛУЗИОНИСТ,  
ПРЕГЛАДНЕТИОТ ЗАЈАК  
НЕСПОКОЈНО ПОСЕГНУВА  
ПО ДОВЧЕРА  
ОМИЛЕНОТО ЛЕГЛО.  
НЕ САМО  
ОД ЕДНА ПРИЧИНА. 
 
 
НАТУРАЛНА ТРАДИЦИЈА 
 
ВЕТРОВИТЕ 
ПОПУСТО ПРАВЕА ОБИД 
ВО ЕГАЛНОСТ ДА ГО ОКОВАТ ДЕНОТ, 
А ТОВАРОТ ОД НОЌНИТЕ МИСЛИ 
КРСТОВИТЕ ГИ КРШЕШЕ БЕЗ БОЛ. 
ЗРАКОТ ГО БАРАШЕ 
                СВОЈОТ СЈАЈ  
ИЗГУБЕН ВО ДОЛИНИТЕ,  



МОЛЕЈЌИ ЈА СУВАТА ЗЕМЈА  
                                 ЗА ПОМОШ.  
...ОДНЕНАДЕЖ—БЕЛЕГ НА ДЕНОТ:  
НЕБОТО СИ ЈА СМЕНИ БОЈАТА,  
А СОНЦЕТО ДО НЕМАЈКАДЕ  
БАРАШЕ ПРОСТОР ЗА ИСПОВЕД. 
ОСТАНА САМО ВРЕМЕТО  
ДА БИДЕ СВЕДОК  
НА УШТЕ ЕДНА СМРТ. 
 
 
ВНАТРЕШНА СИМБИОЗА 
 
ПОГЛЕДОТ ОД ПРОЗОРЕЦОТ 
НА МОЈАТА СОБА 
Е СТЕРЕОТИПНА АСОЦИЈАЦША 
НА ЗГАСНАТО ВЕГЕТИРАЊЕ. 
ПЕРДЕТО 
И ПОКРАЈ ТОА, 
ГО ТРГНУВАМ 
СЕКОЕ УТРО, 
ЗАРАДИ СВЕТЛИНА. 
 
 
ЌЕЛИСКА 
 
ВО АГОЛОТ 
ОД СИВИЛОТО 
СО ЕДНОЛИЧЕН ЕНТЕРИЕР, 
СЕДЕШЕ 
И ЖАЛЕШЕ, 
ШТО ЈА УБИ МУВАТА 
КОЈА ПРЕД МАЛКУ, 
ЗА МОМЕНТ 
МУ ЈА ПРЕКИНА 
ТЕШКАТА МОНОТОНИЈА. 
ОСТАНА САМ, 
СО СВОЕТО ЗГОЛЕМЕНО КАЕЊЕ, 
СО ВИБРАЦИИТЕ НА 
НАДЕЖНАТА РЕМИСИЈА 
И СО СВРШЕНИОТ ЧИН 
НА ЕДНА 
            ТРАГИКОМЕДИЈА. 
 
 
ИЗЛОЖБА 
 
ЅИДОТ 
ОД БЛИСКИОТ СОКАК  
СЕКОЈДЕВНО ОСАМНУВА  



СО ДЕКОР ОД ОБЛАЦИ.  
НА ПОМИН 
             ЗАБЕЛЕЖУВАМ  
ДЕКА И ДЕНЕС  
ДЕКОРОТ Е НОВ.  
СВЕЖИТЕ ОБЛАЦИ  
СЕ ЗНАК, 
ДЕКА И СИНОЌА НЕКОЈ  
ЗАДОЦНЕТ ЕПИЗОДИСТ,  
ПОВТОРНО МОЧАЛ  
ПОД ВЕДРО НЕБО. 
 
 
НЕУСПЕШЕН БАЛАНС 
 
НЕСАКАЈЌИ  
ДА СЕ ПРЕДАДЕ,  
СТАРИОТ РОКЕР  
И ДЕНЕС МАНИПУЛИРА  
СО СВОЕТО ВРЕМЕ  
ПОД ДОТРАЕНИТЕ ФАРМЕРКИ  
СЕПАК НОСИ ЅИВРИ,  
ОД ЗДРАВСТВЕНИ  
                ПРИЧИНИ. 
 
 
ЗА КРАЈ 
 
 
ИЗЛЕЗ НА СПОРЕДНА ВРАТА 
 
И НАТАМУ 
ГО СМУКАМ СОКОТ 
ОД ПЛОДОТ 
       ИЗНИКНАТ ОД  
       ПАРЧЕ ЗЕМЈА, 
ВО КОЈА МОЖЕБИ 
ВЧЕРА НЕКОЈ 
ГО ЗАКОПАЛ СВОЕТО 
ВАЛКАНО МИНАТО. 
 
СЕПАК 
        ВО МОЈОТ СТИХ,  
МЕФИСТО НИКОГАШ  
НЕ ЌЕ НАЈДЕ БАРЕМ  
НИ ПРИВРЕМЕН ДОМ. 
 
(1987) 
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НЕДЕЛЕН РУЧЕК 
 
 

Света недела, утро позлатено. Тивко небо над дворот, свечен мир над 
животот. 

*** 
На буништето, бележито меѓу чемерливите кокошки, кренало глава 

кусото петле, со три жолти фуфули, како златна круна, царче на живината. Во 
темните окна на прозорчето се излева сонцето како крв, цело поле го исполнува. 
Под изгревот, во сура сенка, од куќата излегува тате и тргнува кон буништето. 
Зад грбот крие криво стапче и кротко, со подмолност во чекорот, му се 
приближува на кусото петле. Му потсмукнува како на дете, нeбаре бакнежи му 
праќа и бисерно зрно ќе му даде. Кокошките скокодакуваат немирно, како од 
змија или невестулка, а петлето, омаено од сјајот на утрото, тивко 
искукурикува. 

Подгрбавен и темен, тате речиси незабележливо подместува нога пред 
нога, небаре гази по жива душа и отворени очи. Петлето го истегнува вратот и, 
напнато за скок, трепнува накај него како да му ја испитува намерата. И пак 
искукурикува, сега посилно, небаре ја разбрало смислата на неделниот ручек: 
мрсен оризник со петел. Истиот миг, како молња блеснува дреновото стапче и 
му летнува накај шијата. Со иста таква брзина, петлето одрипнува настрана и 
застанува како маѓепсано. Тате плукнува и пак замавнува, стапчето фиукнува, 
петлето пак одрипнува и, ослободено од магијата на смртта, почнува да бега, 
кривејќи ја шијата како да моли за живот. Тате јурнува по него и го фрла 
стапчето накај раширените крила, накај напнатите нозе, накај смрзнатите очи од 
страв, но петлето во последен миг се сокрива зад оборот. Озабен и свиреп, 
пцуејќи нечија крв, тате се загнува кон нужникот, да го пресретне зад ќошето, 
во заседа. А петлето летка, прерипнува дупки, сачки и ѓубре, ја прескокнува 
кочината, го прелетува кокошарникот, се качува на црничката, од неа на копата, 
од копата ќорлемички се втурнува кон нужникот, да фати дрими низ полето. 
Црно пиле, црна судба. 

Веќе засолнет зад капините, со скриено стапче, крвожедно напнат, тате 
чека. Петлето безумно лета накај него, право врз смртта, и креска; само се 
оплакува. Тате одвај дочекува да му дотрча и крвнички замавнува, душа да му 
распердуши. Но петлето со нестварна брзина се наведнува, се стркалува, 
спретува, земја да зине да го скрие. Стапчето му го прободува крилото, десно-
то, кусото, поткубаното, подгореното. Скрескува жалното пиле, спискува како 
човек, влечејќи си го крилото како претешка наметка, се мушнува под лободите, 
во штирот, троскотот и таталиштата, се вовира во камарата лигаво камење. 

Тате исплукува балган, зелен како смола од лешки, ригнува пена, земја и 
небо пцуе, свет превртува, клекнува на колено и ја вовира раката под камерата 
да го зграпчи петлето. Црното пиле прета, се пика меѓу студеното камење, му се 



кине крилото, му тече крв од пазувата. Прстите на тате, со нокти како чингели, 
палаат, гребат, пипкаат, крилото го допирнуваат, франгачите ги кубат. Петлето 
се тресе, го чопка по ноктите и подноктиците, живец му клука, се брани, пуста 
душа да спаси. А тате ја турка камарата, го подместува камењето, прстите, 
канџите, крилото да го зграпчат. Се мушка петлето, се пика, трепери, процеп 
бара, да излезе накај полето, да дотрча до лаките, до валозите, да се скрие во 
драки и лути ѓинѓерлици, да се искачи на тумбите, од тумбите на ридовите, од 
ридовите вид виделија во небото да фати. 

Рамото на тате ја урива камарата, но кусото петле се втурнува низ 
тревјето, дотрчува до плетот, рипа да го прерипне, да се искачи на прачките. 
Скршеното крилце му се вее како волшебна шамија за летање. Се тресе, се грчи, 
во напор да полета, да ја прелета темната смисла на смртта што го прогонува, да 
одлета во полето и уште да гледа, и уште да слуша, и уште да јари јарки и 
кокошки, и буништето да го чува. Рипа, рипа, ги гребе прачките, не може да се 
заграби, да се искачи, да стигне отаде опасноста, во чудесно недостижниот 
простор на спасот, да куртулиса од ужасните правила и свирепата смисла на 
стварноста што го испилила. Таму да побегне, таму да стапне, да здивне, да 
заспие. 

Тате ја прерипува камарата и со раширени раце го спогнува шијата да му 
ја искубе. Огромните рачишта, како две искастрени лешки, паѓаат врз кусото 
петле, го поклопуваат, црн опинок скршеното крило му го згмечува. Ги напнува 
клетото пиле нозете и градите, пафнува со левото крило, десното сосема му се 
откинува. Како лигава жаба се ислизгува од шепите на својот крвник и 
настранливо, превртувајќи се, со последниот здив се вовлекува во темниот 
густеж од татал, коприви, капини, безгел, паламида и смолесто кучко грозје. 
Исчезнува во збувнатото зеленило како во кошмарен сон. 

Тате го згмечува откинатото крило, ја грабнува косата и, замавнувајќи од 
раб до раб на видикот, почнува да го коси бурјанот. Паѓаат сочните татали и 
коприви, се пласти кучешко грозје и безгел, паламидите легнуваат како заклани 
кози. Мава тате, фрчи, плука балгани како жолта мил, перуникова пена му лета 
од мустаќите, мрсна пот го облева по плеќите, гаштите му стежнале од зла сила 
на крвожед. Косата се зарива во густото руно на зеленилото, с'ска како разлутен 
поскок, се заплетува, се отплетува и ѕунејќи блеска на сонцето. Мава тате, сече, 
земјата се разголува, див ветер издишува. Лета таталот, се виткаат капините 
како прекршени змии, уште малку има, уште еден преграб, уште ракатка, уште 
една грст, уште еден корен. А под тој корен - кусото петле, црно и мокро од крв, 
небаре од долниот свет воскреснало, трепери. Лежи на десната страна, на 
пресната рана, нозете му се вкочануваат од претсмртно студенило, канџите му 
се згрчиле во очајничко посегање по полето. 

Тате здивнува, ја фрла косата, се расчекорува над дребната жртва, си ја 
брише потта од челото и вратот, си ја дува пената од мустаќите. Црното пиле 
замижува, небаре се предало на ужасната неминовност на своето погубување, 
како на неподмитлив закон за стварноста на која ñ припаѓа заедно со својот 
свирепо надмоќен душман. Глетката на одземање на неговиот живот го 
исполнува дворчето со морничав молк од врв небо до дно земја. 

Прстите на тате веќе ги допирнуваат влажните пердуви на кусото петле 
го чувствуваат зарипнатото срце под откинатото крило. Тупка срценцето, тупка, 
тупка, сака да го иступка сиот оној живот што му го одземаат, да ја собере сета 
светлина што му ја згаснуваат и да ја почувствува сета љубов што би го опивала 



до судениот час. Ноктите веќе се вовлекуваат под мокрото перје, под топлата 
наежена кожа, палецот во раната се забодува. 

Кусото петле морничаво скрескува, спретува со некоја неверојатна сила 
на неуништив дух, изрипува од бездушната надмоќ на својот убиец, се 
стркалува накај куќата, од смртта излетува во пазувите на мама влетува. Таа го 
гушнува, го покрива со прегачот и тивко заофкува со соборена глава и 
расплетена коса врз него. Тате се нафрла зазбивтан, со испружени раце, ги 
отвора канџиштата да ја раскине. Мама детински се склопчува, клетото пиле не 
го дава. Тате замавнува, ја трештува мама по лицето, снежни пеперуги се 
посипуваат по гумното. Две црвени шурки и потечуваат по градите, врз 
прегачот, кусото петле го залеваат. Тате ñ ги раздерува пазувите и, како да ñ ја 
вади душата, го стиснува пилето за фуфулот. И, небаре се одмаздува, му ја 
откинува златната круна од главата. 

Света недела, пладне посребрено. Тате кажува молитва, испива две 
чашки препек и ја забодува вилушката во оризникот. 

- Ајде кркајте, не дремете! 
  
 

ТАТЕ И ДЕДЕ 
 

Утре е некаков претежок празник: пред многу и многу години, речиси во 
незнајно време, едни луѓе свирепо заклале други. Ужасот од тој страшен настан 
како да се чувствува и сега. Тате и деде се чудно замислени, сиреч поилени, а 
мама молчеливо снове околу шпоретот, нервозно ги поднаместува тенџерињата, 
си ги крши прстите и одвреме-навреме се втирува во црните пукнатини на 
ѕидовите и таванот, небаре црни сеништа здогледала. И тројцата се возбудени, 
длабоко и стегнато воздивнуваат, воздухот е запурничав од воздишките. Сал 
Аџи-Претко, сит и дебел, сиокојно си преде во таблата, втонат во безгрижен 
сон. 

Деде седи на мандерлакот под прозорецот, го глода катраносаното луле, 
загледан во подот како тежок виновник. Јас и тате сме на креветчето од 
спротива, немо си ја играме старата игра: тој е ловџијата, ме милува по косата и 
сака да ме потегне за носот, а јас сум волчиштето, се обидувам да го каснам за 
прстите. Чат-пат раката на тате стреперува, подзастанува, се грчи и извиткува 
од некаква непозната сила што болно му бие во жилите. Но сал за миг. Веднаш 
потоа, како да сфатиле дека нема да ги каснам, прстите пак се зализгуваат кон 
моето чело и кон носот. Играта продолжува, а под капачињата на тенџерињата 
писнуваат тажни зурли, чиниш очајни жени оплакуваат убиен човек. Водата 
бавно зовира. 

„Ајде додека ептен не смркнало“, му вели деде на тате, чешкајќи си ја 
брадата. Појасот му е дебел и надуен, безбели нешто тешко носи на половините. 
Мама застанува како саштисана крај долапот зад црносаниот издупен ќунк, 
сиреч се крие. Раката на тате како изгорена одлетува од мојата коса. Тој тешко 
станува од креветчето и искривен во лицето го пцуе ѓаволот што не ора ни копа. 
„Остани на топло“, ми вели и бавно тргнува по деде, кој старечки затнат веќе 
кашла под тремот. „Не грижи се“, ја успокојува мама, извлекувајќи ги 
огромните тупаници од мутвакот. 

Водата малку се стишува, чиниш престанува да врие. Миг потоа бурно 
зовира и почнува да се тепа во тенџерињата. Еден капак ненадејно се слизнува и 
остро треснува врз вжештениот шпорет. Мама штрепнува и уште повозбудена 



продолжува да снове, сиреч бесцелно трча од водникот до креденчето, од 
вратата до прозорецот. Зошто ли така вјаса? Збунета од моето немо прашање 
миг-два ме милува со влажна дланка по вжарените образи, шепнејќи дека ита од 
саклет поради запурнината. „Но сега ќе го намалам оганот“, додава и се 
стрчнува кон прозорецот, зад чии замаглени окна веќе се слушаат зарипнатите и 
тешки гласови на деде и тате. 

Се качувам на миндерлакот, го бришам стаклото на најниското окно и 
налактен на нагниениот перваз погледнувам надвор. Мама трепетно ме 
повлекува за раката. Очите и се крупни од некакво стравување. Усните ñ се 
тресат, челото  ñ пукнало од мака како старата иконка. Ме моли да се вратам на 
креветот и грижно го спушта дебелото перде пред моите очи. Што ли сака да 
скрие од мене? Продолжувам да гледам вонка, ништо не е страшно, ништо не е 
необично. Зимска глетка: црни јаболкници во бавчата, крив геран како 'рѓосан 
јатаган, разурнато сарајче крај сокакот. Се таложи пепелаво-синкав превез на 
зимска квечерина, темнее снежната покривка, чемреат гаврани на буништето. 

По натапчената патека откај кочината гази тате во длабоки гумени чизми 
и носи бело прасенце. Го стега за предните нозе, а истегнатото гуде прета 
немоќно и тажно квичи, издишувајќи бели валми. Тате зборува нешто, широко 
ја отвора устата, му се тресат мустаќите од лутина и студенило. Недалеку од 
најстарата и најкрива јаболкница грубо му ги врзува во сиџим сите ноџиња на 
прасето и бездушно го фрла врз закоравениот снег. Расчекорен како во тешка 
недоумица, неколку мига молчи и гледа пред себе, чиниш го бара она што сака 
да го каже. Гудето болно и продолжително квичи, плаче претсмртно, сиреч 
моли за уште троа живот. Тате нагло ги раширува рацете кон деде, му 
збабруваат вратните жили, очите вчасот му крвјосуваат. Покажува кон големата 
шарена куќа на Кривото Кусе што си го закла татка си, дедо Дерменџија, заради 
лири и алтани. (Леле колку го презирам Кривото Кусе поради тоа свирепо 
злосторство. Ни бог, ни душа има во него.) 

Деде стои под старата јаболкница и за најниската дебела гранка врзува 
црн ченгел со два иглести рога. Калпакот му е зафрлен на тилот, лицето алово 
како појасот. Рацете му се тресат, бели влакна му се наежиле до лактите. 
Одеднаш и тој почнува да вика избезумено, биејќи се со туианица по градите и 
појасот, чиниш се заканува со нешто и кобно и грозно. Одвреме-навреме го 
вперува показалецот кон небото, потоа кон челото, па кон градите. чудно 
блескајќи со очите. Вика деде, плунки му летаат од устата и покажува кон 
Мурџо, кој питачки снисходливо гледа во рацете на тате, очекувајќи крвав 
залак. 

Мама нечујно се свива пред кандилцето во долапот. За малку не го 
изгасна пламенчето со искршениот од морници здив. Мрачнотијата во мутвакот 
се згуснува како саѓи, го затина грлото. Одвај се наслушнува шепотот на мама. 
Таа е како сенка додека нежно ја бакнува иконката. Водата беснее во 
тенџерињата, рипа преку рабовите, се разлева по вжештениот шпорет и жожоти 
болно како жива крв на пламен. 

Одеднаш тате му пријде на деде, стегајќи го во десната рака долгиот 
касапски нож. Деде штрепна, му заиграа остри зеници под веѓите, молневито ги 
зари рацете во појасот и отчекори назад, не престанувајќи да вика како 
избезумен. Тате застана, се обѕре околу себе и секавично го заби ножот во 
распуканото стебло на старата јаболкница. Потоа свртен со грбот кон куќата се 
фати за главата и како прострелан се занесе напред-назад. Ептен саштисана, 
мама ме повлече за џемперот и одвај запирајќи очајнички крик се сви на 



миндерлакот. „Боже, ако не кандиса, безбели ќе го кајдиса“, искркори како 
заклана. А тате, небаре ја слушнал, диво го зграби деде за гунчето и безмилосно 
го стресе. Калпакот како шикната врана одлета од дедевата глава, но деде не ги 
извади рацете од појасот. 

Неколку мига се гледаат како две крволочни ѕверки. Очите им се 
запалени од безумна пизма. Тате не престанува да вика, а деде не трепнува, 
небаре ич не го слуша неговиот страшен глас. И одеднаш, некако чудовишно и 
смешно, ја отвори устата и презриво го плукна. Тате рикна како ранет бик, 
истиот миг со десната рака го зграби блескавиот нож и силно се истегна да 
замавне со него. Мама екна морничаво и болно. „Леле, ептен каздиса, безбели 
ќе го кајдиса“. Но раката на тате сиреч смрзна во синкавото студенило на 
квечерината и остана подигната како црна гранка. Здив-два потоа, тој со левата 
рака го турна деде врз снегот, безумно се втурна кон расквиченото прасе и 
молневито му го пресече нежниот истегнат крклан. Крвта вмигот се разли како 
црна лочка. Мама олеснително здивна и силно заплака. Од очите ñ потече 
стопен мраз. 

Потоа брзо се стемни. Деде и тате се прибраа во мутвакот. Молчеа и 
воздивнуваа потшмркнувајќи, небаре се виновни за најтешко злосторство. 
Попусто се наредивме околу синијата да вечераме. Никој не касна пресно 
прасешко. Деде, тате и мама веднеа глави како да ни умрело најмилото. 
Воздухот, ѕидовите и воздишките болно стежнаа, стана претесно и загушливо. 
Мама ме гушна и почна да ја нишка лулката на сонот. Не ми се спие, во главата 
ми ѕвечкаат подмолни човечки гласови, претворени во остри ножеви, вперени 
кон моето грло. 

Тоа трае и ден-денеска. Попусто во Робово дојде Фјодор Михајлович 
Достоевски да ми ги протолкува темните спомени од детството. Јас сум клет 
несреќник: од едно чувство ми никне возвишена билка обречена да роди свети 
плодови, од друго ми блеска лута секира. 
 
  

ЛИЧЕН МИЧЕ 
 

Излезе Миче од болницата и удри право во сонцето. Под вишинката, на 
која се белееше зградата на клиниката, лежеше Солун, извиен околу главата на 
заливот како ореол. Морето се брануваше меко, дишејќи со чудесната моќ на 
својата огромна природа. Имаше во тој немир отсјај од најтаинствените 
длабочини на модрата шир, од најдалечните, најпрочуенитс и најпривлечни 
места, полни со богат живот и чудесни можности за вознес на душата и 
свеченост на сетилата, што ја надминуваат и човечката мечта. Во него се слеале 
оние убавини пред кои умот занемува а срцето игра, неодоливост што во својата 
магија го пресметале и најтешкиот бол, и најжестокото искушение, и 
најненадоместливата жртва. 

Заслегува по стрмните скали од бел, делкан камен, внимателно 
придржувајќи се за оградата. Стигна до тесна, но мирна уличка и застана. Со 
дланките си го покри лицето, како да проверува дали, по три недели во осојна 
соба, замирисан од лекови, е доволно подготвен да ги поднесе ризиците и 
искушенијата на новиот живот. Уличката беше мазна, без возила, со малку 
минувачи и тие бавни како полжави. Чекорејќи претпазливо, изби на голема, 
пеколно жива улица. Неброени автомобили грмеа, тресејќи ја земјата, а по 
тротоарите, пред излозите и семафорите, вриеше од нервозни луѓе. И сè едни 



силни и остри рамиња, едни размавтани раце како приралки. Сите заитани, како 
заќоравени, туркаат, бувтаат, газат, безобѕирни, предадени на некакви сурови 
намери и цели, да паднеш питулица ќе те направат. И сè со некои очи без 
поглед, излезени од природата, од чувствата и душата, сигнални светилки. Едни 
небричени и нестрижени лонгури, немиени и нечешлани од раѓање, за малку ќе 
му го скршеа носот со лактите. 

Со подигнати раце пред себе, сè скраја, по работ на тротоарот, напрегнат 
секој миг да одрипне настрана, да се извитка или отстапи, тргна кон морето што 
шумеше се посилно како да го довикува. На две-три места застана да се огледа 
во големите стакла на излозите. Ставата му беше чудесно стројна, витка и 
права, а главата - волшебно убава, нова. Грозните тртки и диви меса што до 
пред три недели му ја потемнуваа и самата желба за живот, сега беа слеани во 
занесна хармонија, како во бајка за принц што се ослободил од грда магија. 

Стигна на брегот и се загледа во немирната вода како да го бара 
одговорот за својата нова судбина. Зад него шеташе многу народ, потонат во 
вревата на своето секојдневие, небаре во магла што му го покрила видикот. 
Како чудесен повик за игра, силна и возбудлива понуда за опивна животна игра, 
се излачуваа многу млади и немирни женски гласови во полнокрвно смеење. 
Некогаш бегаа од него, се плашеа од неговиот изглед, исчезнуваа во некој силен 
вриеж, како случајни одблесоци во лажна вода. Сега се до него, му се нудат да 
ги згрне, да ги има како цар на среќата и убавината, иако само пред три недели 
немаше смелост ни во мислите да повте по нив. 

Морето го плисна со неочекувано студен ветрец и тој се уплаши да не го 
настине младото ткиво на штотуку зараснатите рани, да не загнои и пламне. Си 
го покри лицето со дланките и се упати кон најблискиот ресторан. Најде 
слободна мала маса до големо чисто стакло, свртено кон морето. Од снротива, 
над долг аквариум, имаше широко и бистро огледало. Порача јадење од риба и 
половина литар бело вино. Срцето возбудено му тупкаше поради почетокот на 
големата свеченост на која тој полека и внимателно ñ се предаваше. Се сврте 
кон огледалото и строго, испитувачки, како човек што проверува резултат од 
ризична и мачна постапка, почна да го анализира своето лице. Лесното 
руменило од морската свежина беше како внатрешен отсјај на конечно 
досегната среќа. Место бабурестиот, грдо испакнат нос, што ги изобличуваше 
образите и очите и му ги покриваше челото и устата, влечејќи ги напред дури и 
ушите, сега гледаше бебешко, нежно носе, благи и весели очи, правилни усни, 
отворено мазно чело и детски образи. Имаше нешто, би се рекло, божествено во 
новиот изглед, со најубавото значење на поимот слобода. 

Го провери впечатокот уште неколку пати, да утврди дека не подлегнал 
на некој од безбројните соништа со кои лажно и кратко го разблажуваше болот 
пред операцијата. Задоволен, се напи вино и се сврте кон морето. Седеше како 
во брод, упатен кон далечни земји и пристаништа, во насоката на својата 
потреба од триумфален надоместок на безмерна загуба. За миг, како што се 
случу-ва само во запалена мечта, брановите се преобразија во живи и уверливи 
слики со возвишена смисла, на која тој полагаше неприкосновено право како на 
свое царство. И најрајските глетки од Хаваите и Тахитите, што ги беше видел во 
туристички проспекти, беа грди наспроти тие неописни визии. Убавина што 
самата себе се надминува. Ке пивнеше нова голтка, ќе трепнеше и веќе ги 
гледаше расните танчерки на Рио де Женеиро во прекрасниот занес на самбата, 
разиграни само за него. Ново трепнување. Хонг Конг; малите продавачки на 
љубов со устиња од темјанушки и цициња од зрели смокви му се мазнат од 



градите. Потоа лет до скандинавските бели самовили, со крцкави тела во 
нестварно топол снег... 

Го допи виното, плати и, со достоинство на суверен на светот, излезе. На 
големата улица фати такси и безбедно, на задното седиште, стигна на 
железничката станица. Пред билетарницата немаше турканица, спокојно си 
купи билет и со ситни чекори, крајно внимателно, тргна кон возот. На перонот 
имаше невидена турма, како во голема несреќа или веселба. Со лакти над 
главата, како рогови, се проби до најблискиот вагон и, не обрнувајќи внимание 
на резервацијата, брзо се качи. 

Не стигна ниту да здивне, а веќе забележа дека токму тој вагон е 
преполн. Многумина стоеја во ходникот и, како за несреќа, беа дебелковци. 
Помисли да слегне и да појде во некој од задните вагони, но само што се сврте 
се откажа; глетката потсетувашс на обор разјарени говеда што се ритаат и 
бодат. Тргна по ходникот и моише вешто ги мина сите пречки. Меѓутоа, негде 
пред крајот, е заитан бизон, со торби како силоси, така безобѕирно го притиска 
до прозорецот што виде ѕвезди. Да не се наведнеше молневито та да удри со 
темето, лицето ќе му станеше пача. 

Сепак стигна во соседниот вагон, за влакно избегнувајќи трагедија на 
самиот премин. Двајца се довикуваа на некој непознат јазик и брзаа во 
спротивната насока па тој се најде на колена. Но не им се налути премногу, 
зашто веднаш седна на ослободеното место во првото купе. Лесно се прибра од 
возбудите и внимателно ја испита околината. Патниците што веќе седеа, го 
гледаа со чудно љубопитство. Изгледаа благородно и мирољубиво, можеше од 
нив да се очекува дури и помош. Грижливо си го испипа лицето и иако не откри 
ни сомнително јазолче, ни морничава дланка, стана и сс огледа во малото 
огледало. Се залиса: изгледаше несомнено божествено. Се спушти на седиштето 
и блажено ги затвори очите. 

По едно многу долго време, возот наеднага се затресе од страотно силни 
удари и по опасно нишање одвај се смири. Миче штрепна и првото што го 
здогледа беа три огромни куфери, наредени на пирамида врз багажникот од 
спротива. Беа црни и тешки и злокобно се нишаа. Го пресече јанѕа дека при 
првото наредно нагло запирање на возот можат да му паднат врз лицето и тоа да 
биде крај на неговиот живот. Премери со погледот, испишаа можна линија на 
летот и сè беше неумоливо: страотниот удар беше непобитен. Затоа, не губејќи 
ни миг повеќе, скокна и побегна во ходникот. 

Се фати за држачите и се обѕре лево-десно да нема некоја нова подмолна 
опасност. Се смири мошне брзо. Ходникот беше неверојатно тесен и силно 
осветлен. На спротивниот крај, загадочно осамена, стоеше една млада жена. 
Добро осветлена, изгледаше мошне убаво. Имаше долга и сјајна коса, меко 
извајани рамења, едри колкови и високи гради. Носеше чизми и неверојатно 
тесни панталони, болно вовлечени во стегното, безбели до матката. Штом сети 
дека ангажирано ја набљудува, таа полека се сврте кон нрозорецот, со 
грациозност во движењето што предизвикува и мами на приближување. Тој 
дури виде ѓаволеста насмевка на блескави усни и бисерно бели заби, која 
открива особен телесен и душевен немир. 

Се пушти од држачот и зачекори кон неа, вдишувајќи и издишувајќи го 
сиот воздух на земјата. Таа се сврте и уште еднаш се насмевна, сега со многу 
сјај во очите. Му збуче надојдена вода во градите и ушите. По еден ужасно долг 
живот на навреди и понижувања, тој почнуваше да го користи своето свето 
право да ужива силно и страстно, без молба и извинување, машки. Чекорејќи 



така, во занес, побрзо од брзината на возот, не виде една голема нога на заспан 
или пијан патник, подадена од претпоследното купе. Се сопна, просто летна, со 
лицето удри во рачката на вратата, се расече и си го скрши носот. Се згрчи на 
подот како прострелан во срцето. Му бликна многу крв и тој потона во темнина 
што ни природата не може да ја создаде толку црна. 

Како последен зрак светлина за неговите очи, длабоко во себе, во јадрото 
на каењето и оплакувањето, одвај стигна да ја види мајка си. Гологлава и боса, 
со раширени раце и расплачени очи, трча накај него да го прегрне, да го 
притисне на срцето. Јури со чудовишна брзина и се чини нема да може да запре. 
Така залетана, ќе удри во него со таква силина и ќе ја упропасти сета убавина и 
складност што не успеала да ги роди. Тој инстинктивно се напнува, ги исфрла 
рацете напред и молневито ја зграпчува мајка си за гуша. Таа налега, тегне раце 
да му го допре лицето, извива врат да го бакне, а тој ја одбива, ја одбива, ја 
одбива и избезумен од гнев ја отфрла од себе. И заедно тонат во темнината сè до 
сознанието дека стварноста е строга и непроменлива и дека секој престап скапо 
го наплатува. 
 
 

ПОМЕН 
 

Одунад Црквиште - цела Скршнина бела, чиниш снег. Распукал бубаќот 
на Колективот, мек и чист, око не може да му се нагледа. Небесен предел. 

На катот, во белата куќа на Велковци, умира баба Ката. Бела коса, бело 
лице, бели раце, бела руба, на бела постела, во бела одаја. А темно во очите, 
темно во душата, темна бескрајност. На што да починеш клето срце! „Дајте ми 
памук од Скришнина, да го понесам како светило од овој свет“. Усни треперат, 
глас од здив не се разликува, стивнува истоштеното тело, се лади како згаснато 
огниште. 

Велко, најмладиот син, се загна како фортуна. Го рипна плетот, го 
прелета ендекот, р'гна низ бозгелот и капините, се создаде во недогледната 
белина. Го огреа белото и му ја кажа сета смисла на мајчината потреба. Безумно 
почна да си ги полни пазувите. Една стиска, две, три... 

- Стој! Крадец на народниот имот! 
Глас мраз. Зад грбот, со пушка вперена во тилот, му стои Паљош. 
- Исправи се и напред кон Канцеларијата! Велко не може да мрдне, одвај 

уста отвора. 
- Не сум крадец... 
- Народен непријател! 
- Од нашата нива... Пушката меѓу плеќите. 
- Ќе тргнеш или да те издупам? 
- Мама е на умирање, побара стиска памук... Бело... 
- Што ќе ñ е? 

  - Што знам... Човечка потреба за оној свет... 
- Ајде не брбори сенешто. Освен овој, други светови нема! 
Во Канцеларијата, очи в очи. Во црно кожно палто, шајачни панталони, 

блескави чизми, преоблечен како генерал, Паљош цука и жгриба со забите. 
- Така значи. 
Стеснат меѓу навреда и болка, Велко трепери. Памукот во пазувите час 

му мрзне, час му тлее како пуза. 



- Ама само три стиски... За душа... И тоа од нивата во која на мама ñ 
минал цел живот. Таму сеела, таму жнеела, таму памук берела. И мака и среќа 
оставила меѓу тие меѓи. Таа нива е нејзина... 

- Како што јас повеќе не сум ваш измеќар, ни нивата не е ваша! 
- Не си, но не заборави дека мама те хранела. 
- Како добиче за јарем! 
- Пизма ти ја труе душата. 
- Спрема вас и не може друго да се чувствува! Вие сте класни 

непријатели на Револуцијата! Ти конкретно ја поткопуваш нејзината 
материјална основа! 

Не претерувај. Три стиски... 
- Ќе те казнам за пример! Никој да не помисли да краде! 
- Пушти ме барем мама да ја испратам! 
- Не може! 
- Те молам. Та една мајка имам. Еднаш умира. 
- Сакаш да побегнеш! Да се сокриега некаде! 
- Каде? Во земја, со неа? 
- Не знам! На вас, довчерашните кулаци, не може да ви се верува! 
- Размисли како човек. Секој миг може да ñ биде последен. 
Паљош прави круг околу Велко, подот му крцка под чизмата. Застанува 

како карпа: пиштол на појасот, раце на задникот, поглед - кама. 
- Законот мора да се почитува! 
- Павле... Зар... Та браќа сме... 
- Какви браќа! Револуционер и кулак не можат да бидат браќа! 
- Ама... 
Збунет, Велко се мачи да проголта некаква густа и згорчена плунка што 

го гуши. Се напрега - не може. И во мислите - јазел. Што е тоа што него и 
Паљош, вака сами, очи в очи, во една глува соба, ги стегнало во опасен и болен 
однос? Од што произлегува свирепата надмоќ на Паљош, од што неговата 
немоќ? И поради што се тие двајцата денес поинакви од вчера, кога денот е ден, 
ноќта ноќ, есента есен, земјата земја, небото небо, селото село, луѓето луѓе? 

- Нема „ама“! Ова е Револуција! 
- Павле, не играј се. Мама умира. 
- Природата нека си го прави своето, а ние нашето! И одговарај само на 

прашањата што ќе ти ги поставам! 
- Павле, луѓе сме. И утре треба да се сретнеме, да се погледнеме очи в 

очи, човечки. 
- Ти не си човек, туку крадец! Контрареволуционер! 
- Ти си, Павле, пес! 
Дигната високо до таванот, за да им помогне на зборовите да го откријат 

своето најсилно значење за Револуцијата, огромната и тешка рака на Паљош 
молневито паѓа врз лицето на Велко. Не од силината на ударот, туку од една 
друга, неспоредливо поголема и пострашна сила, поранешниот кулак падна како 
трештен. И сè што стигна да слушне во падот беа некакви далечни, бесмислени 
писоци и лелеци над мртовец, но не успеа да утврди од која посока доаѓаа, чија 
куќа плачеше. Падна на згрутчен, многу црвен памук што потемнува. 

Падна и, небаре сонува, веднаш стана. Дури скокна и посака да изговори 
некаков мошне крупен и пресудно значаен збор, збор што објаснува сè. Но, 
истиот миг, на сосем необјаснив начин, најобичната и најпознатата стварност, 
времето и боите, душата и законите на човечкиот ред и смисла, сè што умот 



може да разбере и срцето да почувствува, стана неискажливо, неименливо и 
безлично, стварност за која нема ни збор ни толкување. Зина од недоумица и 
тоа беше сè што уште можеше да стори пред конечниот бол. 

Вечнаја, памјат, раби божи. 
 
 

БУНАР 
 

Суворек - зината уста; штотуку замрен лелек. 
Свирепа суша и мачна самотија. 
Озабени, распукани, од сурово сонце исчадени карпи, песок и пепел. 

Спечени од истизавање, загорени од жед, клети прнарчиња и тревки. Нема и 
глува бездна под карпите, ни спомен од дива вода на разрикан порој, од морето 
на небото бликнат. Зеат темни урви, тежат суви одрони, црни варџилници се 
стегнале како крастави садни полни запечен гној. 

Во сенката на карпите - куќарка од сив ќерпич и темен камен. Двор - чир. 
Под струпката - бунар! Незнајно стар; излак на времето и светот? Длабоко 
студен, таинствено сенчест, ладен здив и чудесен мир. 

Крај оградата, до изглодана копанка, коза. Слика на мака. Тежина; врзана 
празнина; грч. 

Тврдо небо, тврда земја, тврди жили и мускули, душа задумана, надеж 
подгорена! Тишина и копнеж, тлеење и чемреење! 

Од куќарката, со чекор на сенка, излегува тенка жена, забрадена со сина 
шамија. Го погледнува небото, како да бара во него некаков знак. Потоа долго 
ги набљудува карпите, небаре проверува има ли во нив на живот знак. 
Воздивнува, градите ñ спласнуваат меѓу рамињата. И приоѓа на козата, ја 
милнува по вратот и клекната и се огледува во бистрите тажни очи. Козата 
невино мекнува, ја подава устата и не трепнува. Жената ја симнува забратката, 
ја гушнува и бакнува, небаре паѓа во несвест. 

Останува така неподвижна, со силен трепет под полите на елекот. Козата 
мекнува како да се гуши. Жената штрепнува, се исправа и како збунета 
прељубница, фатена во грев, потрчува кон бунарот. Брзо го подига капакот, ја 
фрла кофата во длабочината, трескавично го занишува синџирот и ја крева со 
долги замавнувања на рацете. Бистрата, синкава и жива вода подблеснува на 
каменот, небаре во тој трепет на светлината може да се одгатне долго очекувана 
порака. Празнината на небото ужасна глетка, длабочина во длабочина, бескрај 
во бескрај; меѓу две бездни згрчени зеници и јад. 

И како да спречува бол, жената ги нурнува дланките во кофата и силно 
си го исплискува лицето. Водата е како скреж, кожата се наежува, усните и 
слспоочниците се стегнуваат. Челото се намалува и за миг згаснува како сонце 
зад облак, потоа, изгрева над многу високи, темни и студени карпи. Жената си 
ја подига фустата и си го брише лицето, триејќи си ги образите со жестина, 
небаре од остра брада на небричен маж. Козата мека, го тегне јажето, го ниша 
колецот и се гуши. Не обрнувајќи ñ внимание, како да не постои, жената си ја 
измазнува косата и се наведнува над бунарот. Како чисто огледало, ја дочекува 
мирната вода. Горе небо, долу небо - празнина, самотија и грч. 

Се гледа не трепнувајќи, како да се препознава во некоја друга стварност. 
ñ се оцртуваат црнките во очите, речиси секое влакненце на трепките може да 
си го види. И густите, црни и испреплетени брчки кон носот, како жилички на 
болест од која сè темнее и ослепува. Остри сенки ñ се лизгаат од слепоочниците 



кон брадата, сечејќи ñ ги образите со преспи налик на сувите преспи од чакал и 
нанос по дивеење на порој. Косата ñ паѓа околу лицето и ñ го засенува. Се 
наѕираат само грдо зашилената брада и долгиот, сув и морничаво жилест врат, 
со згрчена, од внатрешен оган изгорена кожа. 
Студен трепет ñ стечува од градите кон грлото. Си ја подига главата, 
зафрлувајќи си ја косата кон тилот и го враќа студенилото. Пак се наведнува и 
заслепителен сјај од незнајно сонце ја прелева со белина на млеко. Мазно и 
здраво лице, широко отворени очи, тајна насмевка на грешна светица, јаболко 
од светлина и сок. Небо на небо легнува, бескрај во бескрај влегува, бездна со 
бездна се стегнува. 

Козата мекнува, морничаво лелекнува. 
Срамен грч по силен прч! 

 Жената стреперува и уплашено ја крева главата со инстинкт на срнка во 
опасност. Сета напрегната, со запрен здив, прелетува со погледот наоколу. Нема 
никој; пустелија; клето билје и песок; црни варџилници; сури карпишта и 
празно небо. Болното мекање на козата ñ го кине увото и вчасот залегнува 
штама, тешка и бескрајна, мртва и безнадежна. Жената длабоко издивнува и 
уште еднаш, напната и возбудена, ги погледнува карпите и поројот, 
пребарувајќи ја секоја сенка и ловејќи го секое ливче-здивче на спечените 
билки. Патеката се губи во песок и камења, гола и сива, небаре нестварна, како 
мамка за ундисање на очите и душата. 

Тажна и измамена, жената пак се наведнува над бунарот. Во светлиот 
круг на водата - лик од света слика со сребрен ореол. Отворени кон глетка што 
ја нема, очите ñ го зеле целото лице. Само поглед; сиот живот во тој миг, сиот 
бескрај што го населуваа нејзините мисли и чувства - само поглед што жедува и 
трпне. Поглед што одвај преживува ужас; што колни и моли, што обвинува и се 
заканува. 

Жената штрепнува, очите ñ стануваат јагленчиња, образите ñ се 
исцедуваат во сенки, усните ñ се истенчуваат како црни влакна. Се гледа 
збунета, не може да си го препознае сопствениот изглед. Водата на бунарот ñ го 
претопува лицето, ñ соблекува една и ñ облекува друга кожа, грда и темна. 
Срцето ñ ступкува како камен стркалан во длабок дол. Таа се згрчува и истиот 
миг, рамната и чиста поврвина на водата се искршнува во ситни црни брчки, 
жива мрежа распната меѓу студените камења. 

Жената се исправа како подгорена, отчекорува од бунарот и со фустата 
си ги брише солзите што ñ зовираат во погледот. Трпнејќи од врелина, ñ приоѓа 
на козата и ја пушта кон прнарите, небаре постапува по многу строг закон, се 
враќа кон куќата, седнува на прагот и се здрвува Окото ñ се разбива од карпите, 
се плиснува кон озабениот срт, загризан во небото, истечува по пустата патека. 
Главата ñ паѓа на сувите чогланливи колена и заличува на заборавена бовча од 
патник што којзнае кога ќе се врати да ја земе. 

Предвечер, тешка и уморна, козата се враќа и, мекајќи и душкајќи ја, ја 
буди да ја напои. Жената се исправа со суво крцкање во зглобновите, оди на 
бунарот и се наведнува над оградата. Во мрачната длабочина одвај се наѕира 
огледалото на небото. Со напор на жеден корен во прегар ја извлекува кофата, 
небаре сета небаре тешка темнина, собрана во црниот венец камења, ја крева. 
Козата ја испива сета вода и тажно мекнува. Жената штрепнува, врз карпите 
тече стопен ѕифт и ја залева патеката. Црн безизлез и морници. Брзо ја поведува 
козата кон колецот, ја врзува и, небаре бега, се сокрива во куќата. 



Темнина и тишина, бескраен гроб. Сал мислите и чувствата гледаат и 
слушаат, ундисаат по тешка, но сигурна стапка на уморен патник. Ноќните 
часови татнат отаде глувата мора на Суворек. Сушата и жедта имаат големи и 
страшни граници. Спроти ужасниот бескрај на времето и просторот, душата 
ѕемне и се намалува, одвај забележлива ѕ'мба. Телото расте од бол, во коските 
тажни кавали свират. Вкаменети од чекање и јанѕа, мислите се уриваат како 
карпи. Затрупана, душата ја моли маката за сон. 

Суворек, болен недорек. 
 Ката ден: тежок камен - душа пламен! 
Споулавена од убав сон, страстно неспокојна, жената излегува пред 

сонце изгрева. Козата немирно мека и снове околу колецот. Карпите личат на 
многу густа и темна магла, а над патеката грее мошне силна светлина. Жената. 
тргнува кон бунарот, козата уштс посилно и со сосема човечки глас мека по неа. 
Жената се вкочанува, се обѕира околу себе, мигновено го испитува сиот простор 
на Суворек и си го покрива лицето со дланките. Останува така неподвижна, 
небаре си ги брои и пребројува сите мигови на чекање и трпнење и си го мери 
болот. Козата продолжува да мека, лелекаво и испрекинато, како споулавена 
жена. Гласот ñ се одбива од карпите, се дроби на многу ситни одеци и замира во 
црните варџилници. Жената си ги тргнува рацете и сонцето, блеснато на црниот 
срт, ñ го покрива лицето со жар. Нема и истрпната, ñ притрчува на козата, 
силно ја гутшнува и жалното мекање ñ стивнува во пазувите. 

Кога ја крена главата, сонцето беше извишено над куќата и сјај го 
исполнуваше сиот Суворек. Сè беше како на дланка - без таинствени сенки. На 
белата патека, и самата светлина, небаре го чекал токму најсветлиот час, се 
појави мажот! Во бел костум, бел шешир и бели чевли, чекореше лесно и 
сигурно, кон сосем јасна цел. 

Жената срипа и безумно се стрчна кон бунарот. Се наведна над оградата 
и под силниот сјај на небото си го виде лицето во блескавиот круг на водата. 
Беше многу светло, чудно насмевнато и несфатливо убаво. Кругот лесно се 
нишаше како да ја омајува со личба што никогаш не можела да ја има без маж. 
Стана чудесно лесна, здивот ја поткреваше како пеперутка. Заборави да ја 
пушти кофата, да извади вода и да си ги измие гурдите од очите и маснотијата 
од челото. Како шум од друга стварност, но сосем блиску и несомнени, се 
слушнаа стапките на мажот во дворот. Жената истрпна и се сврте. Козата веќе 
мекаше со мошне рапав и зарипнат глас, занемувајќи. Мажот чекореше тешко, 
пристапувајќи со поднаведната глава и подзамижани очи. Беше бел и врел, 
сосем од сончевина. Жената ги рашири рацете и, со крик што ги разниша кар- 
пите како платна, се втурна кон него. 

Врел и цел! 
Веќе стигнат до козата, нем и таинствен, мажот застана и се вкамени. 

Жената се стаписа, нозете и рацете и се здрвија во блесокот заличе на 
искастрена овошка. Срцето и рипаше под грлото, биејќи со сила што одвај ја 
издржуваа и небото и земјата. 

Мажот ја подигна главата, си го поткрена шеширот, исплука густа црна 
плунка и студено ја погледа. Сиот во бела прашина, наеднаш заличе на сениште 
со многу зла моќ и смисла. Очите му беа матни од жолтило, немаше никаков 
отсјај во човечињата. Стоеше и трепкаше како слепец. Небаре се мачи да се сети 
зошто дошол, долго си го мрштеше челото. Потемнет од напор, сенишно се 
наведна, ја одврза козата и бездушно ја завлече по патеката. 



Жената лелекна и молкна. Оганот на високото сонце ñ ги стопи градите. 
Саштисана од бол, летна кон бунарот, извади вода и трескавично се исплиска. 
Мекањето на козата замираше меѓу карпите, светлината трепереше и над куќата 
се брануваше како чудовишен пожар. Врелината стана пеколна, телото и небото 
гореа во еден оган и немаше каде да се избега. Жената извади уште една кофа, 
избезумено си ги поли лицето и градите, но водата небаре го разгоруваше 
оганот. Мажот и козата согореа на патеката, Суворек се исполни со слепило. 

Запалена и сама, пак лелекна. Гласот не ñ излезе од дворот, остана пред 
прагот на куќата. Отворената врата, зината со многу темна сенка, сакаше да ја 
проголта како залак што оддамна го очекува. Жената вресна и, небаре само тоа 
ñ преостанало, се наведна над бунарот. Главата ñ беше тешка и ја влечеше кон 
длабочината. Се виде во светлиот нежен круг на небото во бистрата вода. 
Сопствените очи ја погледаа со чудесна благост што ја објаснува вечната 
потреба на човекот да биде гледан со љубов и нежност. 

Се наведна во својот поглед и нечујно падна во неодоливо и неопходно 
бесознание. 

 
 

РИДОВИ И ЅИДОВИ 
 

Штотуку завлезе во Грделичка Клисура, возот од Виена за Солун 
ненадејно силно се стресе и колцата злокобно зачкрипеа. Морничав тресок се 
разлегна во тешката есенска ноќ, вагоните страотно се збутаа и нагло запреа, 
небаре локомотивата удрила во спилите. Во купињата настана метеж, патниците 
ги обзеде темен страв, чиниш одеднаш и неодминливо патот им го пресекло 
најужасното што судбината го измислила за човечкиот род. Трескавично ги 
отворија прозорците и погледаа надвор. Црни карпи, распукани и остри, 
безмерно тешки во темнината, се натрупале околу возот, притискаат со ужасна 
сила. Страотен товар се надвиснал над луѓето и вагоните со зла закана да ги 
затрупа во дервенот како во длабок гроб. 

Локомотивата спиште некако очајнички и како разритана кобила почна 
да ги турка вагоните назад. Огромните спили бавно се зализгаа напред, небаре 
почнуваат да се уриваат врз возот. Вагоните забегаа побрзо, уплашени дека ќе 
бидат столчени од чудовишната тежина со смисла. Овде-онде во густата 
темнина стреперува по некоја спечена билка, небаре сета црна сила на карпите ñ 
лежи врз нежниот корен и безнадежно ја гуши. Мачнина и стравотија има во 
мракот и каменот, демонска злокобност против здивот и погледот човечки. 
Вревата во купињата се засилува, се слушаат чудни повици на возбудени 
иатници со морничави одеци. Тресејќи се, возот бавно, но спасоносно избива од 
прегработ на клисурата. Вагоните се смируваат и самите како одронети 
карпести грамади, небаре никогаш повеќе нема да се помрднат. 

Потпрен на стаклото над задните леви тркала на последниот вагон, одвај 
стои Димитрија Робовчанецот и болно воздивнува. Притиска и небото како 
студено олово. Којзнае од кое зло невреме пределов неискажливо страда, 
налегнат од сите страни со ужасно бреме? Темнеат и тежат збиените високи 
ридови, налик на огромни, болно набрекнати дробови и слезини. И тежи една 
зловесна тишина во земјата, во ридовите, во небото, во ноќта, чиниш бескрајна. 
Немеат челичните колца, небаре никогаш не тупотеле по шините како вихрени 
ајгари во галоп, под снежни врвови, низ тесни дервени, над диви реки и темни 
пропасти, носејќи ги незадржливо луѓето кон неизбежните барања на нужноста 



и занесните пространства на копнежот и надежта. Застанат пред злокобната 
тежина на планината и темнината, возот недвосмислено потсетува на клето 
олицетворение на тажна човечка судбина: одеднаш пресечен здив, прекинат 
стремеж, запрено движење. (Можеби за навек.) 

Димитрија се сви и со болен крик, стиснат меѓу катниците, се струполи 
врз седиштата, немоќен да се мрдне. Огромни црни карпи, лути и шилести му ја 
раскинуваат утробата, жилите и гркланот му ги корнат. Каменести едни врвови 
му се забиваат во слабините, со сиво слспило го облеваат, чинига гнојлива лава 
собираат и вријат како вулкани. ( Три дни и три ноќи патува од ссвер кон југ, се 
враќа од Виена. Попусто најпрочуените доктори девет месеци го лекуваа, 
кожата ренде му ја направија, го отруја, лек не најдоа. Фатен за последната 
надеж, како давеник за сламка, сега брза кон Свети Врач, кон белата бања под 
јаворите, да легне во топлата лековита вода, карпите да му се истопат, во пусто 
море да истечат. Еј ќе стигне ли во тоа волшебно место да се излекува, на 
Пирин да се искачи, погледот како гулаб да му летне над полето накај Неврокоп 
и Мелник послано! 

(Леле каква божествена убавина се плиснала открај-накрај модрите 
сртови на синото небо нотпрени. Тој предел од душа понежен, од зеленило и 
светлина создаден, везден-саноќ да го вдишуваш, во градите здрави сокови да 
ти плискаат, во мислите зрачни птици да ти летаат, небо да си од сини леснини 
залисано. И еднаков да си со восхитот од сè што душа занесува, дури отаде 
видливото, зад ридови и ѕидови, до кај што стига копнежот. Таков да си довека, 
неранлив јунак на животта!) 

Трепери Димитрија под карпите на болот, а споменот му се разлева по 
клетките како свежа медовина. Долж сребрени реки се извиле патишта како 
свилени нишки проврени крај планини, железничка пруга пронижала ридови со 
срца каменести. Еј, колку мостови извил над води пенливи и матни, колку 
тунели пробил низ сенчести клисури, колку друмови послал меѓу села и 
градови! Планини се уриваа пред него, горди врвови се ничкосуваа, сури спили 
паѓаа, широки порти се отвораа кон сончеви видици и предели. Волшебна моќ 
имаше Димитрија од Робово да го победува каменот од векој легнат, та 
натежнат. И по блескавите патеки на восхитот чекореше, чиниш ќе нема 
преграда што него ќе го задржи. 

Низ ходникот се провлекуваат чудно искривени човечки сенки. „Се лизга 
ридон“, вика едно вџашено, криволико момче. „Пругата е скината, не можеме 
потаму“, објаснува постар патник. Млада жена безумно спискува во соседното 
купе, грлото и го кине претежок јад. „Ќе стигнеме пред да почине“ се обидува 
да ја смири рапав женски глас. Димитрија екна од ужасен бол, наеднаш му се 
раскина сета утроба, сиреч и во него почнала да се лизга чудовишна карпа. За 
миг му се стемнуваат светлите простори на споменот, но сеќавањето жилаво се 
опира и одржува, како нишка со која душата се држи за животот. 

Стои Димитрија на Солунска Глава и плови меѓу белите туфки во 
лазурот, милувајќи ги со погледот модрите пуполки на околните планини, 
страсно подадени кон небото. Во кристалот на седефестите далнини, како во 
сон што ги открил најзанесните убости на природата, ја долови возвишената 
смисла на височините, тие сини порти кон чувството за вечност и совршенство. 
Градите му бабрат од свеж височински воздух, клетките му треперат од здравје 
и леснина, окото му дрочи од задоволство во кое се истопила сета природна 
трагичност на човекот. 



Така восхитен, маѓосан и препороден, свечен во здивот и погледот, како 
суштество од метафизичка градба и митски свет, бавно и спокојно, сиреч во 
таинствен ритуал низ кој досегнал до највозвишената смисла на човековото 
постоење под сонцето, ги сви колената и не трепнувајќи седна над божествената 
глетка што му ја залисуваше душата со најубави чувства. Сосем омаен од благ 
планински повеј, лесно си ги рашири рацете и како птица со раздиплени крила 
над занесни предели на волшебна убавина почувствува како растреперените 
дланки му ги милува и скокотка синиот, вечен здив на небото. 

Тој час пливнаа кон него плавните бои на глетката, складно развиена до 
сам ти крај на погледот, во занесно движење кон неговата чувственост како кон 
скришен пристан на својата најубава и највозвишена смисла. Градите му се 
исполнија со леснина и полетност, на усните почувствува свежест од распупени 
фиданки и опивен мирис на цутје оплодено со семето на восхитот. Стрепери 
пред смајната убавина и вчасот занесот го пресоздаде во митска птица, вивната 
над прозрачен предел отаде болната смисла на живуркањето со неостварени 
копнежи и неизбежни страдежи. 

Така вивнат чувствуваше како длабоко под него, во низините збрчкани 
под седефестите пораби на планините, секое дрвце, гранче, ливче, тревче, пупче 
и никулче напира кон височините, обземено од нескротлива усилба да се откине 
од темната нишка со која судбината го врзала за најцрната сенка на земјата. Во 
подножјата на ридовите, роеви бели цветчиња, како јата полетарчиња се 
напинаат да пркнат кон лазурот, небото да го искитат до сам ти крај на синото. 
Сè живо се напрегнало да израсне, да се извиши над сопствената судбина, да се 
претвори во најубаво олицетворение на својот возвишен копнеж. 

Стои Димитрија над пропаста што морничаво зее накај Чеплес, ја пијат 
очите убоста на занесната глетка што сè побожествено и понеодоливо се лулее 
пред него. Играат волшебните бои кон неговите раширени раце, како 
таинствено но непобитно пресоздавање на стварноста во највозвишен сон, 
природата го опива со највеличествената смисла на својата митска надубавина. 
Од блескавото средиште на восхитот му се крева душата, преродена во 
метафизичко совршенство на мислите и чувствата над душманските закони на 
судбината човекова. Повева волшебно ветре, здив на сончевина откај Бело 
Море, го заплиснува со калинков сок и полеан од млади липови кории, го 
залисува да полета над меките вршки на копнежот што блика кон глетката. И 
навистина, еј, му стреперуваат рацете како прелесни крила волшебни... 

Но токму кога му се стори дека може да се одлепи од карпата и сосема 
маѓосан да му се предаде на занесот, одеднаш, подмолно и предавнички, 
пропаста пред него почна да кружи сосе небото. Димитрија се стресе и вчасот 
му се намагли погледот од темно предвестие на ужасен пад од врвот на 
восхитот до дибот на очајот. Бапна на задникот и потона во себе како во црна 
бездна. Рацете му се свиткаа како восочни свеќи во невидлив пламен и дланките 
му паднаа на суриот камен. Истиот миг, под прстите почувствува топла лига, 
штрепна од студена морница и се втири под себе: на карпата блескаше црн 
птичји измет, свежа реава крошница. 

Долго му се вртеше во главата еден матен и смрдлив вртоп. Во градите, и 
под лажичката му се таложеше темна гнасотија и вчасот се стврднуваше во 
горчливи грутки, рапав бигор и остар камен. Голема тежина му ги притисна 
дробовите и му го искина здивот. Му се стори дека тоне во карпата и се 
изедначува со неа. Тоа беше несфатливо ужасно, со подмолна трагичност и 
бездушна иронија, од чиј спој ужасното се претвораше во гротескно. Така 



тежината речиси безболно се истопи и тој лесно се исправи, небаре се разбудил 
од мачен сон. 

Пак застанат над пропаста, сневеселено ја погледа убавината под себе, 
сиреч ја разбрал како што не треба. Тоа му помогна да сфати дека од таа грешка 
се создала во него цела планина на измама што му го сплескала возвишеното 
чувство до сам ти врв на копнежот. Благодарение на таа несреќа ја сети и 
својата болест во сета нејзина грозоморна смисла. И узна дека, наеднаш и 
неизбежно, се нашол пред судбоносна борба со проблем што тешко се решава. 
Поради тоа и му се кажа како бескорисно сознанието за гротескната смисла на 
природата и животот во сите споеви на дијаметрални спротивности, во кои 
душата човечка сака и се обидува да го надмине ненадминливото, совлада 
несовладливото, постигне непостигливото. И, присилен од заканата на едно 
брзо невреме што му зататне одзади, неволно тргна удолу, кон Чеплес, преда-
вајќи се патем на една неодоливо утешна можност, што многупати до тогаш 
нежно го обземала, дека падот доживеан на Солунска Глава е сепак само 
последица на ненадејна слабост на телото и духот. 

Со таа убава заблуда тој ја отфрли тажната вистина дека на високиот врв, 
во најзанесниот миг на прелеста, како предавство на најубавите мисли и 
чувства, подмолно почна власта на болеста. Се правеше како ништо да не било 
и продолжи да се качува по ридовите, да ги јава врвовите, со силни експлозии 
ги уриваше и најтешките карпи, со хеликоптер и авион ги прелетуваше и 
највисоките планински бедеми. Ја нема таа македонска планина што на своето 
чело неговата стапка не ја сетила. И Пирин, и Кораб, и Вичо безброј пати го 
кревале до сам ти лазур небесен. Арно ама восхитот од Солунска Глава не се 
повтори повеќе. Наспроти тој вознес, сите глетки подоцна беа поинакви, со 
нешто грдо и болно што се заканува, што унижува. 

Длабоко долу, потонати во белузлава магла, одвај се наѕираат села и 
градови, стиснати меѓу ридови. Чудно изгледаат, му личат на гнојливи струпови 
врз чистото и здраво лице на пејзажот. И секогаш го обзема болно гадење кога 
тргнува удолу, кон Солун, да се врати во старата осумкатница со тесен отвор во 
средината од темелото до врвот. Празно срце на неразбирлива врева, мириси на 
минливи задоволства и постојана сенка, зимно време неиздржливо студена. 
Станот е простран, цел кат со широки балкони, а сепак мачно тесен. Длабоко во 
душата, во некој таинствен простор на мачнотија, гледа низ прозорчиња пред 
кои се креваат мувлосани ѕидишта, налик на мокри, мовливи и студени карни во 
темна клисура. Долу се збиле автомобили како бишки в кочина, горе се развеале 
испрани алишта и чаршафи, како болни птици уловени во нераскинливи 
примки. Се исправува бензин, смрдат канти за отпадоци, мириса прашок за 
перење, летаат колчишта и прашина, му го гадат окото жедно за лазур и 
светлина. Еј, колку е жален и несреќен човекот, жив затворен меѓу ѕидовите на 
сопствените зданија, налик на карпи претешки. 

Му се разви тешка размисла за судбинската неизбежност што каменот ја 
има за него и за човекот воопшто. Сите дела и потфати му се видоа некако 
осиромашени за нешто пресудно значајно, нешто суштествено. Ги виде, имено, 
без смислата на возвишеното, на слободата на занесот, на можноста за лет и 
возлет, за кревање над сите тежини и темнини што секогаш, во творечкиот 
устрем, му беше несомнена. Сиот труд под сонцето вчасот му се стори жална 
заблуда во која прескокнувал високи ридови, а тие непрестано и неизбежно на 
душа му лежеле. За среќа не стигна да изведе поразителен заклучок за 
залудноста на возвишените усилби среде камената нужност од ѕидови. 



Го пресече долг и продорен писок на локомотивата што одеднаш се 
разлегна во каракамениот мрак на клисурата. Вагоните лесно се стресоа, небаре 
ќе тргнат и истиот миг ќе јурнат напред, ослободени од тежината и темнината 
на планинскиот теснец, од црната стега и закана на карпите. Димитрија 
затрепери, нагло извирна од тешките мисли и чувства и го озари многу светла 
надеж дека патувањето ќе продолжи. Го запре здивот, почека некој миг така 
напрегнат, вслушан и вгледан во надежта, но возот не се помрдна. Црните 
ридови сосема се зарабија со небото, без проѕирка и пукнатинка. А карпата на 
болот брзо му се зализга по утробата, кинејќи му ги слабините, градите, грлото 
и слепоочниците, небаре природата на најсвиреп начин се пресметува со својот 
најфанатичен противник. Телото му пукаше, зинуваа ужасни бездни, го 
заглушуваа и заслепуваа болни експлозии во најнежното срце на душата и 
телото. Безмерно тешки грамади му ги затворија зениците и душникот. Нагло 
пропадна во бескрајна темнина, му згасна и најупорната внатрешна виделина, 
исчезна и најтесниот видик, здивот мигновено му се вкамени. И сè што стигна 
да стори тој миг беше обидот да ги стисне забите и евентуално да го прегризе 
каменот. Но жив човек таква карпа не прегризал. 

Нека му е вечна помента. 
  
 
 

СУША И ДУША 
 

Чингов едноставно не можеше да не дојде во Пасквелија. 
Нешто што не е закон на природата, а има таква сила, со години го 

прогонува, му го камшикува срцето со огнен камшик, го гуши, му ја труе секоја 
помисла на среќа и деноноќно, како ненаситна бездна, му ги голта сите усилби 
со кои тој непрестано се обидува да живее онака како што мисли дека треба да 
постои под сводот небесен - во слободна љубов со душичката своја, без 
недоразбирање. 

Чингов стигна до средината на полето кога сонцето тој ден стигна до 
средината на небото. Нивите личеа на вжарени калајдисани тепсии. Во земјата 
се беше притаила огнена суша. Сончогледите по меѓите изгледаа како тажни 
грбави старци, чија крв и младост ги испила болест со сила на пожар. Котлината 
беше исполнета со мирис на изгорено жито. Во воздухот лебдеше невидлив 
пламен, трепереше проѕирен, безбоен оган. 

Царство на сушата. 
Еден пошантавеан скакулец прескокнува некакви невидливи ѕидови, 

меѓи и плотови. Под крилцата му тупка срценцето. Можеби клетникот пати од 
осаменост? Кој ќе му ја дознае маката? Можеби се вљубил во некоја убавица од 
својот род? Или пак од сушата му се разболела душата. 

Грлото на Чингов беше суво, усните распукани како на тифусар. 
Плунката му беше густа и бела. Сонцето му вршеше во мозокот. Котлината, 
бледосините планини и далечниот хоризонт, бавно му се вртеа околу главата. 
Едри капки пот му се откинуваа од брадата и паѓаа на белиот нотес во 
бледожолтите дланки. 

По меѓата, покрај наведнатите сончогледи, поминува криво куче. 
Застанува за миг, го погледнува Чингов и залајува. На грбот, од десната страна, 
му се гледа црвена засушена рана. Загарот се вовлекува под грбавите 
сончогледи и зачекува. Можеби очекува да наиде дивиот нерез што му ја одрал 



кожинката, во бесен осветнички скок да го раскине? Или од сушата му се 
разболела душата? 

Пред два дена, во Пасквелија, Чингов го пречекаа како туѓинец. 
Селаните го бакнуваа и нудеа со пресна лубеница и блага диња. „Лицето му 
пожолтело како псалтир“, шепотеа жените и момите. А тој гледаше некаде. 
Добрите луѓе веднаш се запрашаа зошто Чингов гледа таму. „Зарем е можно сè 
уште да ја чувствува некогашната љубов кон Невенче?“ Веројатно измислува 
раскази и песни или долги истории за познати и непознати луѓе, помислија. 
„Нему тоа му е работата“, сложно го протолкува неговото чудно однесување. 
„Државата му дава пари секогаш и секаде да измислува лаги“, се согласија 
граѓаните на Пасквелија. 

Чингов чекореше бавно. Селаните набргу го оставија сосема сам. Нека 
оди каде сака, и по ѓаволите. Трошните куќарки прекорно го гледаа со 
мижуркавите прозорчиња. Од стреите капеа врапчиња со подгорени крлица. 
Пасквелија - пустелија. 

Дури на крајот од едно ќорсокаче ја запикаса Невенче. Истиот миг, 
обневиде од возбуда, дип арно не ја ни виде. Сепак безумно се зарадува, зашто 
недвосмислено му се стори дска е убава како некогаш. Душата вчасот почна да 
му се бранува како пролетна поплава, повеа како ветре вљубено во зелени жита, 
збуче како налуничаво небо. Сите поминати години, кои до тогаш во неговите 
спомени беа млади и плодни, наеднаш се вратија и како црвени молњи на 
сушата му ги изгореа чувствителните гради. 

Чингов и порано чувствуваше како во неговата свест минатото се 
обновува неконтролирано, дури деспотски. Некогаиш мислеше дека тоа е 
нормално и единствено така можно. Ни не сонуваше за какво и да е 
недоразбирање со неподмитливите иравила на обновувањето на дамнешните 
настани. Со наивна рамнодушност ја разблажуваше болката што во него се 
раѓаше поради неможноста да се заштити и одбрани од горчливите витли на 
старите облаци. Но со секој ден сè појасно сфаќаше дека се наоѓа наспроти 
некој чуден непријател од душмански ков, против кого не знае како и со што да 
се бори. 

Овојпат, меѓутоа, мисли дека му е соссма јасно зошто се вратил во 
Пасквелија. Кога, пред десетина години, замина од неа: „Ќе пишувам романи“, 
си велеше, „ќе им ја покажам на моите селани нивната вистинска душа и тие ќе 
ме почитуваат како Господ“. Душата човечка, таа чудна река со непознат извор 
и утока, бескрајно широка, бескрајно длабока, бескрајно долга, што собира 
разно водје и тече час матна и разрикана, пенлива и бигорлива, час бистра и 
таинствена, час галовна и залисана, час низ недогледни полиња бликната, час 
испиена од пожарот на сонцето и жална, и болна, и клета... Душата човечка 
сакаше да ја сознае тој Чингов од Пасквелија и на светот да му ја каже 
вистината за неа. 

Кога, пред една деценија, тргна кон Скопје, Чингов имаше румени 
образи, златна кадрава коса и широки и прави плеќи. Чекореше како ждребец и 
со пламнати очи од силен копнеж гледаше некаде далеку. Отиде тогаш Чингов 
да научи како се отклучуваат вратите на човечката душа и како се чита 
нејзината маѓија. Крај патот, скриена зад високите, кон сонцето незадржливо 
вивнати, малди сончогледи, стоеше Невенче. Беше божествено убава и плачеше. 

Учеше Чингов од Пасквелија, пиеше мудрост заробена во стари книги, а 
пожолтените страници безмилосно и подмолно му ги пиеја бистрите очи, 
руменилото од образите и златото од косата. И напиша тој дебели романи за 



селаните на Пасквелија. Сите се одушевија од неговата неповторлива 
способност да продре до најдлабоките простори на најголемата тајна, душата 
човечка. Доби високи признанија и вредни награди. Весниците објавуваа негови 
фотографии, зборуваше преку радиото и теливизијата и мошне се прослави во 
сите културни средини на светот. Се разбира, тој поради тоа беше среќен. 

Годините молневито минуваа. На волшебен начин животот го доведе 
Чингов во сувото поле на Пасквелија, при жедните сончогледи. Сонцето на 
сушата пеколно пече. Скакулецот сè побавно и побавно скока, а загарот, со 
голем јазик како мала ламја, зазбивтан трча во круг и завива. Ништо друго не се 
помрднува во близината на Чингов. Врела штама, како здив на оган, тлее над 
нивите. Романописецот гледа некаде и, како прегладнето рулче млечна дојка 
чека, немирно чека нечто неопходно. Тој насетува нечие доаѓање. Срцето, како 
некогаш, му трча по градите. 

Зад сончогледите, како сенка, светлинска мамка, како привидение со 
опивен мирис на лажна влага, извирна Невенче. Таа тука стоела со години, 
помислува Чингов. Не, ова не е никаква случајност, се брани од некакво нејасно 
сомнение. „Ти непрестано овде ме чекаш, нели?“, ја прашува шепнешкум, 
нежно. Невенче молчи со подзината уста. Лицето ñ е темно од сонцето, уморно 
и набрчкано, очите невидливи, усните сува трска, под побелениот каврак – 
побелена коса. Нејзиниот таинствен поглед плови по бледосиниот хоризонт 
како птица преселница која не може да се врати во родното гнездо. 

Чингов нестрпливо потрча кон Невенче. Сакаше да ја прегрне и да ја 
праша нешто мошне важно, дури пресудно; нешто што толку години го 
прогонува и мачи; што не личи на ништо, а боли, гризе, душа кине; нешто што 
ништо не значи и претставува сè што ранува неизлечиво. Но, гласот 
неочекувано му замре. Сушата од воздухот му го попари грлото. Судбоносното 
прашање, тој час, се претвори во болен и страдалнички грч на неговото лице. Ни 
жив, ни мртов. Чингов направи неколку круга околу Невенче. Онака нем, 
личеше на непознатата ѕверка, подготвена за крвожеден скок. 

Одненадеж Невенче крикна. Нејзиниот крик одлета во врелото небо и се 
стопи. Никој, изгледа, освен Чингов, не го чу во врелината. Но, како напротив, 
сепак дотрчаа загрижени и од сонцето изгорени аргати. Не погледнувајќи го 
романописецот, ја кренаа онесвестената жена и - плампотејќи за нешто 
непријатно - се упатија кон пламнатите покриви на селото. 

Чингов пак остана сам. Избезумен како кривото загарче, тргна кон својот 
нотес во средината на страништето. Сè што се случуваше и се гледаше стана 
ептен чудно, несфатливо. Кога стигна виде страшна глетка: врз белата хартија 
лежеше веќе умрениот скакулец. Се обѕре: кучето исчезна како капка вода во 
сувото небо. 

Сето она што на Чингов прсд малку му бешс сосема неразбирливо, 
наеднаш доби ужасна смисла. На волшебен начин тој се најде зад некакви 
бескрајни огради од невидливи и лути глогови, усвитени тутунски игли, мотики 
и вили, саштисан од оган, жед, суша, мртви кучиња што злокобно завиваат 
среде вжарена пустелија. Пред него, како подбив и прекор, лебди Невенче, бело 
пламенче од безграничен пожар што ги зафатил и небото и земјата. Телото му 
гори и се топи, се претвора во болно тлеење. Тој бол ненадејно станува страв од 
неколна смрт и Чингов, небаре спогнат од неизбежна казна што не ја заслужил, 
се стрчна кон вирчето спроти пасквелиските гробишта, пијавиците да му го 
исцицаат оганот од слепоочниците. 



Кога пристигна, згази распукана земја. Се вгледа во кривите пукнатини и 
истрпна: во тие неми усти, зинати од свирепа жед, ја најде вистината што толку 
години залудно ја бара во пожолтените книги. Со страшно писмо сушата го 
беше напишала она што тој никако не можеше. 

Падна на колена, како да моли прошка, со челото ја допре земјата и 
потона во син пламен широк како море. Во бескрајните простори на јадозливата 
фантазија се виде себеси како, осамен, во бела кушула или антерија. шета низ 
Пасквелија. Празно село, пустелија. Таа визија на сопствената невола, однекаде 
веќе сосема позната, го скрши. Се обиде да стане и побегне сеедно каде е 
далеку. Сраснат за сувите пукнатини под себе, успеа само да се нурне во 
волшебните бранови на инстинктивно пробуденото мечтаење и да исплива во 
деновите на своето детство, во полето натопено со блага вода и покриено со 
емиш и бујни жита. Но здивот на проклетата суша, кој неумоливо и безмилосно 
го прогонувашс, допре и во тој предел на блаженство, горејќи го со свиреп оган. 

Вџашен од силата на неволата што ја носи во себе, Чингов заплака горко. 
Градите му се тресеа, грлото му се корнеше, очите го глодаа како суви, 
жаросани каменчиња. Во вителот на болот, како споулавена птица, дојдена од 
небото на една одамна помината година, кружеше уморна мисла: „Можеби 
поради сушава не си ја разбирам душава“. Истовремено, по сокаците на 
Пасквелија, над вирот, полето и околните ридови, трчаше едно златогривесто 
ждребе и го довикуваше како заборавен познаник од младоста. 

Погледот му се маглеше, пукнатините на земјата трепереа како 
неизбршлив кобопис за неизлечивата суша во човековата душа. 
 

 
 

КАСИУС КЛЕЈ И ЌЕЛАВИОТ ЗМЕЈ 
 

Враќајќи се од Цариград, или како што уште го викаат Стамбол, каде 
одвај успеа да го победи најголемиот човек на Мала Азија, злогласниот и грозен 
јаничар Али Караќор, пеливан од прастаро змејско колено, апсолутниот светски 
првак во бокс Мухамед Али, муслиман, порано Касиус Клеј, католик, а од 
раѓањето до ден денешен непрестајно американски Црнец, сосема ненадејно 
наврати во Робово, по многу нешта најчудното селце во цела Македонија. 
Токму кај Црна Мера, спроти Карабурот, таму каде змиестото џаде гине во 
длабоките урви карши гробиштата, лимузината му се заринка во пепелав песок 
и моторот вчасот се загуши како дамлосан бивол во суво мочуриште. Клеј силно 
удри со главата во железо обложено со мека пластика и од тоа му се стемни 
пред очите, небаре покојниот Листон недоапица се повампирил и свирепо го 
треснал по брадата. Го стресе жешка треска, врела вртоглавица му го смати 
погледот, смрдливи матоци му се разлија под грлото. За среќа, несвестицата 
лечко му мина, но во најсветлиот простор на мислите и чувствата му останаа 
чудни петна и пукнатини. Гневно го изгрди возачот, што избрал лош и опасен 
пат, ги турна менаџерот и тренерот и како налуничав потрча кон малото купче 
куќарки, притаени под подгорени трепетлики, опечени грнички и жални врби 
среде сушното Поле Струмичко. 

Воздухот гореше над нивите, сиреч денот ќе изгори и сонцето никогаш 
повеќе нема да светне на небото. Клеј гореше од жестока жед како по 
исцрпувачка борба со цврст и  безмилосен противник, среде пустина, на пука 
пладнина. Штом ги мина распуканите селски бавчи и прескокна неколку 



разурнати сарајчиња, ја здогледа чешмата, на слатинестата тумба, пред црквата. 
Имаше многу луѓе, сновеа по жегата, сиреч се тетеравеа, како добиток околу 
секнато поило. Клеј безумно јурна, гаили плетови турна, се втурна во турмата и 
зазбиван лапна една шепурка, како прежеднето малаче млечна цицка. Јазелот на 
гркланот молневито му се зализга горе-долу, сиреч го обзел натприроден нагон 
да исцица некаква недосежна лековита вода, скриена длабоко под земјата. 
Пиеше грчевито, потпрен со лактите врз поткопаната ограда, наликувајќи на 
црно животно, ептен балдисано од незгаслива жед, претворена во морничава 
закана на тајна и зла сила. Тешката и густа вода со мирис на ќуќур, матоци и 
мил, наеднаш му стежна под лажичката, како да испил смрдлив отров. Штрепна, 
лицето му се искриви од болен грч, небаре вчасот открил страшна измама, се 
исправи како попарен и со вжарени очи, запалени од темноцрвен сјај на сушно 
зајдисонце, се впули во чешмата. Поднаведнатиот пехар, напукнат и обраснат со 
жолта мов, како гнојлива краста, налик на престарено, грбаво и лишаво 
сениште, што на главата одвај додржува камено ведро, од кое истечуваат девет 
жолтосани ниски вмигот го потресе со морничавата смисла на својот 
жалногрозен изглед.  

Иако порано никогаш не ја видел, Клеј истрпна и длабоко во душата, 
таму каде болното се гледа секогаш, ја здогледа сета изгубена красота на 
чешмата робовска. Леле колку беше убава, асли мермерна самовила со бисерна 
круна на главата, сребрени плетенки до петите, везден, саноќ залисана од 
личота, бујност и овежина. Над белиот пехар, нескротливо скока воден блик, 
како неуморлив змеј вљубен во небото. Околу виткиот врат на самовилата се 
извила бујна лоза, натоварена дрочни гроздови, а по венецот се сплеле 
разиграни аждерчиња, од чии детски устиња шурти бисерна вода, небаре до 
таинствените длабини на земјата бие сребрен извор што никогаш нема да пре-
суши.  Но, ете,  чукнал тажен  час,  гровнала некогаш за приказ личната камена 
става, папсале градите, секнале жилите и сега само солзи горчливо, небаре 
нечујно си ја оплакува убоста своја и младоста. 

Чекорејќи бавно како дамлосан, Клеј мачно се оддалечи кон целинката 
пред црквата, сиреч сака да побегне од болната маѓија на чешмата, Таму, се 
испружи во сенката на трепетликите и немо се вгледа во трепетното синило над 
себе, чувствувајќи ја едновремено тврдата и вргава почва под себе. Одеднаш се 
сети очајно дребен, немоќен и речиси наполно бесмислен меѓу тие две сили, во 
чиј вечен опој од дамни дамнини непрестајно настануваат и неизбежно исчезну 
ваат сите поколенија на човечкиот род, сосе мислите и радостите, лагите и 
тагите, надежите и страдежите, како страшна игра на природата, без јасен 
почеток и насетлив крај. (Што е моќта на човекот во споредба со тие безмерни 
сили кои и најголемиот јунак го по бедуваат уште пред да се роди?) 

Се собира свет околу него, го гледа љубопитно и со чуден немир. На 
едни им личи на Црна Арапина, на други на катраносано сениште од најтемното 
дно на пеколот, трети се пулат во него како во незнајно божество со огромна 
моќ, четврти овргалиле очи над негови фотографии во пожолтени весници како 
над древни икони на светец чудотворец. Шепотат за неговите подвизи и 
непобедливоста: имал девет срца ајгарски, по четири под секоја мишка и едно, 
големо, среде градите; катаден, наутро, напладне и навечер, пиел по една врчва 
мед и млеко и благ сок од волшебни билки, та затоа бил посилен дури и од 
змејовите во сказните; Листон бил голем и тежок кахо лагадински бивол, арно 
ама кога Клејче го треснал по чурилката, го исфрлил од рингот како арар 



наполнет трици и колчишта; само Марко Крале, да бил случајно уште жив, би се 
решил можеби да му излезе на мегдан... 

Сонцето безмилосно истура оган врз подгорените тополки, покривите 
тлеат како усвитени вршници, треперат жалните врбички налик на седобрадести 
сеништа.Клеј ги гледа луѓето, во заслепителниот сјај на вжареното пладне му се 
чинат несфатливо клети, чудни очајници. Сека брчка на нивните лица, сека рана 
и пукнатина на вкоравените усни, сека лузна, длапка и струпка на тие од 
страотен оган прегорени суштества е морничав белег на ужасен страдеж од 
безмерна немоќ. Им се втирува во зениците загорени од долготрајна и сурова 
жед по разбранувани жита, росни ливади, зеленокадифени рудини, бујни и 
неизодни кории, лозја залисани од благи сокови, дрочни јаболка, круши, дуњи и 
калинки, круши, дињи ем лубеници. Божева убавина од црна суша изгорена. 
Трепка Клеј пред тие очи маченички, се ежи од болната смисла на изгорениот 
зелен копнеж меѓу гурелавите и запечени клепки, како показ што вџасува со 
претешка вистина, од која му се замати и најблескавото огледало на силата и 
славата. 

Истиот миг, врела магла му потемне едно мигновено сеќавање. Од 
синкавата коприна на изминатите години светна модриот венец на Бистра 
Планина. Укит се прснал по боровите кории, како златеста наметка од седеф и 
месечина. Меѓу високите залисани стебла се спровира тенка патека, попрскана 
со густ искричав скреж. Месечината трепери во безбројните кристалчиња, живо 
и таинствено одблеснува во очите на Клеј и како магија го преобразува пејзажот 
во чудесна визија. Полн сила, млад и здрав, тој восхитено чекори по ѕвездениот 
ќилим што му се раздиплил под стапката. Одот му е овечено нечуен, како 
скришно навлегување во друга стварност, возвишена и божествена. Сè е тивко, 
сиреч залисано и маѓосано, како во волшебен предел во кој времето стои и 
восхитот не минува. 

И кога се врати во прекраониот хотел сè околу него блескаше со божева 
сјајност. Му приоѓаа милно извиени самовилки со млечни колкови и напупени 
гради, му подаваа румени устенца како зрели горски јаготки, ѕвезди деници им 
беа очите, утринско небо образите. Му плетеа меки рачиња околу вратот и 
половините, го мазнеа како вљубени лебеди, а тој бленуваше и нежно ги 
поттурнуваше, бакнувајќи ги бегло колку за утеха и ветувајќи им дека штом 
стане шампион на шампионите ќе им ја подари сета своја божествена 
мажественост и убавина како најсвета метафора. Потоа долго се капеше во 
миризлив сок од толчници на јаболков цвет, а надвор, среде зима, буеше едно 
сочно билје оплодено со растопен шеќер. Восхитен од неописното чудо, заспа 
на поленова лулка од млада месечина сред бескраен топол лазур, камо семоќно 
и неранливо суштество, сиреч бог и човек заедно. И ни на крај памет не му 
падна помислата дека месечината неизбежно ќе зајде, ќе се угаси и ќе дојде зла 
ноќ во која ќе сони столетен даб во срцето, старо дрво со подгорен корен, на 
чија најдебела гранка закачиле лута секира. 

Клеј длабоко воздивна и студен грч му ги стегна градите. Рипна како 
уплашен од змија во пазува и не обрнувајќи ни најмало внимание на молбите на 
шоферот да продолжат накај Струмица, влезе во црквата. По него, изненадени, 
втрчаа попот и клисарот, да му ги протолкуваат иконите и фреските, но тој од-
мавна со раката и остана сам во тешка недоумица, испишана со длабоки брчки 
по челото. Бавно зачекори покрај старите ѕидови, мрштејќи го лицето како да се 
мачи да открие нешто безмерно значајно во сликите на древната градба. Се 
втири во секоја фреска и икона, се вгледа во испиените и шилести ликови на 



светците, во нивните широки чела и крупни очи од кои избиваа чудни погледи, 
полни со умор и темно сожаление. Го менуваше аголот на набљудувањето, 
лесно и не трепнувајќи се подместуваше за да провери да не е случаен 
впечатокот, но во секој миг од втренчените очи на светците извираше 
недвосмислено тешко сочувство и длабока тага. 

Клеј се стресе, се збуни и сети тап удар под грлото, небаре одненадеж 
нашол црна потврда на својата најтешка недоумица. Се обѕре околу себе како да 
не верува во постоењето на иконите и со поглед во кој согорела некаква зелена 
надеж, тргна накај излезот. Чекорејќи нечујно, небаре се плаши да не ги разбуди 
заспаните духови на страшната смисла на стварноста заробена во црквата, 
заобиколи еден црносан свеќник со дебела но веќе сосема стопена лоеница. 
Притоа се стаписа пред тој призор, симболиката на свеќата му го искина здивот 
на ситни горчливи парчиња. Се збрка како човек кој одненадеж сфатил дека 
тргнал по погрешен пат и нема време ни сила да ги избегне опасните последици 
од грешката. Но вчасот, како во несфатлива игра на надеж и безнадеж, во која 
несакајќи влегол некогаш за да не излезе никогаш, растреперениот поглед му 
слета врз бели сапи на силен коњ, скокнат над голема огнена ламја, во чија 
пламена челуст неустрашив јунак забил остро копје. Пред таа страотна сцеиа 
здивна олеснително и веднаш почувствува како во жилите му се подигаат 
сокови на пролетно пробудено дабје, што со коренот досегнало непресушни 
извори и бујно развива, полнејќи го небото со својата убост и величественост. 
Постоја миг-два, да провери не почнала ли под тој блескав напир да се пласти 
морничава сенка на страв од подмолна слана. Чувството беше сигурно како 
некогаш, пред првото влегување во рингот, кога почна времето на триумфите и 
славата. Потоа се сврте и со свечен чекор на човек кој отфрлил црно предвестие 
на безизлез, излезе од тивката црква. Молитвата што сакаше да ја прошепоти 
пред олтарот, молба до небото за помош и поткрепа, ја задржа во себе. Тргна 
накај чешмата озарен од блескаво сознание дека е доволно силен, умен и 
опособен сам да си се справи со неволата. И поради тоа стана пожив, со тивок 
сјај на безгрижност и скришна насмевка на лицето. 

И луѓето наеднаш му станаа помили и поблиски, сиреч сосема сродни. 
Ги бакнуваше децата и старците, ги гушкаше момчињата и девојчињата, 
зборуваше брзо и енергично, стегајќи ги непрестајно силните големи тупаници, 
како да ое заканува на невидливи душмани на човештвото. Така развеселен, 
тргна накај Црна Мера на сеир, да гледа ѓуреш. Околу него брзо се создаде 
огромна толпа, сите сакаа одблиску да го видат, да му го слушнат гласот, да 
чекорат покрај него, небаре ги маѓепсал со тупаниците. Одејќи среде толпата, се 
почувствува како силен и мудар водач на слаби и немоќни, кои од него 
очекуваат избав и спасение. Со такво чувство стигна во долните чаири на Црна 
Мера и првото што го виде беа русалиите. Малку подалеку од недогледната 
турма, иебаре не играат за гледање туку по некоја своја, необјаснива и 
неизбежна потреба, дружно подрипнуваат, чудио се свртуваат, клекнуваат и на 
колена паѓаат. Дваесетина мажи, во бели ленени гашти и антерии, со алови поја-
си стегнати во половините, кренале сабји и косери, напнале раце и вратови, 
бијат некаква таинствена битка, чија смисла и цел само тие ја разбираат. На 
гордо подигнатите чела им блеска чудеана храброст, од длабоките и крупни очи 
им бие срчен поглед, во чекорот им се набрала темна сила, земјата чиниш се 
стресува. Таланот им ги бранува градите, крвта им плиска во жилите, јунаштво 
им го запалило срцето, небаре на мегдан излегле, стоглава ламја да ендисаат. 
Има во нивните цврсти и отсечни движења челична непоколебливост, сабјите 



како молскавици им се виорат, блескавите врвови се забиваат во некаква 
невидлива но јасна цел, а тапанот сè посилно бие, гајдата сè потенко и повисоко 
свири, се преплетуваат чекорот и звукот, се слеваат во гордост и надмоќност, во 
чудесно победничко достоинство. 

Клеј немирно ги гледа русалиите, го лови секое нивно движење и поглед, 
трепери од возбуда, небаре сосема вникнал во смислата и симболиката на 
нивната убава тешка игра. И блиска ја сетил, сиреч своја, од најнезнајни претци 
во наследство оставена. Ги рашири рацете и вчасот се нареди меѓу играчите, 
цврст во чекорот и смел во ликата, сиреч митски мегданџија против злото и 
маките на векот и луѓето. И сети како му крепне раката, му јадрат туланиците, 
му се надигаат градите како дабова корија по летни дождови, го обзема сила и 
решителност, како во годините кога без мака ги искутка Листон и Патерсон. 

Тој час, среде турмата, грмнаа пет чифта други тапани и во небото летна 
големо јато зурли, воздухот топло се залелеа, почна ѓурешот. Престана  играта 
на русалиите, стивнаа алваџиите и бозаџиите, молкна народот, сите очи се 
свртеа кон пеливаните. Изненаден од промената, како подмолна завера против 
неговиот русалски занес, Клеј се проби во првиот ред гледачи, распоредени во 
широк луб и виде чудна глетка: едно витко, мускулесто момче, со силни раце, 
цврсти нозе и жилест врат, плеска со дланките и кочоперно рипа околу 
пеливаните, лепнати на сувата трева како балдисани јунчиња. Одвреме-навреме, 
кочоперното фрла остар поглед кон нив, како да мери колку ги исплашил и 
диво, некако фркливо како рис, ги предизвикува на борба. Тие, обесиле глави, 
одмавнуваат со рацете, жално помирени со својата увредлива немоќ спроти 
него. Но момчето е упорно, им плази јазик, се губи како баба, кашла како дедо, 
небаре страсно ужива во унижувањето на послабите од себе и нивната 
посраменост ја пие како најблаго задоволство што човек од човека може да го 
очекува. И навистина, тажно клети и долни се чинеа најпеливаните, дури и на 
Клеј му домачне. 

Весели сеирџии се провикаа: „Ур, Змејчеееее!“ Одненадеж, кочоперното 
ѓаволесто се сврте накај Клеј, посилно заплеска со рацете и подрипнувајќи како 
збеснето ждребе ги надвика тапаните и зурлите: „Еј, Клејче, брееееј!“ Во 
неговиот глас имаше дрзок и навредлив предизвик и на Клеј му збабреа жилите 
околу грлото. Вчасот ја фрли кошулата, немо ги турна тренерот и менаџерот и 
гол до појасот, мазен и мускулест, истрча пред непознатото момче. Му пристапи 
на половина чекор и продорно го погледа, чиниш ќе го прониже. Градите брзо 
му се дигаа и спуштаа, ќе речеш нагло вдишува воздух од некое друго небо и од 
тоа станува посилен и поубав. Јазлестите раце му набрекнаа како млад дабов 
корен и очите му се запалија со чуден блесок, небаре не е обичен човек, туку 
јунак над јунаци од пеоните и сказните, во светот пуштен за восхит и славење. 

Народот вчасот занеме, штама го зали лубот од луѓе, среде кој, еден 
спроти друг, сиреч си мислат најгрозно зло, стоеја црн и бел човек, 
олицетворенија на две спротивни сили, од векој в костец фатени. Молкнаа и 
зурлите и тапаните, дури и воздухот стежна од исчекување, небаре од исходот 
на борбата помеѓу белиот и црниот пеливан зависи судбината на човештвото. 

Одеднаш младо и силно машко грло ја расцепи тишината: ,,Дрш' се, 
Змејчееееее!“ 

Момчето се стегна, ги наду градите, ги напна мускулите и вратните 
жили, нозете сафи врги и јазли му станаа: „Ајде, Клејчееееее! Оооопаааа!“ 

Клеј молневито се втурна кон Змејчето, страшно ги подаде рацете да го 
зграпчи и веднаш да го тресне од земја. Но момчето вчасот ја насети неговата 



подмолна намера и брзо одрипна како мунгос пред најлута кобра. Клеј се занесе 
и онака крупен и тежок одвај се задржа на нозете. Змејчето ја искористи ука-
жаната прилика и секавично му се фрли на плеќите. Му ги стегна рацете околу 
градите и Клеј почувствува бол на пукнато ребро. Нагло се сврте околу себе, 
сакајќи да го отфрли момчето и заличе на дебела црна мечка, која бесно се 
обидува да отфрли од грбот неустрашлив и јак шарпланинец. Змејчето сè 
посилно и поцврсто го стегаше, рацете му беа неверојатно силни, како челично 
менгеме: камен да стиснеше — каменот ќе писнеше. Клеј искркоре болно, му се 
искина здивот и како црвени партали му се разлета пред очите. Избезумен од 
бол и гнев што се нашол во срамна и понижувачка положба, продолжи да се 
врти побрзо, но од тоа наеднаш изгуби рамнотежа и како иресечено стебло се 
кутна на земјата. Момчето секавично се отпушти и го прерипа како млад елен 
црн ќутук нагниен. Потоа почна да поигрува околу него, лесно ѕенѕајќи де на 
левата, де на десната нога, како во занес чии таинствени убавини ги вкусила 
само неговата млада и силна душа. 

„Опа, Клејчееее!“ крикна гордо, победнички. 
„Браво, Змејчееее!“ се заори од сите страни. 
Клеј скокна како попарен и несигурно стоејќи се обѕре околу себе, како 

да проверува колку очи го виделе паднат на земјата и посрамен. Инстинктивно 
го подигна рацете, ги стегна тупаниците и осветнички ги устреми накај 
момчето. Но тоа не се уплаши, надмоќно го погледа и молневито му се втурна 
меѓу раширените нозе, неверојатно лесно го подигаа на рамената и силно го 
џитна, како лишав дабов трупец. Клеј одлета неколку чекори далеку и болно 
трати на сувата трева, за малку ќе се расцепеше како балка тиква нагниена. 
Писнаа зурлите, тенко и лелејно, некако тажно, како плачни писоци од рането 
срце, а тапаните ступотеа како офкање што избива од длабините на најболната и 
најневолната душа човечка. 

Притрчаа тренерот и менаџерот, го подигнаа својот јунак од сувата земја 
и му нринесоа студена вода да се исплиска. Челото му беше наросено од матна 
пот, лицето му го беше прелила боја на гнила круша. Шоферот брзо му ги истри 
вратот и плеќите, тренерот нешто му шепна на увото, менаџерот утешно го 
потапка по рамото, тажно чекајќи да му се избистри погледот, да му се смират 
колената и да му се засили здивот. Безброј очи го гледаа со горчлива тага и 
болно сочувство. Имаше во тие искрени погледи болен пад од светлиот врв на 
гордоста во најдлабокото дно на немоќта. Трепкаа како заслепени од жестока и 
свирепа вистина за својата судбина во стегите на безмилосната логика на 
природата. 

Клеј сети огромна вина на измамник што заслужува најгрозен презир и 
како во болен занес, чии правила сосем му ја покориле волјата, си ги стави 
рацете на половините и како мрднат од умот почна да степува, сиреч се вратил 
многу години назад, во времето кога така ја испитуваше храброста на 
противниците во рингот. Подрипна пет-шест пати, подѕипна и заклинка уште 
толку, но не успеа да ги усогласи своите движења во складна и правилна игра, 
зашто од сите танци знаеше само за ѕенѕање без хармонија и убавина, за 
инстинктивно бегање од подмолни удари и жесток бол. Момите вчасот 
окикотеа, децата ѓаволесто заврескаа, ергените како ајгари завискаа, зашто 
крупниот црн човек, славниот светски првак во бокс, јунакот чии фотографии ги 
објавуваат сите весници во светот и кого со почит и уважение го примаат и 
претседателите на најголемите држави, беше несмасен и тежок, во смешна 
улога на будалест кловн со спетлани нозе. 



Сал момчето што го победи, тој Змејко од Самуилово, стоеше како 
трештено, ептен невесело и саштисано, небаре неразумно, по грешка и сосема 
не сакајќи, сторило ужасно зло. 

И навистина, Клеј пак се струполи пред неговите нозе, сиреч сега 
силните удари на тапаните го урнисаа, никогаш повеќе да не се подигне. 
Избезумените придружници вчасот го кренаа на бело носило и брзо, како да го 
крадат од најкобно ропство, го понесоа накај автомобилот. Клеј болно се 
извиваше и јачеше, ударите на тапаните безмилосно му паѓаа под ребрата, како 
претешки лостови, свирепо го биеја по жилите, слепоочниците и слабините, 
бездушно го кинеа и разединуваа. Од нивната демонска силина се тресеа дури и 
неговите речиси заборавени спомени, се кршеа како стакло и му се распрчкуваа 
по мускулите како остар грч. Се залула сето негово време, сета негова свест за 
сè што правел и му се случувало и сè се мешаше и преплетуваше, се 
замрсуваше, крајот да не му се најде никогаш. И во сјајот на предвечерното 
сонце темнееше морничава бесмисленост на денот, како страшен знак на 
најболна душомака, а тапаните грмеа, душмански рикаа: даа! даа! даа! 

Клеј мораше да остане во болницата во Банско цело лето. Лежеше на 
бела постела, неподвижен и тежок, црн-црносан како дабов ќутук в сува река. 
Небото над Беласица се палеше наутро, се усвитуваше напладне, пеплосуваше 
навечер, а од сите села струмички, и од Неврокопско, Џумајоко, Разлошко, Па-
зарско, Воденско, Кукушко, Битолско, Дебарско, Тиквешко, Кумановско, 
најмногу, се разбира, од Робово, непрестајно се слеваа недогледни редици 
загрижени добродушни луѓе, со разни понуди и искрено сочувство за жалникот 
од Америка. Ое трупаа околу болницата, оставаа купишта јаболка, круши, 
сливи, кикирики,  баклава,  сусамлија алва, симиди, наутлии  погачи, баница, 
сарајлија, кравјо и овчо сирење; печено јагнешко и пилешко, дињи и лубеници и 
најповеќе, како по обичај или премолчан договор, жолти дуњи, суво грозје и 
портокали. Клеј немо го набљудуваше тој метеж, со нејасно чувство дека сето 
тоа што се случува нема и не може да има директна врска со неговата невола. 
Но луѓето сеедно си доаѓаа, како да немаат број, ни нивното сожаление крај, 
огорчено шикајќи ги чавките и гавраните што во огромки јата слетуваа пред 
болницата да колват грозје и лубеници. А Клеј се помалку и помалку успеваше 
да се одбрани од страшната вистина за својата тажна судбина. 

Ноќите во Банско му беа неверојатно долги, ужасно бавни и растегнати, 
како црни пустини врелина од нигдина до нигдина. Се мачеше да заспие, да си 
ги одмори запалените очи, тешки од претешката смисла на настаните и болни од 
болниот изглед на стварноста. Понекогаш и успеваше привидно здраво да 
заспие, но и во сонот продолжуваше да гледа, чувствува и страда. Страшни 
соништа, како повампирени фатаморгани на потовеста, извираа од некои 
таииствени и безмерни длабочини, според своја неприкосновена законитост и 
непредвидлива логика. Рипка тој на пурпурен ринг, меѓу бисерни јажиња како 
златести плетенки нл најубав ангел, сиреч се искачил на највиоок божествен 
престол, залисан од сила и здравје, како митски убавец. Огромни рефлектори, 
асли силни сонца, штедро го поливаат со златен сјај и воздухот му блеска како 
ореол околу прекрасната аполонска глава. Но одеднаш, како на измама, тивко се 
гаоеше таа чудесна светлина и божествениот сјај се претвораше во густа 
прашина, мирис на испотени луѓе, чад од безброј запалени цигари и темна 
пајажина, распната открај-накрај просторот. И, едновремено, како по строг и 
неодминлив налог на најзла сила, извирнуваше едно чудовиште, како остарен 
змеј со гнојливи слепоочници, сплескан нос, искривени вилици, расчекната 



штрба уста и надуени жлебини. Се подигаше на ковчести прсти со долги сиви 
нокти, сето морничаво и грбаво, налик на сув сончоглед со огромна глава. 
Креска налуничаво, вреска ветерничаво, чиниш лелека и се клкоти, не знаеш се 
смее ли или проплачува, а се некако со злобна закана и свирепост. Клеј вчасот 
здивуваше, ги подигаше блескавите ракавици како молскавици, ги напнуваше 
рацете со страотна сила и се втурнуваше кон змејот безмилошо да го 
раолердуши. Но чудовиштето на волшебен начин вчасот исчезнуваше, оставајќи 
му мачнотија во душата и вртотлавица во црнките. Клеј крикнуваше од гнев, 
срипуваше од креветот, како од гроб, и тетеравејќи се одеше во бањата да 
повраќа лигави лилјаци. 

А таму, во огледалото, намаглено од болни воздишки, неизбежно 
гледаше една сосема чудна стварност, грда и морничава, дури страшна и 
гротескна, и од тоа редовно го заболуваа вилиците со безброј црвојадни катници 
и очници. Над искривеното лице, сиреч карневалска маска, обраснато со сива 
мов и пепелави веѓи, како слама што наизменично ја плискал дожд и горело 
сонце, се наежила ретка коса, чиниш барска трска и шамак, врз кои ветровито 
невреме нафрлило густ првут од сува мил и побелен окрек. Речиси вџашен од 
глетката почнуваше безумно да се удира со рацете по главата, надевајќи се дека 
ќе ја истресе проклетата пепел од лицето и косата. Прстите молневито му летаа 
од челото кон тилот и назад, но сивилото не паѓаше, небаре беше сраснато со 
кожата и влакната како нова боја што ги изедначува живото и мртвото во 
безбојно непостоење од тоа, уште посилно му се матеше во главата, а очите му 
се издолжуваа со по две матни продолженија во брчките накај ушите. Долго се 
полеваше со студена и топла вода, се триеше со миски сапун и ленена мијалка и 
не забележуваше дека меѓу прстите му остануваат сиви валма и над 
слепоочниците му блеснува мазна ќела, како чело на нова боксерска ракавица 
од дванаесет унци. А болот во натечените жлебини му растеше како ужасеи 
вулкан до расцепување на земјината топка на две црни полутици. 

И, така, ката ноќ. А последната, Клеј се разбуди уште пред мугри и како 
споулавен втрча во бањата. Само што влезе, се увери дека сонот не го излажал: 
до огледалото, со кренати тупаници пред брадата, стоеше змејот, морничаво 
злокобен. Имаше голема ќелава глава, асли излижана боксерска ракавица, 
подигната за подмолен удар во слепоочниците. На Клеј вмигот му окипна крвта 
во жилите и клетките, небаре му чукнал најсудбоносниот час во животот. 
Веднаш и без милост замавна со левата рака; тупаницата секавично му летна 
кон целта, но змејот волшебно се заниша и лесно го избегна страотниот удар. 
Клеј се занесе и со сета тежина на истрпнатото тело бапна во кадата, како во 
мртовечки сандак. Спрета како ошумоглавен бивол и зазбивтага остана неколку 
мига потполно неподвижен. Змејот злокобно се нишаше лево-десно, напред-
назад, подрипнувајќи пеливански, вртеше со тупаниците и се клештеше, како да 
го маѓосува и понижува.. Клеј трескавично се обидуваше да се сети за 
најпрецизните директи и најсилните аперкати, за најстрашните и 
најнепогрешливи замавнувања, со кои некогаш лесно ги куткаше сите свои про-
тивници. Мислите му блеснуваа како секавици на темно бурно време, се 
преплетуваа и замрсуваа, болна бесмисленост стануваа. Змејот подбивно 
крескаше: „Дрш'се Клејчеее!“ и плазеше сиво јазичиште, како јаже за бесење. 

Клеј жгрибна со забите и згрчен од 'рскав бол во зглобовите и мускулите, 
мачно се извлече од кадата. Во главата му летаа густи јата лигави лилјаци, од 
нивните бодликави крилца му зуеше воздухот во ушите. Но тој сепак успеа да 
ги подигне рацете, направи еден вид полуотворен контра-гард и дури потскокна 



пет-шест пати. Змејот презриво се насмевна, престана да се ниша како кобра и 
со обете раце му покажа шипинки. Клеј сосема збесна и безумно се втурна кон 
него, удирајќи го страотно по сувата става и ќелавата глава. Но и похрај тоа што 
силата на ударите речиси не беше обична, човечка, туку натприродна, сиреч 
божја, Клеј не успеа да го кутне сеништето. Тупаниците молневито му 
прелетуваа низ телото на змејот како низ редок воздух, не наидувајќи на отпор 
од живо ткиво, небаре противникот не постои, а ударите се бесмислени. Клеј 
силно се задиша и подзастана, а сеништето беше повеќе од очигледно стоеше 
пред него како морничашо олицетворение на најужасна сила свртена против 
најсилниот и најбожествен претставник на човечкиот род. И зајадливо го 
провоцираше: „Ајде, Клејчееее!“ 
Иако тренерот безброј пати го советувал да не наседнува на провокации, Клеј се 
избезуми од гнев, вилиците му пукнаа од стегање. Дури и замижа. Но и под 
склопените клепки го виде змејот како подбивно се клешти пред огледалото и, 
сметајќи, белжим, дека Клеј е во тежок нокдаун, злобно си ја истегнува раката 
да го потегне за носот. Мигот беше идеално поволен за изненадување на 
противникот и Клеј ненадејно но секавично замавна со десната рака. 
Тупаницата, во која беше сета смисла на неговиот живот, сега навистина летна 
побрзо од молња и страотно го трешти сеништето по чурилката. Одекна болен 
крик, ноќта чиниш ја искрши на парампарчиња и морничаво се разлегна под 
Беласица. Змејот вчасот исчезна. Клеј не го виде ни со отворени очи. 
Огледалото на ѕидот го немаше, ситна срча блескаше по подот во кадата и 
умивалникот, сиреч сите ѕвезди од небото паднале и разбиени се распрчкале 
под неговите нозе. 

Миг потоа, дотрчаа саштисани болничари. Клеј ги дочека со подигнати 
раце над главата, во поза на величествен победник, и без збор се согласи да го 
одведат на анти-допинг контрола. Во една теша собичка, со решетки на 
прозорчето, болничарите брзо утврдија дека Клеј не користел недозволени 
стимулативни средства. Срдечно му честитаа и додека снисходливо му се 
извинуваа, правдајќи се со некакви наводно престроги пропозиции, тој се 
смееше со запалени очи, како човек кому му било судено никогаш да не разбере 
дека по меѓу божевото и божемното никаква разлика нема. 

Дури во доцна есен Клеј ја капушти болницата во Банско. На пат за 
Америка, го заобиколи Робово, иако беше речиси сосема здрав, сиреч како пред 
неволјата. Си немаше повеќе работа со змејови, го заборави дури и 
виетнамското оениште, сето пијавици и комарци, во смрдлива униформа на 
очаен американаки војник. Исчезнаа и змејовите во форма на дебел судија, со 
восочно лице и пеплосани очи, и свиреп затворски чувар, со црн синџир закачен 
за 'рскавицата на носот. И се чинеше дека му се обновува младоста и како 
божество го крева над сите зла и војни и сите темни занданн. Сал една мака си 
имаше: насоне чекореше по Црна Мера, нозете до колена му пропаѓаа во жолти 
дуњи, суво грозје и портокали. И брзо се заморуваше, душата му доаѓаше во 
забите. А забите му беа — вештачки. 
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НОВИ ЗЕМЈИ 
 
Треба да се истружи ѕидот 
врз кој влагата ја исцртала 
мапата на новиот свет 
и да се нанесат нови разидувања. 
 
Под нив камењата неправилно 
да се распоредат како 
стапки на човек кој бега од стравувањата. 
 
Треба да се биде 
кружно огледало во полуотворена дланка 
и да се одразат туѓите прегратки 
остри како ножици што се допираат 
само кога треба да се пресече нешто. 
 
Треба да се измислат нови земји, 
за да може пак да се чекори по водата. 
 
 
МНОГУ НЕШТА СЕ СЛУЧИЈА 
 
Многу нешта се случија 
додека Земјата се вртеше врз 
Божјиот прст. 
 
Жиците се ослободија 
од далноводите и сега 
сврзуваат љубови. 
Капките од океанот 
нестрпливо се таложеа врз 
ѕидовите на пештерите. 
Цвеќињата се одделија 
од минералите и тргнаа 
по мирисот. 
 
Од задниот џеб се разлетаа 
ливчиња низ нашата прозрачна соба: 
безначајни нешта кои никогаш 
не би ги направиле доколку 
не ни беа запишани. 
 



КОГА НЕКОЈ ЗАМИНУВА 
СÈ ШТО Е СОЗДАДЕНО СЕ ВРАЌА 
 
                                         На Марјан К. 
 
Во прегратката зад аголот ќе препознаеш  
дека некој некаде оди. Секогаш е така. 
Живеам меѓу две вистини 
како неонка што се колеба во  
празен ходник. Моето срце собира 
сè повеќе луѓе, зашто нив веќе ги нема. 
Така е секогаш. Четвртина од будноста 
ја трошиме во трепкање. Нештата 
ги забораваме уште пред да ги изгубиме - 
тетратката по краснопис, на пример. 
Ништо не е ново. Седиштето во 
автобусот е секогаш топло. 
Последните зборови се пренесуваат 
како накосени кофи во вообичаен летен пожар. 
Утре пак ќе се повтори истото - 
лицето пред да исчезне од фотографијата 
првин ќе ги изгуби брчките. Кога некој заминува 
сè што е создадено се враќа. 
 
 
ЛЕТАЊЕ  
 
Маглата виси над градот 
како сведната глава на Богородица 
од далечна фреска. 
 
Сателитските антени разговараат 
со ангелите 
какво ќе биде времето утре: 
бистро, безбедно, значајно 
како календар со 
црвени датуми. 
 
Но штом ноќта ќе ги спои 
сенките со ѕидот, 
ти ќе се измолкнеш кон гранките 
како ретка птица 
од опачина на банкнота. 
 
 
ДЕНОВИ КОГА ТРЕБА ДА СЕ БИДЕ САМ 
 
Вистина е дека градот 
изникна како последица на лага 
неопходна за луѓето  



саксиите и питомите животни. 
 
(така се снабдувам со 
потребните оправдувања) 
 
Вистина е дека сите луѓе 
излегуваат од зградите 
(чиниш земјотрес) 
и со вазна во рацете 
одат кон ливадите. 
 
Се враќаат трипати потажни 
со прашина во дланките 
и неколку шумови  
како дупки во сеќавањето. 
 
Потоа 
пак заедничка тишина. 
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Митко Маџунков 

ИЗБРАНИ РАСКАЗИ 

 
ЧИСТКА 

Тогаш страдаа само невините: тоа беше некакво свето правило. 
Момчето и девојката повеќе недели патуваа со возот низ 

едноличната снежна рамнина. Надвор, каменот пукаше од студ, вечен 
вител си играше со снегот не давајќи му да ја допре земјата. А возот 
одвај лазеше низ полето, блувајќи толку чад, што поради тоа и  небото 
стана црно. 

Со тој воз требаше да побегнеш некаде, незнајно каде, да дојдеш 
до крајот на светот, и да тргнеш понатаму, по нови патишта. Беше 
станал неподнослив животот човечки во времја оно. Поради најразлични 
немили настани, што катадневно се случуваа, светот го зафати општо 
сомнение. Оние што не ги познаваат неговите смртоносни канџи никогаш 
не ќе го разберат стравот и ужасот што тој ги разбудува и во најкротките 
срца. Не постоеше предмет, ни суштество кое не беше сомнително 
поради нешто. Секој беше виновен за нешто. Раката на невидливиот 
крвник можеше да се спушти на рамото од секого. Недовербата и 
омразата пустошеа низ светот како чума. 

Смислата на животот на оние што сè уште држеа до себе, може да 
се искаже само со еден збор: Бегај! Шлапкај како аџија по бескрајните 
снежни патишта, лутај по светот, гол и бос, гладен и слеп: бегај, бегај 
додека стапалата не ти станат живи рани, додека  здивот  во градите не  
ти  замрзне. 

Љубовта меѓу момчето и девојката почна во несреќен час. Зар 
 манијата на општо сомнение не го беше грабнала и него, момчето? Иако 
ја љубеше девојката, сè почесто беше готов да пронајде некоја лоша 
страна во таа врска. Можеби затоа неговата сопничка беше тажна, а 
нејзиното однесување неприродно. 

Најпрво во возот беше како во кошница. Луѓе, жени со бовчи, 
деца. Тогаш започнаа да апсат. Кој го правеше тоа, никому не му беше 
познато. Но од ден на ден, од час во час, во возот остануваа сè помалку 
луѓе. Стануваше сè постудено. 

Бесот и очајот што се таложеа во момчето избувнаа ненадејно. 
Седеше со девојката во празно купе. Се ѕвереше кон смрзнатиот 
прозорец. Тогаш дојде до најлошото. 

Овде има шпиони, рече тој. Овде некој си игра со нас, поткажува 
невини луѓе. Остануваме малку, многу малку, можеби... десетина. 

Скокна: 



Кој нè предава? 
Неговите зборови како да доаѓаа од голема далечина, како меѓу 

него и девојката одеднаш да се испречи пустото, снежно поле по кое 
патуваа. Не трепкајќи гледаше кон девојката и сосем јасно, дури мирно, 
праша: 
    Можеби ти?! Непрестајно си збунета, продолжи веднаш потоа, 
изгледаш како човек кој нема чиста совест, кој нешто крие. А мене ме 
сожалуваш, немаш срце да ми сториш зло. Признај! 
    Тешко може да се опише она што се случи потоа. Девојката го 
гледаше прво збунето, потоа прекорно, потоа уплашено. Сакаше нешто 
да каже во своја одбрана, но не можеше. Го истегна вратот како ранета 
срна — можеби затоа што почувствува како се вкочанува — високо ја 
крена главата и се заниша лево-десно. Потоа главата ѐ падна на 
градите, и пак наполу се крена кон момчето. Лицето на девојката сега не 
можеше да се препознае. 

Некое време го посматраше тоа укочено, згрчено, од страв 
искривено и нагрдено лице. Тогаш забележа дека вратата од купето е 
отворена. Пред неа се наоѓаа двајца милиционери и еден човек во 
цивил. Го посматраа она што се случуваше во купето. Милиционерите, 
очигледно, беа заинтересирани за човекот кој — онака мал, дебел, 
испотен, неискажливо мизерен непрестајно повторуваше дека не е 
виновен. 

А кој е виновен? прашуваа милиционерите, и понатаму удирајќи го 
дебелиот со тупаници. Кој е виновен? Кој е виновен? 
Човекот се грчеше од болка, липаше на цел глас. Најпосле, бесмислен, 
омрлушен, падна крај нозете на милиционерите, збивајќи тешко, свесен 
дека му нема спас. 

Кој е виновен? 
Дебелиот тешко ја крена главата, и тогаш — токму во тој момент 

— очите му застанаа на парализираното, од страв искривено лице на 
девојката. 

Таа е виновна, цикна тогаш дебелиот, скокнувајќи како улав, 
'ржејќи како животно, рикајќи толку силно и со таква страст што 
стануваше сè поочигледно дека неговата хистерија бргу поминува во 
лудило: 

Таа е виновна! 
Во тие зборови имаше толку вистинска убедливост, признанието 

беше толку потресно што момчето за миг сфати дека девојката е 
изгубена. Ќе ја обвинуваат, ќе ја оттргнат од неговите слаби раце, ќе ја 
одведат. 

Љубовта, дотогаш исполнета со понижувања, загорчена од 
сомнението, како дури сега да расцуте во градите на момчето. А тоа 
чувство, од друга страна, беше бледо во споредба со каењето заради 
навредата што ѐ ја нанесе на девојката, која за неа ќе биде смртоносна. 
Момчето, значи, горејќи, немаше каде ами сè — својот живот, и 
иднината, од која толку очекуваше — сè да стави на коцка. Извади 
пиштол, и, како на сон, почна да пука. Едниот милиционер падна, по 



него другиот; падна и дебелиот. Момчето ја грабна девојката и потрча по 
тесниот ходник на возот. 

По нив грмнаа два истрела. Кој пукаше, момчето не можеше да 
знае. По се изгледа, едниот милиционер бил само ранет, и тоа лесно. 
Првиот куршум го погоди момчето в рака; вториот се заби во тилот  на 
девојката. Таа падна мртва. 

Момчето подоцна го фатија, среде вревата на големиот град. Тоа 
се случи пред една банка. Го уапсија истите оние милиционери од возот 
и дебелиот кого што тие го малтретираа. Момчето се изненади кога виде 
дека ни еден од нив тројцата не е мртов, но, свикнат на сешто, не го 
зачуди присуството на дебелиот. Кога му пријде, момчето веднаш не го 
препозна. Мал, дебел и добродушен, со тивок глас и без одмаздничка 
лудост, му рече: 

Ве апсам од името на законот! 
Момчето не чу добро. 
Ве апсам од името на законот, повтори дебелиот. 
Потоа го поведоа момчето со лисици на рацете. 

  Ќе најдете адвокат рече едниот од милиционерите и си ги истри 
рацете, збунет поради нешто. 

Малку подоцна запраша: 
А девојката? 
Момчето се направи како да не разбира ништо. 
И таа ќе најде адвокат, рече милиционерот, божем сакајќи да го 

утеши момчето. 
Молам? А кој тоа? 
Па добриот Господ, шепна милиционерот. 
Во испоставата момчето го чекаше големо изненадување. Во 

огромната канцеларија полна со мувлосана хартија, каде што го доведоа, 
на масите и околу нив седеа, или стоеја, луѓето од возот; само девојката 
ја немаше. 

За миг, сè му стана јасно. Сите апсења беа инсценирани, 
наместени. Тоа требеше да го исплаши. Затворањето невини луѓе 
требаше да го принуди на некаква брза, лекомислена постапка, која ќе 
биде доволна причина да го уапсат. Зашто тие него го бараа, сакаа да го 
уловат него и никој друг. Започнаа да плетат околу него мрежа која ја 
сочинуваа безброј луѓе со најразлични задачи, навидум безумни и 
непотребни. Единствено слободно, навистина слободно и независно 
суштество во целата таа хајка беше девојката. Таа претставуваше голема 
препрека да го фатат. Зборовите што ѐ ги велеше нејзе можеа да го 
отераат в гроб само да му ги речеше на некој друг. Од немајкаде, тие 
решија да ја изрежираат сцената на дебелиот. Сметаа дека бесрамноста 
на милиционерите ќе го натера да скокне на нив. Само случајот сакаше, 
непосредно пред несреќата, момчето само да почне да работи против 
себе. Во момент на очај толку ја исплаши девојката што стравот на 
нејзиното лице лесно можеше да се протолкува онака како што им се 
допаѓаше на неговите противници. Останатото се случи како што 
мораше. 



Малку смирен што ја откри загатката за која, впрочем, дотогаш не 
ни знаеше дека постои — несреќен но смирен, зашто болното чувство 
одамна беше минало — во затворот момчето имаше само толку време да 
се праша: 

А зошто ја бараа толку мојата глава? Зар сум единствениот невин  
на светот? 

 

ЦИРКУС 

И на сон кроев планови како да ја подринам земјата околу 
шаторот, да го засечам платното, или на некој друг начин да влезам во 
циркусот и да ја видам големата претстава. Бев готов да ја заведам 
ќерката на чуварот, дури и жената, да се престорам во кловн, и да 
крадам, да лажам, да правам насилства. Попусто: навидум слаба, нежна, 
платнената тврдина беше непреодна. 

Шаторот стоеше на крајот од градот, таму каде што исчезнуваа 
старинските дрвени куќи и почнуваше полето обраснато со див афион. 
Затегнат и прав како слонов заб, блескаше на сонцето. Се шаренееше сè 
како огнен змеј. Како детска играчка дишеше со големите гради, 
лулкајќи се таму-ваму на ветрот — Џиновска лаѓа на морската шир. 

Чудна работа: околу шаторот беше пуста ледина. Ни коли за 
спиење ни луѓе, ни деца, ни животни. Каде спиеја циркузантите бог ќе ги 
знае. Покрај влезната врата од шаторот имаше колипка во која живееја 
чуварот, неговата жена и ќерката. 

Доцна во ноќта, кога пристигнаа гостите, циркусот и пределот 
околу него се капеа во светлосен водопад кој бликаше од сите страни. Во 
таа раскошна, волшебна илуминација не би можел да го познаеш ни 
родениот брат: а камоли да видиш од каде доаѓаат кловновите, 
играчите, скротителите на диви Ѕверови. 

Публиката беше одбрана. Клучот по кој се избираше беше сложен: 
главни подробности, притоа, беа маските и облеката. Маските беа 
задолжителни. Посетителите кои доаѓаа маскирани во разбојници, 
свињи, морски кучиња, на себе, истовремено, мораа да имаат автентична 
одежда на големци и владетели од минатите времиња. На оние кои се 
преоблекле во чеда на поновото време им требаше автентична маска. 
Покрај неа, се разбира, имаше свечена облека, која можеше лесно да се 
купи. Но тоа не беше случај со маските. Ги немаше во продажба, и никој 
жив — мислам, од оние со кои зборував — не знаеше како гостите ги 
набавуваат. Преобразувањето во личност од минатите векови, исто така, 
беше сврзано со големи тешкотии. Навистина, можеше да купиш маска 
на пророк, палјачо или лисица; но каде да најдеш скапоцена владетелска 
облека, извезена со злато и срма, опточена со бесценети камења? 

За обичен смртник, единствено решение беше да се оддалечи од 
блескавата сцена, да ја избрише од свеста волшебната, треперлива 
купола и мислата за големата претстава што се одвива под неа. Но на 
мојата егоистичка, избувлива природа тоа не ѐ одговараше. Затоа, и кога 



изгубив секаква надеж дека ќе влезам под шаторот, останав упорен во 
залудните настојувања, верувајќи во провидението повеќе отколку во 
својот здрав разум. 

Не би можел да кажам колку време ми мина во јалови обиди. И 
еден ден среќата ми се насмевна. Ми помогна кучето на чуварот. Одамна 
бев го забележал тоа животно, но не ми паѓаше на ум оти може да биде 
корисно. Тој ден, гледајќи го песот како лута низ полето, далеку од 
шаторот, случајно видов дека животното влезе во едно дупчиште од кое 
потоа не излезе. Чекав цел ден. Приквечер — исполнет со необјасниво 
претчувство — навалив еден камен на дупката и отрчав во шаторот. 
Кучето спиеше покрај својот газда. Како дошло до шаторот? Не ми 
требаше многу памет да заклучам дека кучето се послужило со подземен 
тунел кој ги поврзува надворешниот свет и циркусот. Беше само 
прашање дали излезот на тајниот пат е надвор од шаторот, во 
стражарската куќичка, или...? 

Пределот околу шаторот изгледаше чист, недопрен. Во 
стражарницата влегував — на измама — повеќе пати, и внимателно ја 
разгледав: никогаш не забележав ни најмал знак кој би зборувал дека 
тука е излезот на  некаков тунел. Значи? 

Се вратив до местото каде што, во полето, ги видов кучето и 
дупката. Каменот сè уште ја покриваше. Го тргнав. Дупката беше тесна, 
за куче некако, за човек никако. Сепак, не губејќи време, не 
размислувајќи, дури без да донесам одлука, го соблеков палтото, и, 
откако со нож го проширив влезот, со запалена батериска ламба в заби, 
се нурнав под земја. Пазев напредувајќи сантиметар по сантиметар. 
Претставата само што не започнала, ми се вртеше в глава, и тоа 
сознание ми даваше нова сила: беше грозна и самата помисла дека до 
шаторот ќе стигнам предоцна, кога ќе заврши циркуската магија. 

Притиснат со камен и кал од сите страни, без воздух, во царството 
на црвите и корењата, немоќен, верував дека ми нема спас. Свеста ми се 
матеше. Силата ме издаваше. Во еден момент посакав да се вратам; но 
немаше место ни да се помрднам, а камоли да се свртам; беше 
невозможно да лазам назад. Продолжив, копајќи ја земјата со устата, и 
голтајќи ја, како глиста. 

Бев полумртов кога сфатив дека тунелот се шири, во почетокот 
скоро незабележливо. Тоа ја разбуди мојата волја за живот. Продолжив 
со својата невесела работа на полски глушец. По некое време можев да 
се помрднам лево-десно; потоа дупката стана ходниче по кое можев 
послободно да лазам; најпосле се претвори во ходник. Се исправив, и 
зачекорив во ноќта на земјината утроба. 

Веднаш ми падна в очи еден детаљ: од коридорот по кој одев, под 
прави агли, се разгрануваа други ходници, потесни: оттаму доаѓаше до 
мене нешто како одблесок на оган што гори во земјината внатрешност, 
од голема далечина допираше, нешто слично на кркорење; и се слушаше 
сосем јасен, разбирлив човечки шепот. Љубопитен, сакав да испитам од 
каде е оваа таинствена светлина во пазувите на земјата и какви се тие 
суштества што живеат далеку од сонцето, зелените ливади и 
разбрануваните мориња. Но, очигледно, и светлината и скривалиштата 



на таинствените суштества беа мошне оддалечени од мене, а јас немав 
време за губење: на крајот од краиштата, под земја влегов заради 
претставата, а не заради некаква луда љубопитност. Решив 
мистериозната светлина и потеклото на гласовите да ги испитам на 
враќање. Сега морав да трчам понатаму, по главниот ходник осветлен од 
огнени јазици — зашто јас не се сомневав дека одам по главниот пат, 
пред сè затоа што коридорот по кој чекорев беше поширок од 
останатите. 

Кога стигнав до крајот, внимателно почнав да ги испитувам 
ѕидовите. Очајнички, зашто, на прв поглед, коридорот изгледаше слеп: 
завршуваше со цврста, мазна карпа без ниедна пукнатина. Но, на мое 
најголемо изненадување, по кусо време раката допре нешто меко. 
Почнав да ја разгледувам карпата, осветлувајќи ја со џебната ламба. 
Местото изгледаше како и сè наоколу, ама каменот — во пречник од 
околу еден метар — беше мек како пердув. Сфатив дека стојам пред 
некакво пивтиесто перде низ кое може да се мине и појдов со раката. 
Таа пропадна во каменот. Полека, внимателно, појдов со главата и 
рамењата — ми се чинеше како да поминував низ густа, матна каша. 
Кога чудната течност — да речам така се проретчи, над себе, наместо 
ѕвезденото небо, ја видов (прв пат однатре) блескавата купола на 
големиот шатор. Испливав од пивтиеста маса и, незабележав, се скрив 
зад првата завеса. 

Таа служеше како декор, веднаш забележав. Не постоеше голема 
опасност да ме откријат. А штом ќе заврши претставата, сам ќе излезам 
— така бев наумил — и ќе му речам на чуварот в лице: Гледаш дека те 
омаскарив? 

Се наместив помеѓу две тешки завеси, за да можам да ги гледам 
добро и сцената и публиката, и внимателно ѕирнав, да видам што се 
наоѓа под големата купола која — чудно — беше без јарболи, потпирки, 
столбови, јажиња, и однатре изгледаше како совршена, херметички 
затворена стаклена полутопка. 

Забележав уште нешто: во големата полукружна ложа, публиката 
седеше спроти мене, додека бината беше, речиси пред мојот нос. Значи, 
ниту гледалиштето беше амфитеатрално ниту сцената тркалеста и в 
средина, ами правоаголна и на едниот крај од шаторот. За мене тоа беше 
подобро: без многу мака можев да видам сè што се случуваше под 
сводот. 

Посетителите, сите под маски, беа на своите места. 
Маските и свечените облеки ми беа познати од порано. Затоа не 

ми беше тешко да ја познам секоја личност. 
Публиката беше измешана. Не седеа стари покрај стари, млади 

покрај млади, не беа издвоени во групички, ами се наоѓаа на куп: вера и 
невера, скиптар и мантија, брадато и ќосо, дебело и суво, јазикот на 
Галапагос и јазикот на Молиеровите прециози. 

Моето внимание — без некоја посебна причина — го привлече 
едно слабодушно човече со права коса и нервозни движења; над 
безбојните усни, на капларската маска имаше мустачиња што личеа на 
две муви забодени со игли. Човек би рекол: ова се мустачиња кои ќе го 



надживеат сопственикот. Човечето беше во униформа со украси што 
потсетуваа на пајак, пајакова мрежа и пајакова жртва одеднаш. Беше во 
друштво на еден помал и подебел човек со маска на Освојувач; на себе 
имаше униформа со еполети и трирог шешир. Разговараа сувиот и 
дебелиот. Живо мавтајќи со рацете како да се препираа кој е поголем 
јунак. Нивниот разговор го слушаше едно момче со прекрасно тело, во 
платнена кошула, со маска на Девица на лицето. 

Тука имаше и ќоси Хуни, Татари, во одеждите и со идолите нивни, 
имаше винари Словени, Нормани, Саксонци, Готи, имаше Маи со лице на 
полна месечина, имаше императори римски и главатари црковни, 
патријарси, папи, имаше фарисеи и литерати, имаше поглавари на 
изумрени племиња, предводници кинески, јапонски, индиски, египетски, 
македонски, имаше диктатори грчки, шпански, хавајски, имаше 
Николевци и Алескандровци, Филиповци и Луевци, Марии и Елизабети, 
со имиња што свршуваат на ов, ва, во, ски, чки, ич, иќ, ув, ах, ох, ор, ти, 
ви, со перја украсени; тука беа бесните и умните од овој, оној, и зад овој 
и зад оној свет: цареви и кралеви, жените нивни, заложниците нивни и 
љубовниците на заложниците нивни, шутови и дами дворски, државници 
и законоклепачи, банкари и трговци, фабриканти и забавувачи, 
филозофи и уметници, научници и алхемичари, сметкаџии и занесени, 
млади и стари, убави и грди, големи и мали, нечисти и чисти. 

И сиот тој булук беше како грозд, како букет каранфили во чија 
средина стоеја човечето со мустачињата и пајаковиот крст, и дебелиот; 
по сè изгледа тие сè уште се расправаа околу тоа кој од нив двајцата 
направил поголеми дела. Само убавото момче стоеше некако отстрана, и 
сè набљудуваше молкум, но не незаинтересирано. 

Бината беше силно осветлена. На неа немаше никој, ништо: освен 
неподносливата белина. 

Со времето, блескавата светлина слабееше, бледнееше, добивајќи 
виолетови тонови. Во гледалиштето стануваше сè потивко и потивко. 
Кога вревата престана, знаев, претставата само што не почнала. И 
сигурно ќе видев, во тој миг, како работниците (зар?) ги вршат 
последните подготовки, да не ми го сврти нешто вниманието. 

Публиката почна да ги вади маските. Гледав во таа незаборавна 
глетка и не им верував на своите очи: под маската на прасе, чакал или 
пума во раскошна облека, се појавуваше лицето на личноста на која 
одеждата, во некогашниот живот навистина ѐ припаѓала. Под маските на 
личностите од поновите времиња, пак, се појавуваа други маски, исти 
како пред малку извадените, само многу посовршени, направени од фин 
кожен епител, дамкосан или бел како слонова коска, влакнест или 
ангелски чист. Сообразност помеѓу облеката и лицето, маската и 
маската, лицето и лицето, не оставаше место за какво и да е сомнение: 
циркуската публика беше составена од вистинските и единствени 
сопственици на одеждите и маските. 

...Кога се свртев кон бината, сè беше подготвено за почетокот на 
претставата. 

Всушност, на сцената ни сега немаше ништо. Беа наместени само 
гимнастички алки што слободно висеа во просторот. Со чудна форма, 



личеа на обични, иако големи, ножици: алките беа дршките од 
ножиците, вкрстените јажиња двете остри сечила. 

Ножиците беа полуотворени, така што сечилата со оската правеа 
агол од дваесет и два-дваесет и пет степени. Во тој простор, меѓу 
остриот челик, висеше, треперејќи во празнината, голо женско тело. 
Девојката однекаде ми беше позната, но не можев јасно да ѐ го видам 
лицето: беше во полумрак. Телото, младо и свежо, раскошно трепереше 
во воздухот, како риба во аквариум. 

На сцената се појави — капејќи се во зелената светлина — жена со 
кофа за вода. Беше облечена речиси како селанка. Ниеднаш не се сврте 
кон публиката. Ја спушти кофата скраја од мрачниот подиум, близу мене, 
и застана покрај неа, нема, неподвижна. Во лажната селанка ја 
препознав жената на чуварот. 

Наскоро дојде и чуварот (зошто го очекував во себе?). Облечен 
како гимнастичар, осветлен со црвена светлина, застана среде сцената и 
ѐ се поклони на публиката. Дојде под справата и скокна. Силните раце 
ги зграбија алките; сечилата засветкаа во полумракот. 

Кога чуварот се одрази од земјата, мислев дека девојката веднаш 
ќе биде преполовена: под притисокот на телата, сечилата ќе полетаат во 
прегратка и ќе ја пресечат девојката. Но тој, очигледно, беше мајстор на 
својот занает. Со несфатлива брзина, правејќи безброј ситни 
полудвижења, грчејќи го, како уловена риба, трепливото тело, 
свиткувајќи се и напрегајќи ги и ножните прсти, успеваше да ги 
оневозможи сечилата да се приближат едно до друго. Дури постепено, 
острите краци се оддалечуваа, оставајки ѐ на девојката сè повеќе 
слободен простор. 

Фискултурникот се капеше во пот. Со лице на епилептичар, дури 
успеа да ги отвори сечилата од ножиците толку колку што можеше да ги 
рашири рацете. И стоеше така, триумфално, еден краток миг. Тогаш, 
ненадејно, телото почна да пропаѓа; сечилата полетаа едно кон друго. 
Движењето на гимнастичарот, грчот по кој одненадеж го олабави 
телото, беше толку неочекувано, што замаен, ја раширив завесата. Сè се 
случи бргу. Сечилата штракнаа и ја отсекоа главата на девојката. 
Гимнастичарот паѓајќи го фати обезглавеното тело и, кога ја допре 
почвата, застана како закопан, држејќи го топлото, безживотно месо во 
прегратката. Главата со развиорена коса, сјаен метеор во темната ноќ, 
пролета низ воздухот и — плус! — падна во кофата со вода. 

Нешто ме прсна по лицето. Се избришав со раката. Крв! 
Во почетокот мислев дека ме открија, затоа што бев излегол пред 

завесата. Но очигледно, секој беше зафатен со своја работа, и мојата 
ништожност не предизвика никакво внимание. Бргу се вратив на 
поранешното место. 

Претставата, очигледно, беше завршена, зашто гледачите станаа 
од своите места. Ги ставија маските со кои дојдоа и, не свртувајќи се кон 
сцената, тргнаа. 

Седев, неподвижно, додека не излезе и последниот посетител. 
Мислам дека притоа малку задремав. Кога повторно ѕирнав низ завесата, 
ги видов чуварот, неговата жена и ќерката. Жената чистеше, чуварот ги 



местеше столовите. Девојката седеше, замислена, малку отстрана, и 
пушеше. 

Иако порано имав намера да му се јавам на чуварот по 
завршувањето на претставата, и да му ставам на знаење дека го изиграв, 
сега, мислев дека е поумно многу да не се фалам. Зашто нему, можеби, 
не би му било тешко пак да ги намести ѓаволските ножици и за миг да ме 
стави меѓу острите сечила. За човек кој располага со онолку опасна 
вештина, изгледа, ништо не е невозможно. 

Долго чуварот, неговата жена и ќерката останаа под шаторот: 
долго се подготвуваа за утрешната претстава. Кога си отидоа, ми олесна. 

Така. Сега бев сам. Можев на мир да испушам една цигара и да 
размислам за сè што видов и за тоа како ќе се извлечам одовде, дали ќе 
се вратам низ подземниот тунел за кој никој (освен кучето?) не знае, или 
ќе смислам нешто друго. 

Додека размислував на претставата, ме вознемируваше сè; но 
најмногу ме копкаше прашањето: Која е девојката? Сега ми се чинеше — 
а додека ја гледав како пуши, бев сигурен во тоа — дека девојката на 
која онака грозно ѐ летна главата не е никој друг ами токму ќерката на 
чуварот. Поразителна беше сличноста меѓу неа и загинатата девојка: 
иста коса, иста насмевка, исти раце, исти движења. 

Ама неа ја гилотинираа. Како сега, одненадеж, воскресна? Не 
видов каде ги однесоа главата и мртвото тело, но знаев дека не е баш 
просто да ги залепиш и повторно да им вдахнеш живот. 

Или жртвите за претставите ги довлекуваа од подземниот свет, 
секој ден по една (Главата и телото од загинатата чуварот ги крие, така 
што новодојдената не знае што ја чека). Та, без сомнение дека долу, под 
земјата — таму од каде што поминав живеат луѓе; зар не го чув нивниот 
шепот? Ама, како таа девојка да е толку слична на ќерката од чуварот? 
Да не живеат, во земјината прегратка илјадници негови ќерки, од кои 
една загинала денес утре да ја замени друга. 

Решив што побргу да се чистам, по истиот пат по кој и дојдов. 
Така ми се укажуваше можност да го испитам подземјето, и да ја 
одгатнам тајната на мртвата девојка, и да се вратам дома. Дојдов до 
местото каде што беше сунѓерестиот отвор. Но кога сакав со рака да се 
нурнам во каменот за малку што не си ги скршив сите коски на прстите. 
Дупката беше затворена, зацементирана. 

Очигледно, таа стануваше кашеста и проодна само тогаш кога 
требаше некој да влезе низ неа, човек воден од куче, можеби, или 
суштество од подземниот свет, предизвикувачка убавица со бела кожа, 
која толку личеше на ќерката на чуварот што никогаш не би рекол дека 
не е таа. Сето тоа трае кратко. Потоа отворот се затвора, (замрзнува, 
подобро речено) сам од себе. 

Се сетив, прв пат откако дојдов, дека чуварот, порано, додека  
безуспешно се мачев да влезам во циркусот, често ми велеше: Попусто 
се трудиш. Никој, освен мене и мојата жена, не може да влезе под 
шаторот.   А  кој   влезе —  не ќе излезе! 

Тогаш лесно ги сфатив тие зборови, ама сега откако ги видов 
чудните марифети што ги изведува чуварот, и сфаќајќи дека циркусот е, 



всушност, само голема, блескава стапица (за ќерки? или и наивните 
љубопитливци?) се наежив. 

Зар е можно дека, барајќи раскош, го најдов својот сопствен   
гроб? 

Потрчав! 
Попусто викав, попусто ги туркав столовите. Бев во стаклено ѕвоно 

на дното од океанот. На платното немаше ни најмала пукнатина. А тоа 
само по името (во мојата заматена свест) и бојата беше платно. 
Всушност, стапицата беше направена од цврста, мазна, за мене 
непозната и секако непробојна материја. Кога ќе го допрев ѕидот од 
стапицата чувствував дека зад него нема ништо, ништо, а најмалку поле 
обраснато со див афион. 

Бев, значи, заѕидан, жив закопан. 
Сеедно. Утревечер, кога ќе дојдат маскираните, кога чуварот ќе ја 

постави необичната направа, кога жената ќе застане покрај кофата со 
вода и волшебното моминско тело — без сомнение, на истата, вечно иста 
девојка — ќе блесне во полумракот, нишајќи се како лаѓа на море, како 
трошка прав треперејќи слободно, тогаш, кога зажарените очи на 
владетелите, нимфоманките и мршојадците ќе се свртат кон румената 
светлина на рефлекторите, во тој кус, страшен и бескрајно скапоцен 
момент — кога челикот ќе стане тесто, и ќе ги отворат тајните порти на 
слободата, за оние што ја љубат — провидението ќе им даде мала, скоро 
безначајна — но зошто неостварлива? — шанса. 
 
 

КУЌАТА НА ЛУДАЦИТЕ 
 

Куќата се наоѓаше сред празната чистинка, близу до мочуришното 
устие слично на злокобна шепа, сред маглата и топлите пареи. Нејзината 
внатрешност, меѓутоа, дење-ноќе беше блескаво осветлена. Секој болен 
си имаше своја соба, послана со тевки килими, со неверојатно многу 
украси. Сите соби имаа двојна перспектива: штом ќе се отвореше 
големата двокрилна врата, целиот простор се стопуваше во раскошен 
бидермаерски салон; отворањето на помалата врата создаваше поинаква 
глетка: во длабочината разоткриваше двор со полски нужник каде што 
една по друга клечеа жени. Доаѓаа со мажите како на корзо, ги собуваа 
новите чевли и фустани, по долги гаќи влегуваа во клозетот и не 
затворајќи ја вратата — нужникот можеби беше без врата — седеа на 
дрвените постаменти. 

Жителите на куќата ги измачуваа фикс-идеи. Еден лудак мораше 
да шета по бедемот пред да изгрее сонцето. Една луда не можеше да 
заспие сè додека сите не поминат низ нејзината соба. Ако некој го 
заборавеше тој ред, ја ставаше на големи маки: не само што таа ноќ ќе 
останеше будна, туку осамнуваше уверена дека никогаш повеќе нема да 
заспие. 

Со доаѓањето на старецот многу нешта во навиките на куќата се 
променија зашто тој самиот не се придржуваше кон никакви правила. 
Одејќи од соба в соба, внимателно слушаше за секојдневните внатрешни 



драми што го потресуваат тој скаменет свет. (Ти имаш толку мека кожа, 
ѐ рече на девојката поради која беше дошол или која беше тука поради 
него.) 

Излегуваше со нив в поле. Требаше нешто да се стори, а еден од 
лудите секогаш се враќаше во куќата зашто го заборавил алатот 
потребен за живот в поле: чеканот и малото секирче. Божем не знаеше 
дека нивната употреба е забранета и дека казната за секое отсечено 
гранче е смрт. Немајќи што да јадат во полето, и на што да се огреат, 
најпосле легнуваа под пресата (генијален пронајдок на Старецот) која ги 
сплескуваше и ги претвораше во живо дводимензионално кадро; секој 
ден одново, кога и да излезеа в поле, нивниот живот се претвораше во 
фотографија од оној друг свет. 

Едно утро старецот си замина. По него останаа старите навики на 
куќата, но улогите на жителите се променија: оној што шеташе по 
бедемот посака сите да минуваат низ неговата соба, а жената што се 
плашеше дека нема да заспие започна во мразните утра да шета по 
бедемот. Настана таква збрка што никој не знаеше кој е, ни каква му е 
маката. 

Најпосле, еднаш кога маглата се расчисти над полјаната, близу до 
устието-дланка, на местото каде што се наоѓаше куќата осамна проѕирна 
празнина; ги немаше нигде ни чудните жители. Како тоа да беа 
суштества што ги создаде мочуришната пареа со која и исчезнаа. 

 

МАЛА 

Мала дошла од Оној Свет. 
Ја сретнав на патот кој од планината (Олимп?) се спушташе кон 

морето (или железничката станица). Заслабнала уште повеќе одошто 
кога боледуваше. 
Тивка, без вообичаената веселост (без маската на таа веселост, без 
животната шминка која не дозволува болеста да се разлее по кожата на 
лицето, и да ја здроби лушпата на животната форма). Пред смрт (сè до 
последните два-три дена) покажуваше зачудувачки ентузијазам: „Ма ко 
га шиша!“ зборуваше за канцерот развеан низ целото тело, што ја опнал 
кожата како гнилиот воздух мршата. Зар од малото петно врз мишката да 
се создаде сликата на пеколот?! 

Ми се придружи на правливиот пат обрабен со калинки, бел од 
невидливото сонце. Знаев што се случи во меѓувреме, и од каде доаѓа. 
Без заобиколки, почитувајќи ја очигледноста на судбинскиот пат, ја 
прашав како живее горе (во духот на „как си - шо рабо’таш?“). Сакаше, 
рефлексно, да се пофали, но изгледот ја издаваше: мршава, во старо 
ветко фустанче (од басмичка на точки), без ништо свое во себе и околу 
себе, со стивнат пламен во бадемовите очи. Не е многу лошо, но без 
вистински напредок. И во смртта одвај се врзува крај со крај. 

Се секира, рече, што мажот ѐ сè уште не го отплатил нејзиното 
погребение: душата поради тоа ѐ лебди над могилата, над пустите 



пченкарници. Ноќе, кришум, низ прозорецот гледа како на очиглед ѐ 
растат децата. Насон девојчето чудно заличува на неа самата. Зар 
навистина наскоро ќе се омажи? 
Ја прашувам за обичаите што владеат горе (на снежната планина). 
Задгробните ритуали се смешни како и казните, рече. Мнозинството е во 
средната група која се вика чаша млеко дневно, зашто толкава им е 
нафаката што ја добиваат како воен, или повоен „нарјат“. 

Ги спомна и источните култови: тие лесно ја заменуваат 
замрсеноста на христијанската вера; најарно ти е да се стопиш, да 
заборавиш. Потоа, без врска со претходното, рече нешто за зборот: 
„Зборот е број“, кажа, „само дел од множеството...“ 

Мене тоа ми беше разбирливо, а и перспективата чаша млеко не 
ме уплаши. 

* 
Подоцна, во возот, кога Мала се врати на Планината, во розовиот 

вагон, ѐ ја открив на Ана обредната тајна на зборовите - дека тие имаат 
нумеричка вредност - како да ѐ доверувам ретко, дотогаш нечуено 
знаење, со кое би можела да изигрува ученост пред оние кои не ги 
познаваат старите јазици. Но таа не се изненади, туку мене самиот ме 
зачуди кога - цртајќи со своите скоро бестелесни прсти некаква карта 
врз мојата кожа - рече, Па да, зборот како и елементите има специфична 
тежина, и односите кои владеат во него ја одредуваат неговата сушност, 
додека вкупното значење зависи од мрежестата интеракција на сите 
зборови-броеви-тела од кои секој е последен, но и прв, бескрајно-
исполнето-бесконечен. 

Возот пафташе на север. Олимпските богови спиеја бранејќи се во 
сонот од залутаните сенки, како од мушички.  

 

СТОЛОВИ 

Прво ми прикажуваше за драмскиот писател. Со својата 
вообичаена смисла за хумористично и битно, ми прераскажуваше, 
понекогаш, детаљи од телефонските разговори со писателот чие име 
никогаш не го запамети. Со него се запозна како глас, кога тој првпат го 
сврте мојот телефон, за да ме праша нешто неважно. Зборуваше тешко - 
зашто беше прележал апоплексија - и бидејќи разговорот, и покрај 
мојата љубезност, не врвеше којзнае како, во просторот кој нè 
раздалечуваше се создаде нешто налик на молк. Набргу, повеќе не ме 
бараше мене, туку бираше време кога е Ана сама; и така почна нивната 
нежна игра со зборови. 

Морам да признам дека Ана има големо трпение кон непознати 
луѓе; сочувството е нејзино стожерно својство, непроменливо през 
целиот живот, особено кон луѓе туѓи и неважни, кои никогаш и со ништо 
не можат да ѐ возвратат за љубезноста. Прво, се разбира, се исплашила 
- без тоа кај неа не оди. Писателот почнал мошне оддалеку, заобиколно, 
и зборувал со голем напор, а потоа наеднаш почнал да кркори, да се 



гуши и дави што неа многу ја потресело: мислела дека умира. Но 
драмскиот писател се созел, и некако го продолжил разговорот. 
Подоцна, таа веќе свикнала на неговите кризи, кои се повторувале два 
до три пати при секој разговор. 

Марија Ана ми ги прераскажуваше не толку нивните разговори, 
колку целата атмосфера која лебдела околу нив; се обидуваше да го 
направи видлив животот на непознатиот човек кому нејзиниот глас му 
стана катадневна потреба. Можеби поради таа нова навика, писателот 
повеќе не нè викаше да го посетиме, барем не со првобитната 
настојчивост, иако, кога се јави првпат, тоа му беше главната желба. 
Имал голем стан, рече тогаш, добиен од сојузните органи, и добра 
пензија - бездруго поарна од нашите плати - и затоа нè поканува на 
гости, неизоставно да дојдеме и да си поседиме на неговата тераса - 
зашто имал и голема и убава тераса. Тие детаљи -големината на станот, 
убавината на терасата и достаточноста на пензијата - се повторале и 
подоцна, во сите разговори со Ала, но повеќе не настојувал многу да го 
посетиме. “Арно беше да имавте кола, но штом наполно изгнијала...“ 
Далечно, и така. Всушност, невидливата блискост што сега ја имал, не 
сакал да ја расипе со очигледноста на болеста - која ионака не можел да 
ја скрие - и со својата беспомошност за која инаку слободно прикажувал. 

Ана знаеше дека и најситните оштетувања во главата можат да 
имаат непоправливи последици, но исто така дека скоро по правило 
таквите болни, на еден скоро неверојатен начин, можеби како награда, 
добиваат некоја чудна благост. Всушност, болеста ги враќа назад и тие 
пак стануваат деца, задржувајќи сепак дел од своите особини на 
возрасен човек. Таквиот спој - понекогаш тежок за домашните - на 
личноста ѐ дава еден нов сјај: истовремено наивни и умни, лекомислени 
и сериозни, тие луѓе немаат друг интерес освен да го потврдат својот 
живот, па затоа, заборавајќи на пресметнатата итрина на секојдневјето, 
бсзгрижно и слободно ја отвораат својата душа - без страв дека ќе бидат 
ограбени - и го кажуваат она шго обично се премолчува, или е наполно 
немо. 

Ана, со својот интригантски балзаковски дар, се обидуваше да го 
види просторот во кој живее уметникот чие име никако не успеваше да 
го запомни. Голем, убаво наместен стан, можеби од сто квадрати, 
пространа сончева тераса. Понекогаш слуша млад женски глас кој го 
опоменува писателот да не зборува толку долго; тој енергично, но 
љубезно ја замолчува натрапницата, обраќајќи ѐ се на ви. Таа е бездруго 
слугинка на којашто жена му, пред да појде на работа, ѐ рекла да обрне 
внимание на неговите телефонски разговори, зашто сметките се сè 
поголеми. Понекогаш се слуша детски глас. Внук (со оглед на зрелите 
години на писателот)? Но детето одвреме навреме му се обраќа со тате. 
Значи, има малечок син кој, согласно со својата возраст, состојбата на 
таткото ја зема шалаво. Можеби се оженил доцна. Детето е галено, а 
односите во семејството се демократски: бессилна строгост, 
попустливост; можеби малку анархија, како последица на деспотизмот на 
болеста. Жена му е бездруго млада, штом има мало дете? Или се 
преженил? Не ѐ е лесно, во секој случај; ништо чудно писателот наполно 



да ги игнорира тешкотиите на другите, ако е везден сосредоточен на 
себе и своите маки. 

Ана би можела отстрана да ги дознае околностите на неговиот 
живот, но тоа не ѐ паѓа на ум; не дека не ја интересира: но премногу е 
вовлечена во чудната игра. Од Б. Леви сигурно не би имала никаква 
полза, зашто е отсутен за такви нешта; но неговата мило насмеана жена 
добро ги знае семејните истории. Сепак, на Ана ѐ изгледа несериозно да 
копка по нешто кое ионака не и е толку важно, освен како игра со сенки. 

Со помош на женската балзаковска љубопитливост, полека ја 
измислува животната драма на несреќниот драмски писател. Но таа, за 
жал, не е оригинална. Во неа, главната улога ја играат два стола: едниот 
е неговиот, инвалидски, а другиот е празен. Местото е станот: на 
инвалидскиот стол седи писателот, а другиот - кој може да биде и 
триногарник - го носи со себе. Целта е: патот кон осветлената тераса и 
борбата за телефонскиот апарат. Штом стигне до своето огреано катче, 
тој го грабнува телефонот, и повеќе не го пушта. Другиот стол, или мал 
триногарник, стои покрај него, до неговите нозе: го чека соговорникот. А 
соговорникот е - Ана. 

Токму во тоа време Б. Леви ги поставуваше Столовите од Јонеско 
во Македонија. Се покажа дека на драмскиот автор токму тој му го дал 
мојот телефонски број. Пред да ја запознае Ана - но и потоа - и нему 
непрестајно му телефонирал. Леви се согласи со претпоставката за 
големите телефонски сметки. И јас го карам, колкупати, да не зборува 
толку во ова тешко врсме, рече тој на својот деликатен начин, да не му 
отидат сите пари по телефон, ама ја на еден мерак што има по 
зборување! Впрочем. преку него ги дознавал сите белградски интриги, 
зашто драмскиот писател, иако врзан за инвалидски стол, на наговор на 
режисерот, а за разлика од мене, одел и на театар. Така сите во Скопје 
се чуделе како Леви ги следи белградските претстави; а тој нив си ги 
гледал по телефон. 

Што да ви речам, госпоѓо: пцости, коитус врз коитус! ѐ кажал 
доверливо на Марија Ана за најновиот драмски успех на некогашната 
република. Одвај издржал до крај; да не му обезбедил влезница лично 
славниот режисер на претставата, ќе ја напуштел како што пред тоа му 
ја скубнал од болницата, каде бесплатно се рехабилирал, зашто од сите 
краеви бил окружен со краинци, и муабетот ич не му врвел. 

По обичај, како и во сите други прилики, ѐ прикажувал за своето 
дело, преведувано на мошне јазици, наградувано, фалено од разни 
важни личности, но за жал непознато. Последната надеж му бил Б. Леви 
кој му ветил дека ќе го постави во Албанската драма. Се советувал, во 
најголемо поверение, со Ана како да постапи во врска со хонорарот: 
дали да бара аванс, или да оди на процент од претстава, или некое 
друго чудо да прави очекувал баеги пари од тој потфат. 

Најпосле се вљубил во Ана, поточно - во нејзиниот глас. Според 
вашиот кадафест глас, вие сте млада, убава, висока, вита црнка, ѐ 
кажал. Господине - и тука таа го промрморила неговото погрешно име 
господине, рекла Марија Ана, морам да ве разочарам, јас не сум ни 
млада, ни висока, ни црна. Тогаш му раскажала каква е, но тој не 



отстапувал од своето. Во тој миг, првпат самиот, го спомнал празниот 
стол кој ја чекал токму неа, да седне крај него и слатко да се 
наприкажуваат, без давежот на испрекинатите и пелтекливи телефонски 
врски. 

Ми беше природно некој кој ќе ја слушне Ана по телефон да се 
вљуби во нејзиниот глас. Така беше и со мене, кога првпат ја чув како од 
магнетофонска лента ги кажува писмата на една жена чија 
чувствителност и страст беа поврзани со болеста на нејзината душа. 
Некако во исто време ми прочита и еден социјален расказ од Борхерт, 
писател кој тогаш ми беше непознат, а сега не ми значи ништо. Но тоа 
веќе излегува од рамките на приказната за драмскиот писател и за 
неговите столови. 

Претставата работена според драмата на Јонеско поминала - во 
глувилото на провинциска Македонија - добро, ми рече Б. Леви по 
телефон, кога го прашав за тоа. Но требаше да се чуе тоа добро, па да 
се знае дека на светот ништо не е достаточно добро. Впрочем, за тоа 
зборува и самата Јонескова драма. На сопатничко-собеседничкиот стол 
никогаш и никој не седнува. Една таква ранлива, анксиозна душа како 
Јонеско тоа го знаел отсекогаш: нему не му ни требала несреќа за да 
биде несреќен. Иако спокојно умрел на сон, од смртта се плашел дури и 
кога им цедел лимон на остригите или додека јадел чоколадна торта со 
дебела наслојка шлаг, како што нè известува Јан Кот. Тоа го знаеше и Б. 
Леви. А и Марија Ана добро ја познаваше прикаската за рускиот 
благородник кој, во часот на најсилна вљубеност, го криел јажето да не 
се обеси. 

Сосема поинаков е случајот со безимениот драмски писател. Од 
Ана измислениот празен стол навистина постоел во неговиот живот, и тој 
никогаш не се откажал да ги седнува луѓето на него и така, одден наден, 
да им ја прикажува својата животна прикаска, сопрво за станот, терасата 
и пензијата, потоа за животните премрежија и болеста, а најпосле за 
театарските успеси во минатото и за славата на идните дни. Достаточно 
силен да го освои својот драмски простор на терасата, со едниот 
единствен реквизит, телефонот, најпосле се изборил и за најсветото и 
највисоко право - да се вљуби во кралицата на соништата. 

Просто е чудно колку се приказните испреплетени, ми рече Ана 
изутринава, и ми ја раскажа следната случка. На автобуската станица 
видела една бабичка, постара и од онаа во драмата на Јонеско. Покрај 
неа немало старец, но имало празен стол. И така таа седела на 
станицата и ги гледала луѓето. Ако ѐ се присторело дека е некој уморен - 
онака потпрен на ѕидот - ќе му го понудела столот да се одмори. Но 
луѓето брзале, и никој не седнувал. Најпосле наишла една друга баба, 
исто стара, но многу помлада од онаа првата. Иако свиена и сува како 
препарирана чапја, мошне добро се држела; и таа женичка, онака од 
нога и на брзаница, ѐ изнаприкажала на бабичката што сè работи, море 
како вее грав, море како копа по баштата, море како рани свињи, и се 
такви некакви нешта, зашто била селанка. Старичката ја дослушала, и ѐ 
рекла со своето тенко гласче налик на водено конче што дотечува: 



Седни малку на столот! Но оваа просто се штрекнала: Еби го столот, 
бабо, кога пак јас сум седела?! И со тие зборови си заминала. 

Ана ми ја раскажа случката низ смеа, а потоа додаде: Знаеш ли 
што ми кажа Горчиновски - таа пак го погреши презимето на драмскиот 
писател - кога ми се јави последен пат? Понекогаш, вели, жена ми ме 
остава на станицата недалеку од нашата зграда - каде што врват 
градските автобуси - јас седам, го ставам крај себе столчето, и ги гледам 
патниците! 
 
 

СТИХОВИ  ВРЕЖАНИ  ВО ЛЕД 
 

Особено првиот стих од катренот беше нов, вистинско откровение. 
Просто да не поверуваш во такво нешто: дека еден случаен стих може 
толку да ти значи, до корен да те потресе, или дури да ти го промени 
животот. Само, што кажуваше стихот? Какво значење имаше? И - како 
гласеше? 

Никогаш ништо нема да дознае за него, се разбира, никој. Со тоа е 
согласен и поетот, кој можеби го напишал. Загадочно се смее, под 
мостот, додека му ја спомнувам таа можност. Стихот - всушност, целиот 
катрен - врежан е во ледот, на косината од насипот. Ѓаволски потсеќа на 
ефтина парола која набргу ќе се истопи. Но изгледа дека токму во тоа и 
е неговата важност: минливоста на материјалот го прави вечен. Сега лед 
врз насипот, набргу вода во реката, потоа река во морето, во морето 
океан, небо во океанот, а во небото - пак небо: само стих. 

Тоа не го разбираа културните дејци - не клепачи на стихови, туку 
ковачи на иднина - кои се собираа под мостот за да отворат изложба 
(или откријат биста). Ноќта, синкавите испаренија над реката - првите 
живи искри на стихот - за нив останаа невидливи. Тука беше и уметникот 
со разгорено луле, творецот на мртвата глава скриена во сенката на 
невидливите ледени стихови. Чуреше како Сименс-Мартинова печка која 
не смее да згасне, воколку не сака ненадоместливи губитоци, и мошне 
вешто го советуваше барменот каков да биде распоредот меѓу пијачката 
и јадачката врз масата. 

Поетот, кој беше причина на незабележаното и заборавено 
откровение, рече дека не треба повеќе да се задржуваме во близина на 
мостот. Предложи да прошетаме, а патем ми кажа дека е добро што сум 
се вратил. Малку непријатно изненаден, иако не зачуден од фактот што 
очигледноста не му е видлива ни на авторот на чудесниот стих, неволно 
одмавнав и промрморив дека не сум вратен. Тоа него ни најмалку не го 
изненади. „Не им требаш“, рече спуштајќи се во ниските сфери на 
психолошките двосмислици, „штом можат да живеат без тебе. А ни тебе 
не ти требаат, штом можеш да живееш без нив.“ 

Свесно се потрудив зборовите на поетот да се лизнат преку мене 
како што на тоа место реката меко се лизгаше преку маховината на 
подводните карпи. Во тој приквечерен мир, најмалку ми требаа 
сопствената гадливост и туѓото разбирање. Сега реката жубореше, преку 
камењата, како поток: плитка, родна и провинцијална; беше чудно што 



не тече низ планински кланци, туку ја труе, и самата отруена, 
перифериската почва. Сè наоколу беше недостаточно и недовршено; и 
немаше надеж дека тоа некогаш ќе се надомести и доправи. Населбата 
отаде десниот брег беше скриена зад тревите и песочните беспаќа. Од 
другата страна се наѕираше сивата мрша на некоја, веројатно 
безуспешна фабрика во која, ноќе, животот беше сведен на 
вегетирањето на слабата светлост околу домот на чуварот. Со ненадеен 
очај, помислив на катадневниот вриеж околу „мршата“, кога изутрина ќе 
се соберат мравките, мувите и црвците за да ги откинат своите трошки 
кои на пладне ќе ги однесат во своите испустени домови. Кејот не беше 
ни поплочен ни уреден; таков ќе остане довека: грубо трасиран од 
меѓународните урбанистички сили. 

Поетот ја спомна енергијата на земјата која продира во нашите 
тела од безмерните длабочини, низ чевлите. Пред себе гледаше зелени 
пространства, заливи, острови обрабени со ниска земја и бујна 
вегетација. Со неискажлива силина го привлекуваше подводниот светла 
бистрите корални гребени, за кој знаеше сè, од книги и филмови. 
Живеам меѓу алгите, рече нешто налик на стих; но тој ни оддалеку не 
можеше да се мери со оној од ледот на насипот. 

На враќање пак минавме под мостот. Изложбата беше затворена. 
Бистата строго гледаше во реката (замислена над нејзината рибна 
плодност). Од барменот, кој ги раздигаше масите, слушнавме дека 
гостите убаво се разладиле со катренот, дробејќи го во својата пијачка, 
инаку жесток производ на една крепосна северна земја. Така стихот, од 
своето сино небо, преку океанот, морето, реката и ледот - по пат 
обратен од текот на времето, и вековниот заборав - стасал во утробите 
на своите конзументи, да ги потресе до корен и да им го промени 
животот. 

 
РАСКАЗ СО РЕКА 

 
Расказот беше обична слика, но низ него (или низ неа) течеше 

река. Чудо големо, би можел да каже секој среден поет. Но не и оној што 
пораснал во загубената Соломонова Библиотека и ја знае разликата меѓу 
мирувањето и движењето. Реката, имено, не течеше низ својот замислен 
тек како под мостот зад Мона Лиза, туку како жива вода низ уметнички 
предел. Се разбира, не треба да се претпостави дека нејзината бујност 
се излеваше од рамките на сликарското платно - претворајќи го во ефтин 
виц - туку само дека пределот истовремено беше уметнички и жив. 
Бреговите беа за гледање, а водата за капење. 

Расказот-слика ми го прочита еден познат, од весник со голем 
формат, како Нова Македонија или стара Борба. Кога го заврши 
читањето, кое ликовно се размотуваше како филм - но во рамките на 
дадената слика - тој рече дека станува збор за ремек-дело. Се согласив 
со неговото мнение. Ме изненади нешто друго, дека расказот го напишал 
Вилијам Љус. Тој автор ми беше познат по една монодрама за Емили 
Дикинсон, и сега почнав смислата на расказот да ја барам во загатката 
на самата „убавица од Амхерст“. Куќата на Емили и светот беа налик на 



сликата и живата река. Само, што беше живо во првата, а што во 
втората претстава? Дали оградената куќа во Амхерст, скриена зад 
зеленилото на дрвјата, со своите многубројни прозорци, била загадочна 
жива оаза свртена кон пустината на светот, или, обратно, таа 
претставувала само мртов бедем пред којшто се кршеле животните 
далги? Се прашав, дали е во приказната жива реката која вистински 
тече, или замислениот живот на нејзините обали кој навидум мирува? 

Сликата, инаку, не беше по ништо изузетна. Одозгора наудолу 
дијагонално ја пресечуваше спомнатата жуборлива река која неуморно и 
весело течеше низ пределот. Од левата страна се гледаше мала дрвена 
ограда, при врвот на платното. Под неа беше поставена, косо, маса врз 
која се гледаа само - очила. Близу до масата стоеше Господарот, а малку 
подалеку, меѓу неа и реката, стариот Слуга. Од истата лева страна, во 
далечината, зад дрвената ограда и зеленилото, повеќе се насетуваше 
одошто гледаше куќата - многубројни треперливи прозорци. 

Покрај другиот брег на реката врвулкаше стрмен пат качувајќи се 
кон сините планински висој. На првиот свиок седеше момче за кое знаев 
дека прекусила пишува песни: во времето важеше за еден од најслабите 
ученици во неколку генерации. 

Како што може да се претпостави, „генијалноста“ на расказот 
произлегуваше од мошне силниот прв впечаток што тој го оставаше, и 
кој најмногу се базираше на веќе кажаниот контраст меѓу живата 
природа која беше мртва и мртвата река која беше жива. Но штом човек 
ќе се навикнеше на тие факти, не можеше да си објасни во што токму е 
нивната особеност. 

Заплетот и расплетот на приказната беа во врска сo слепилото на 
стариот Слуга. Како што веднаш се покажа, тој цел век го залажувал 
својот Господар дека гледа, впрочем без никаква лична полза, туку за 
добробит на куќата. Би било крајно незгодно да се открие неговиот 
недостаток, зашто меѓу другото, тој бил задолжен да ги наслика 
повремените излети на својот млад Господар надвор од куќата. Нему тоа 
не му било ни најмалку тешко; откако ќе застанел покрај шумната река, 
ја добивал онаа допирна точка со стварноста која му овозможувала да го 
преобликува и фиксира пределот, заедно со лицата што се наоѓале 
заробени сред неговиот мал бескрај. Единствено што водата, како 
основен ориентир на неговото замрачено сетило, останувала 
непроменета, што со времето се претворило во потпис за препознавање 
на неговите слики. 

Младиот Господар вистината ја откри случајно, по очилата кои 
останаа (насликани) врз масата. Беа непроѕирни, низ нив и човек 
надарен со остар поглед на птица, не би можел да види ништо. Штом ги 
зеде в раце, Господарот сфати сè. Свесен колкава била жртвата на 
преправањето - да се биде среде животот и истовремено надвор од него, 
незабележлив - Господарот, трогнат, ги зграби и ги содроби очилата. Му 
рече на својот Слуга дека нема нужда да ја крие својата тајна. Тогаш 
Слугата се спротивстави; кажа дека неговиот вид е наполно здрав. 

Господарот не знаеше што да мисли. Ја искина сликата, сосе нив 
самите, на парчиња, и му рече на Слугата да ја состави. Рацете почнаа 



самите да работат. Сопрво го обликуваа Господарот, а потоа ги вратија и 
сите останати предмети во сликата, заклучно со очилата кои останаа 
неизместени врз масата. 

Недостасуваше само реката. Како грубиот чин на младиот 
Господар да ја беше пресекнал водата, низ средината на сликата повеќе 
не жубореше река, туку се протегаше, од север кон југ, длабока 
пукнатина, темен и сув кањон кој, и понатаму делејќи ја сликата, како да 
ги поништуваше сите разлики меѓу световите. 

Господарот беше презадоволен од текот на приказната, а уште 
повеќе од верноста на Слугата. Го остави пред големата сенчеста куќа со 
многубројни прозорци и тргна кон планината, по трагата на своите гости 
кои беа отишле во лов, или да ја видат највисоката точка на пределот. 

Откако остана без вода, сликата наполно оживеа, и сега низ неа 
слободно трчаа млади излетници. Беше крајно време да го прекинам 
своето мрзелување и, ако не мислам да задоцнам, да тргнам по стрмниот 
пат. На свиокот скоро се судрив со лошиот поет кој спокојно се грееше 
во топлата супрашица. Го прашав ја прочитал ли приказната. Тој ме 
замоли да му го дадам весникот, барајќи дополнителни објасненија. Па 
тоа е ремек-дело, човеку, реков. Тој кажг дека бездруго ќе го прочита до 
крајот на денот. Но додека мрзливо го прелистуваше весникот, јас се 
посомневав дека ќе успее да ја види реката под исушеното корито, па 
затоа почнав да му зборувам за Вилијам Љус и за Убавицата на Амхерст. 
Тој бело ме гледаше, очигледно незадоволен што туку-така стојам пред 
него. 

Нешто ме пресече, и јас се свртив кон темниот кањон, сè уште не 
сфаќајќи кој е Господарот, а кој Слугата на овој жив, но истовремено и 
замислен предел, и каква е врската меѓу него и куќата. А тогаш, во 
далечината, ја видов осамената поетеса, на која некој некогаш ѐ подарил 
правливи рози, и од мене навреа нејзините стихови како солзи: 

 
Со години бев вон куќата; 
Сега, пред порти, од страв 
Не смеам да отворам, 
Лице непознато од праг 

 
Празно да не се опули во мене 
Со прашање, што барам тука. 
Што - сал животот оставен, 
Се наоѓа ли уште тој тука? 

 
 
 

ЗЛОСТОРСТВА 
 
I 
 

Усекованието (на главите) ќе се изврши на главниот плоштад, 
пред очите на собраниот народ. 



Постои потреба да се казнат злосторниците од сопствените 
редови, и со тоа да се докаже дека во земјата владее законие. 
Извршителите, сепак, место своите злосторници подметнале пленици од 
непријателските редови. Додека заменетите глави паѓаат во кошот, од 
секирата на џелатот, заслужните злосторници се веќе засолнети. Пред 
толпата е изведена совршена илузионистичка точка. 

Но другата страна ја насетува измамата. 
Да се скрие секоја трага, веднаш се запалува клада. 

Обезглавените тела се сечат со сатар и заедно со главите сс запалуваат; 
коските и нагореното месо се ставаат во кесиња за ѓубре, а потоа 
затрупуваат во некоја дупка. 

„Беше тоа незаборавен ден“, со воздишка рече војникот. 
 

II 
 

Ако навистина е извршена замена, смета меѓународната комисија 
за надѕор, целата јавна демонстрација на правда биле всушност - јавен 
подбив, благословен масакр. 

Комисијата бара ексхумација на остатоците од запалените трупови 
заради детална истрага. 

III 
 

Играта наречена самозалажување почнува во моментот кога се 
прифаќа експертизата. „Тоа е само формалност.“ Се замислува, на 
почетокот, дека членовите на комисијата ќе фрлат само бегол поглед врз 
црвосаните вреќи, а потоа ќе ги удрат своите потписи и печати врз 
документите. 

Но, во куќата каде што се чека денот на ексхумацијата владее 
молк. Војникот и неговиот цивилен командант - раката и главата на 
целата операцијата - особено се вознемирени, иако не зборуваат ништо, 
ни на (пред) другите, ни меѓусебно. 

Времето, меѓутоа, си врви. До ексхумацијата ги делат прво денови, 
а потоа само саати. 

Утрото спроти судбоносното попладне одредено за спроведување 
на „формалноста“, цивилот шета по собата, пред каминот, и најпосле се 
решава гласно да му го искаже своето сомнение на војникот. 

Го наоѓа во големото претсобје на заедничкото засолниште. Овој 
седи со вретено в рака и преде, како Херакле кај Омфала. Но, преденото 
непрестајно му се замрсува. Очигледно, нервозен е, и сосема отсутен. 

Пријателот го замолува за разговор. 
 

IV 
 

Тие излегуваат од куќата и шетаат по патчето кое врвулка меѓу 
зеленилото. Дворот е голем, налик на парк (има и рибник). На отворено 
многу полесно се дише. И мислата е послободна. 

„Караси в прудах“, вели цивилот. 



Војникот го гледа прашално, со набрани веѓи и метален сјај во 
очите. 

„Доктор Чехонте“, објаснува цивилот. „Крижовник“. 
„А“, се огласува и војникот. „Само кога не е Гогољ. Мртви души. „ 
Цивилот во продолжение, без да покаже со израз дека ја почнува 

главната тема, вели дека е тој сигурен оти комисијата нема да изврши 
само „формален“„ преглед на труповите. Да биде прецизен, тоа ќе биде 
вистинско, мршојадно секцирање. Откако ќе се изврши ексхумацијата, 
експертите ќе се нафрлат врз мршите како кучиња, ќе га однесат во 
своите ебани лаборатории до последна мрвка и онде ќе ги прегледаат со 
ѓаволски јаки микроскопи. Ништо не ќе може да се скрие. 

Војникот клима со глава во знак на одобрување. Да, да, токму 
истото го мисли и тој, така ќе биде, и самиот е сигурен дека целата 
работа ќе тече токму така. А има ли лек? 

„Постои само едно решение“, вели цивилот. Војникот веднаш да ги 
ископа вреќите и да ги уништи сите земни остатоци до крај, сосе пепелта 
која ќе ја фрли во реката и помеша со нејзината кал. Тогаш ќе остане 
само сомнението, ништо друго. „И врз база на ништото војникот може да 
одговара, се разбира, но тоа е сепак нешто сосема друго. Сосема! “ 

„Да, да“, одобрува војникот, свесен дека цивилот е прав, но и дека 
сета вина ја префрлува врз него. 

 
V 
 

Иако ништо не зборува, во себе е решен да не го послуша мудриот 
пријател, и да ја прифати судбината со сите можни последици. 
 
 

БОМБАРДИРАЊЕ 
 

Кучето ми трчи во пресрет, преку плоштадот. По дваесет години, 
ме препознало на половина чекор од домот. Смешно. Па кој сум јас, 
Одисеј? Каде е тогаш Итака? 

* 
Плоштадот е разурнат од неодамнешното бомбардирање. Музејот 

останал без кров. Театарските ложи, налик на кулиси, гледаат во 
опустошената сцена. 

Од јарболот, место знаме, виси платно врз кое набргу ќе се види 
снимката на новото бомбардирање. Преносот само што не почнал. 
Камерманите гледаат во небото. Режисерот ја пали својата хавана. 
Собраниот народ е веќе наелектризиран, губи трпение. 

Преносот, од разни агли, небесни и земни, го опфаќа сиот град, 
особено можните главни мети (нема белки сите да ги промашат?). Едната 
камера ја удвојува живата слика од плоштадот. Низ платното и низ 
улиците кои излегуваат од плоштадот врви народ. Тука се и политичките 
дејци; партиските челници на опозицијата со инки во рацете зборуваат 
против режимот и ја псујат телевизијата која е, според нив, главниот 
виновник за сè. 



Првата бомба паѓа врз музејот. Луѓето од платното лежат на 
земјата, ги имитираат своите сенки од плоштадот. Втората и третата 
експлодираат меѓу луѓето и прават кратери. Во спроредба со 
очигледната разорна моќ, некако се тивки, дискретни (да не ги оштетија 
скапите микрофони?). Четвртата паѓа близу до моето верно куче, но 
затајува. 

„Оваа ќе нè отепаше, само ако пукнеше!“ му велам на кучето. 
Малку недостасуваше. Сепак имавме среќа, и јас, но и ти. “ 

Бомбата - која е мала, налик на рачна граната, но очигледно со 
пеколна сила - ја зема една ластовичка, и ја носи во клунот. Каде ли ќе 
ја пушти? Во своето гнездо? 

„Сметам дека е мошне рискантно да ѐ се довери таков товар на 
птица“, вели еден од партиските дејци, и самиот птицолик. 

„Треба да имаме поверение во живите суштества, господа“, му се 
спротивставува втор. Гарваните се опеани во нашите народни песни! “ 

„Нивниот јазик, поделен на куси слогови, сосема е разбирлив за 
сите луѓе“, додава трет. 

Преносот станува здодевен. Народот од платното полека го 
напушта плоштадот, а оној од плоштадот се проредува врз платното. 
Еден Арапин споулавел: мисли дека е плоштадот брод. 

„Ќе потонеме ли?“ плачливо се распрашува. 
„Ти веќе потона“, добива брз и дрзок одговор од еден крупен 

радикал. „А ние допрва почнуваме! “ 
* 

Кучето бега преку плоштадот. Повеќе не ме познава. Јас не сум 
Одисеј, и ова не е Итака. 
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Видое Подгорец  

 
ИЗБРАНИ РАСКАЗИ И ПЕСНИ 

 
 
 

ДВАНАЕСЕТТЕ ОГЛЕДАЛА 
 

- Во првите дванаесет години од животот секој човек е должен да мине 
низ дванаесет врати и да престојува во дванаесет одаи - ми рече татко ми еднаш 
- и да се огледа во дванаесет огледала. Тие дванаесет одаи се наоѓаат во црн 
мермерен дворец, во длабочината на една мрачна шума. Дворецот му припаѓа на 
Вечниот мудрец, невидлив за човечко око. 

- Сакам и јас да го видам дворецот, да поминам низ неговите дванаесет 
одаи и да се огледам во дванаесетте огледала - нестрпливо ја изразив својата 
желба. 

- Тоа е сечие право и обврска - рече татко ми. - Ако си подготвен и на 
најнепредвидливите искушенија, ајде веднаш да тргнеме зашто времето тече 
како вода. Секое задоцнување може да биде погубно за младата детска душа. 

Не се сеќавам колку години имав тогаш, но, поттикнат од поддршката на 
татко ми, се решив на тоа неизвесно и опасно патување. 

- Секое од дванаесетте огледала ќе те покаже тебе - ми објаснуваше татко 
ми - заедно со сите пороци што можеш да ги стекнеш во животот. 
Од тебе зависи каков човек ќе станеш утре, па бори се да ја придобиеш онаа 
особина што најмногу ќе ти се допадне и со која ќе им бидеш од корист и на 
другите, а не само на себеси. 

Татко ми ме придружуваше само до влезот во мрачната шума. Потоа ми 
го покажа патот кон таинствениот мермерен дворец на Вечниот мудрец и се 
врати. 

- Таму секој треба да се соочи самиот со себеси - ми рече на разделбата. - 
Сведоци не се потребни. 

Одев по тесна и влажна врвица, под густолисни стебла на вековни 
смреки, буки, молики и дабови, додека да стигнам пред црниот мермерен 
дворец на човечките искушенија. Местото беше сосема осамено, сенчесто и 
пусто. Изгледа на такви диви и страшни места луѓето се соочуваат самите со 
себеси.       

Никој не ме покани да влезам внатре, ниту пак имаше некој да ми го 
забрани тоа. 

Откако поминав низ долг, мрачен и празен коридор слушајќи си го 
самoодгласот на сопствените чекори и чукањето на сопственото срце, стигнав 
пред првата врата. Таа не беше заклучена и штом ја отворив, се најдов исто така 
во празна одаја, пред првото огледало. 

Чудно е тоа колку човек не се познава самиот себеси пред да се види во 
огледало!  

Какво е ова чудовиште? - крикот само што не ми излета од грлото. 
Устата ми беше претворена во свинска рилка со ретки влакна по целото лице, а 
на главата, меѓу две клапушести уши, се креваше остра четина. 



„Еве како изгледа алчноста!“ до моите уши допре нечиј мрачен и дрезгав 
глас. Тоа веројатно беше гласот на невидливиот Вечен мудрец, господарот на 
дворецот. „Можеш да бидеш богат како цар, а да живееш како свиња во калта.“ 

Огледалото во втората одаја ми покажа како изгледа дволичноста: од 
устата ми се појави тенок змиски јазик расцепен на средината, а околу телото 
ми се замоткуваше некоја одвратна влечуга. Од таа грозна слика ми мрзнеше 
крвта во жилите. 

Одразот во третото огледало беше необичен, но пријатен за гледање. 
Таму бев претставен во облик на паун со раширен опаш и шарено перје. 

„Вака изгледаат горделивоста и самофалството!“ пак се јави 
таинствениот глас на Мудрецот. „Раскошна убавина со празна глава.“ 

Кога застанав пред четвртото огледало, од него ме гледаше магаре со 
долги уши и обосени копита. Од расторбешениот самар му паѓаа сламките на 
стељата. 

„Ова е симбол на глупоста“, рече гласот. „Ако се додаде и инаетот, 
излегува цело магаре!“ 

Глетката беше повеќе од жална. 
Во петтото огледало се видов со некаков 'рѓосан панцир на грбот, сличен 

на нешто помеѓу желкин оклоп и полжавска черупка. Чудовиште од соништата. 
„Ова ја претставува мрзливоста“, објасни гласот. 
Кога се најдов пред шестото огледало, целото тело ми го стресе мразна 

покосница. Тогаш одново се огласи Вечниот мудрец: 
„А пак оваа слика ти ја покажува најлошата и неизлечива болест кај 

луѓето: зависта!“ 
Во тоа огледало се видов како куче со разголени заби и со пена на устата. 

Во целата појава имаше нешто морничаво и страшно одвратно. 
И без објаснување знаев дека седмото огледало ја покажува 

плашливоста. Таму се видов како зајак со начулени уши и со широко овргалени 
очи, небаре секој момент очекува опасност од сите страни. 

Од осмото огледало ме гледаше сува старица со збрчкано лице и 
подмижени очи. 

„Вака изгледа себичноста. Скржавците ни оган не му даваат на соседот, а 
на гостинот му ги бројат залаците на трпезата“, објасни невидливиот Мудрец. 

Во деветтото огледало телото ми доби форма на лисица со издолжена 
муцка и наострени уши. Знам, сакав да викнам; во сите приказни преку неа се 
изразува итрината кај луѓето. 

 „Но и лагата и измамата!“ додаде таинствениот глас. 
Десеттото огледало ме прикажа како волк со широко раззината челуст и 

злобни, стеснети очи. 
„Еве го лицето на омразата!“ рече гласот. Таа е будна и кога водата спие 

и постојано смислува ново зло.“ 
Во дното на единаесеттото огледало здогледав дел од ливада преплавена 

со цвеќиња. На еден цвет стоеше пчела и собираше цветен полен и меден сок. 
Долу, пак, при коренот на стебленцето, една мравка влечеше некакво зрно, 
трипати поголемо од неа. 

„Овие два инсекта ги претставуваат трудољубјето и чесноста“, ми 
објасни гласот од темните длабочини на црниот дворец. 

Тоа и самиот го знам, помислив и веќе се најдов во дванаесеттата одаја, 
пред последното огледало. Од него ме плисна некоја чудесна светлина, а 



истовремено душата ми ја исполнија звуци од песна на славеј. Сиот затреперив 
од некоја пријатна возбуда; низ крвта ми се разлеа милина. 

„Кога можеш, не пропуштај да му се радуваш на животот, драго дете!“ со 
топол глас проговори Вечниот мудрец. „Весели се како птица и слави го низ 
песни зашто тој ти е даден само еднаш. Проживеј го како човек, а не како оние 
животни што ти ги покажаа огледалата.“ 

На излезот од мрачната шума не ме чекаше татко ми. А и никогаш 
подоцна не ме праша за тоа што видов во дванаесетте огледала. Но јас сè уште 
ги помнам неговите зборови: 

„Секој човек е должен еднаш во животот да се соочи самиот со себеси. 
Колку порано, толку подобро за него!“ 
 
 

ДВА ЖИВОТА 
 

Прв и последен пат го видов под големиот јавор на гумната крај Мадра. 
Белокос, дрипав, сосема изнемоштен старец. Циган. Седеше крснозе пред тивок 
оган, кој повеќе тлееше отколку што гореше. Во спузата беа запретани неколку 
главици компир.  

Гумната одамна беа опустени. Во овие есенски денови тука се 
чувствуваше само мирис на слама и плева во гниење. По околните грмушки, 
како сиви облаци во постојано движење, прелетуваа големи врапчешки јата во 
вечна потрага по заборавени зрна. 

Старецот ми личеше на некој болен штрк кој не успеал да полета со 
јатото, па сега осамен и опечален, ја чека пресудата на судбината. Никој не му 
обрнуваше внимание. Селаните од утро до вечер врвеа по патот без да се свртат 
кон него. Сите го одминуваа како одамна раскажана приказна, како никому 
ненужен предмет. 

Му пријдов и му понудив цигара. 
„Дедо, каква неволја те донесе овде?“ го прашав подавајќи му ја кутијата. 

„Кој си ти, што си?“ 
Тој го крена лицето кон мене, но мојата посета не го изненади, ниту пак 

го израдува. Врз тоа збрчкано старечко лице лежеше едно спокојство на мудрец, 
чии мисли одамна веќе не се сврзани за овоземниот живот. Во неговите длабоки 
очи како да се криеја илјада неодгатливи тајни. Откако ме измери со својот 
кроток поглед, тивко проговори: 

„Човек, синко. Цигански човек. Скитник. Патник. Страдалник и среќник. 
И сиромав и богат, истовремено. Сè и ништо.“ 

 Не, не го разбрав; тој тоа го прочита во моите очи и продолжи: 
„Јас сум оној, кој живее два живота одеднаш: едниот што е сочуван во 

моите најубави спомени од детството и младоста, а другиот - овој, сегашниов, 
што го живеам. Куќа не направив зашто немав каде и немав зошто. Ако целиот 
свет ти е татковина, и ако секое катче во неа го сакаш со иста љубов, тогаш како 
можеш да избереш едно, па макар и најубавото место и цел живот да останеш 
врзан за него? Ете, тоа е едната причина за моето бездомништво. А втората: со 
погубна страст ме повикуваа белите друмови под небото.“ 

Потоа запеа со шушкав, испрекинат глас: 
 
„Не ќе ми беше криво 
да знаев на што сум сведен 



  уште од раѓањето;  
можеби сиот живот  
ко крт ќе риев беден,  
без да го сетам паѓањето. 
 
Копнеам вечно по нешто  
ѕвездено, високо, красно,  
но ете, никако не можам  
јас до него да стасам.“ 
 
Тивок, кроток човек. Без ознака на некакво величие. Непризнат маченик. 

По брчките на лицето, по влагата во очите, можеше да се види дека страда, но 
тој не дозволуваше да му се види крстот на кој беше распнат. Поседуваше 
некоја внатрешна сила со која поднесуваше сè. 

„Дали сум бил среќен некогаш? Не знам. На сон сум ја допирал среќата 
со душата, сум ја гледал со очите како сончева светлина, како ѕвездена 
прашина, како мирис на редок, безимен цвет, но никогаш не сум ја држел во 
рацете. Сиот живот ја барам. Таа не е румено јаболко, па да ги зариеш забите во 
нејзиното сочно месо и да ја смукаш. Слична е на искра, краткотраен е 
нејзиниот пламен...“ 

Зеде запалена суварка од огништето и запали цигара. 
„Сè е минливо, синко: и богатството, и славата, и животот... Секој во 

себе си го носи своето азно; спомените се златниот рудник во човечката душа. 
Каде е сега огнениот коњ на мојата младост? Што дека немав штала за 

него, кога сите патишта беа наши! Но од него и за него остана само песната: 
 

„Челото ти е поле отворено,  
очите - живи полноќни ѕвезди,  
гривата - светол пролетен ветар,  
ушите - будни близнаци-браќа,  
нозете - молњи в стреловит галоп. 
 
Јас тебе треба брат да те викам,  
стопати поверен си ми од братот,  
штом ќе се најдам врз грбот кршен,  
немам ни шубе, ни страв ме фаќа.  
Ние сме другари - верни до гроба.“ 
 
Сонцето паѓаше кон заода. Беше мирна, светла есенска квечерина. 

Проретчени штурци ñ го разнесуваа спокојот наоколу. Добитокот се прибираше 
од пасење; птиците стивнаа во честаците на Мадра. Мирисот на плевата што 
гниеше на гумната, стана поостар. 

„Што уште да ти раскажувам, кога и самиот знаеш: целиот човечки 
живот е само едно неизвесно патување и потрага по нешто изгубено: љубов, 
татковина, роден дом, пријател... И додека е на пат, човек има лажна илузија 
дека, до што ќе му се допре окото, негово е. Но не е така... А ти сакаш да 
напишеш нешто за мене? О, синко мој, уште не се измислени такви знаци, со 
кои може да се опише мојот живот. Многу радости и неволици ми поминале 
преку главата. Сум доживеал и да сакам и да мразам, и да љубам и да страдам. 
Ама едно од друго не може да се оддели и да се рече: ова е црно, а ова - бело; 



ова е грдо, а ова - убаво. Кажи ми ти мене, дали некој успеал да ги расплете 
конците на божилакот и да каже кој конец каква боја има? Нема таков човек, и 
не ќе се роди. Никој не може да ја открие божјата промисла. Во животот сè е 
испреплетено меѓу сонот и јавето, меѓу темнината и светлината...“ 

 „Од што живееш, дедо?“ 
Старецот ме погледна спокојно, кротко, со оној вечно смирен израз на 

лицето и исто така тивко одговори: 
„Од животот. Утре сетики ќе ме пречека тој на некој свиок на патот и 

како на стар пријател ќе ми понуди трошка надеж!“ 
  
 

ИСУСОВ ВЕНЕЦ 
 

Низ нашите места има едно, по многу нешта необично, растение. Тоа е 
грмушесто по форма, џинчеста џбунка со средни зимзелени срцевидни лисја, 
чии врвови завршуваат со остри боцки. Расте на гробишни атари крај дамна 
уништени населби, на валталиви подрачја под карпести подножја и на многу 
скришни места во планината. 

Според старо предание, Римјаните од ова растение го исплеле трновиот 
венец и го крунисале Исус Христос пред да го распнат на крстот на Голгота, во 
Ерусалим. Ретко му се удава случај на некој козар, овчар или дрвар да го види. 
Лисјата во текот на целата година му се смарагдно зелени и тврди како кора. 
Летно време тешко може да се оддели од општото зеленило на околината. Зиме, 
кога листопадните грмушки и дрвја се соголени, а билките и тревите исушени, 
исусовиот венец се открива со своите зелени лисја и со црвените топчести 
плодови, слични на мониста од ѓердан. Постои верување дека тие зрна се 
згрутчени капки од крвта на Исус Христос. Некои ги викаат и божја крв. 

Во позаостанатите села, каде што суеверието има пуштено длабоки 
корени во свеста на луѓето, плодовите на исусовиот венец се користат како лек 
против разни болести кај човеците и животните. Но исто така девојките од нив 
нижат ѓердани и веруваат дека тие им носат среќа и благосостојба во животот, а 
истовремено и ги заштитуваат од урокливи очи. 

За тоа, како ова необично растение дошло во нашите краишта, постојат 
повеќе верзии што и ден денес можат да се чујат од постари луѓе. Еве една од 
овие верзии. 

Кога римските војници го распнале Исус Христос на каменитиот врв на 
Голгота на крстот што самиот си го носел на својот грб, закитен со трнов венец 
на главата, некоја птица слетала врз него, колвнала капка засушена крв и ја 
скрила длабоко во планината. На третиот ден од капката-зрно поникнало ново 
растение, а тогаш и Христос воскреснал. Таму била скриена неговата душа. 

Според друга верзија, плодот од трновиот венец го зел еден од 
пастирите, кои му се поклониле на новородениот божји син во јаслите во 
Витлеем. Па кога се вратил во својот крај, го закопал во земјата во знак на 
сеќавање на богочовекот. Семката поникнала на годината од Исусовата смрт, на 
првиот ден од Велигден. 

Плодовите на ова трнливо растение навистина личат на засирени капки 
крв, а и толку се црвени. Нив не ги јадат ни луѓето, ни животните. Зиме ги 
колват само птиците, крилестите небесни ангели, кои душата на Исуса му 
пренесле од гробот во Ерусалим на небото. 
  



 
 
МАКЕДОНСКИ ПЕЈСАЖ 
 
Грст куќи трошни - планинско селце-  
неоти старци сведнале грб;  
чиниш за нешто жалат, тагуваат –  
очите им се полни со скрб. 
 
А горе, откај честакот брезов,  
врвица тенка кај што се губи,  
прпелка некое палаво ветре,  
некако галежно лице ти љуби. 
 
Стоиш со чудна некоја мисла,  
крај пресно сено, миризлив стог:  
бездруго сликата овде ја фрлил  
некој заборавен словенски бог ! 
  
 
ВО МОКРИНО СÈ Е МОКРО 
 
Во Мокрино сè е мокро, водено,  
како да е сè во вода родено. 
 
Мокри му се чешмите, бунарите,  
мокри му се потоците, барите. 
 
Мокри му се раковите, жабите,  
тетките и стрините и бабите. 
 
Мокри му се стреите, покривите,  
патиштата, ливадите, нивите. 
 
Мокри му се на куќите гредите,  
вторниците, петоците и средите. 
 
Мокри се кокошките и фазаните,  
ама и селаните околу казаните. 
 
Не им се мокри само чорапите  
и она што го кријат под капите. 
 
 
ВО ГЛУМОВО СИТЕ ГЛУМАТ 
 
Во Глумово сите глумат,  
во Грешница нема грешни,  
во Бакарно Гумно вршат,  
во Црешево берат црешни; 



 
во Смоквица смокви јадат,  
во Волково волци гонат,  
во Смолари смола вадат,  
а во Ѕвегор ѕвонци ѕвонат; 
 
во Доленци гајди свират,  
в Оризари ориз жнеат,  
во Мрзенци сите дремат,  
во Добрејци сите пеат; 
во Возарци снопје возат,  
во Тресонче круши тресат,  
во Лозово садат лозја,  
во Баница пити месат; 
 
во Штука пак штуки ловат,  
во Бунарџик црпат вода,  
во Коњари коњи коват,  
во Град на пазар ќе одат; 
 
во Колари коли прават,  
в Ново Село ново носат,  
во Конче пак конци сучат,  
во Сенокос сено косат; 
 
во Свиларе свила точат,  
во Лешките кршат лешки,  
во Думово тапан думка,  
во Пештани одат пешки; 
 
во Врапчиште врапци плашат,  
во Козица кози молзат,  
а во Жедно вода пијат,  
бистра, чиста како солза. 
  
 
ЗА УБАВИ СОНИШТА 
 
Земете си по малку жубор  
од потокот бистар и весел,  
а гранката на дренот цутен  
по капка роса ќе ви стресе. 
 
Ѕвончињата ќе ви дадат  
по неколку звуци лесни,  
ќе земете и две-три ноти  
од птичјите дивни песни. 
 
Од ѕуницата што блеска  
како лак на небо вишно,  



земете од сите бои – 
ама сосем тајно, скришно! 
 
Виолетката во шипот  
ќе ви даде чуден мирис,  
а муграта румен насмев  
по небото што се шири. 
 
Скријте малку блеј од јагне,  
шепот мек од гранка лисна,  
плисок палав од реката  
што крај брегот далги плиска. 
Чујте како грлицата  
заспивалка кротко пее,  
погледајте в поле како  
пченицата златна зрее. 
 
Гугутката ќе ви зајми  
од песната своја стих,  
ќе ви шепне топла сказна  
вечерниот ветрец тих. 
  
Езерските мирни води,  
месечината кај плови,  
ќе ви дадат ѕвезден трепет  
за соништа свежи, нови. 
 
Запомнете: тоа сè е,  
не ви треба друго ништо,  
ќе имате сон до зори  
и шарени, чудни сништа! 
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Никола Сарајлија 
 

ПРОМЕНИ И СПОМЕНИ 

 

во сеќавање на дедо ми – мојот 
прв учител и воспитувач 

поет и раскажувач 

 

ПРОЛЕТ 
 
мудроста на промените 
длабоко во мракот 
блеска 
 
 
небесна завеса 
сончев зрак 
раскина 
 
 
утринска насмевка 
пролетно ветре 
донесе 
 
 
твоите питоми очи 
моите луди страсти 
ги смирија 
 
 
пределот ме освојува 
лесно во чекор 
далечен 
 
 
мирис на шаренолики 
цветови во пролетен 
сон ме опива 
 
 
пејзажот ги осмислува 
боите на залезот 
таинствен 
 



песната го открива 
говорот и воздивот 
секогаш поинаку 
 
 
сонцето изнудува в радост 
пролетна срамежлива смеа 
распеана убост и младост 
чувството во игра го слеа 
 
 
светлоста ја крие невешто 
изгубената невиност во 
бесцелна смеа под ѕвездите 
распрснати од срамежливост 
 
 
вечерното небо со 
полната месечина 
минувајќи ѕвезден мост 
откри сина светлина 
 
 
погледни ме со ведра 
насмевка уште еднаш 
потем ако заминам 
животот во спомени 
неспокојно ќе мине 
 
 
бранови скротени во погледот 
зората ја будат од сребрен сон 
ветрот на перницата се гнезди 
уморен од скитање во бессон 
 
 
сонце посакав - добив живот 
ѕвезди посакав - добив детство 
среќа посакав - добив младост 
вечност посакав - добив смрт 
 
 
молчењето кажува 
повеќе од допирот 
заскитан во времето 
 
 
месецот на врвот 
крвари во цветот 
осамен 



 
 
времето во непостојана 
светлина на окото 
одминува 
 
 
ветрот ја остави 
мислата во сенка 
проколната 
 
 
стивнати бури во просторот 
сеќавање на иднината 
будат 
 
 
песната ако не смртта 
сведочи за постоењето 
маѓепсано 
 
 
длабоко во зеницата 
магловит привид 
исчезнува 
 
 
заминувајќи во неизвесност 
можеби во безнадежност 
остануваме 
 
 
ЕСЕН 
 

во сеќавање на дедо ми – мојот 
прв учител и воспитув 
поет и раскажувач 

 
 

СПОМЕНИ И ПРОМЕНИ 
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MEGDAN  
 
Vo pretsmrtniot ~as 
go zdogledav pra~ovekot 
vo okoto na baba. 
Strav 
dlabok kako temna voda 
go zgrabil nejzinoto lice, 
go zaposednal vo nepriroden gr~. 
Dodeka se obiduva 
da istrkala zbor  
niz jazikot 
ja gledam kako malo devoj~e 
so iskinato fustan~e  
tr~a me|u borievskite me|i i pletovi. 
Ü ja stiskam studenata dlanka 
za da ne gi pu{tam solzite. 
Siot strav i seta nemo} 
se sobrani vo stisokot 
na bledite prsti. 
 
Of, babo, zo{to ne me nau~i 
kako so smrtta da izlezam na megdan 
namesto da se tepam  
so palavite deca? 
 
 
JUDA 
 
Po tolku zaludni meseci 
eve te na mojot prag. 
Ni{to od minatoto 
nema na tvojot lik 
Duri ni mojata senka 
na tvoeto ~elo. 
Nebare {totuku izlezen 
od rekata na `ivotot 
~ist kako novoroden~e 
iskapeno vo maj~inata krv  



stoi{ prostum pred mene. 
Nasetuvam 
Sokovi od divi trevi 
vrijat vo tvoite `ili 
a mene svetulka zaskitana 
od letoto na pomin 
mi ja zakituva kosata. 
Nitu ti si istiot od nekoga{ 
nitu jas sum taa {to ja znae{. 
Nekoga{ slepa bev  
i za pogolemi raboti, a sega gledam   
Jagneto Isusovo ti spie vo pogledot 
a vo xebot go krie{ srebroto na Juda. 
 
Nepotrebni se zborovite  
vo migot na odluka. 
 
 
ZABRANETOTO 
 
Vleguvame vo nepoznatoto. 
Mese~inata visi nad nas 
kako srp 
nemarno zaka~en na prvoto drvo 
od racete na umoren `etvar. 
 
Se preleva ti{inata. 
Treperi mrakot 
vo pesnata na {turcite. 
 
@etvarot sè u{te spie 
pod drvoto 
so son dlabok na nevino dete 
i mu se nasmevnuva 
na svojot son. 
 
Nepoznatoto 
ve}e ne e 
zabraneto. 
 
 
PESOK 
 
Zastanuvame na ist pat  
po tolku godini. 
Ni nalegnal umor vo kosite 
i o~ite stanale malku pota`ni 
(Za uteha 
sè u{te gori malku `ar 
vo crnkite). 



Protresuvame bezna~ajni pra{awa 
za stari poznanici 
i novi razdori 
a nikako da ja proturkame 
niz grloto 
Grutkata  
toj sinonim za Adamovoto jabolko.  
Nema pro{ka. 
Dozvolivme bezumno  
tolku vreme da ni iste~e 
niz prstite  
nebare pesok 
so koj edno zaigrano dete 
pravi zamoci 
na Stru{kata pla`a.  
 
 
POVOJ 
 
Stisnat vo povoj  
u{te so ra|aweto 
~ekori{ niz godinite 
~udej}i se kako da im izbega{  
na predrasudite. 
Iako ne gi gleda{  
so svoeto ograni~eno oko 
tie se beter od povojot. 
Ti gi vrzale racete 
za da ne mo`e{ da se razmavta{ 
nozete ti gi zgrabile  
za da ne se ras~ekori{ 
pove}e od potrebnoto. 
Makata e vo toa {to tie samite 
odreduvaat kolku od {to e potrebno. 
Tebe ti ostanuva da si ja ~uka{ glavata 
kako da si gi oslobodi{ mislite 
i srceto zarobeno. 
I yurej}i taka vo `ivotot 
gubej}i gi bitkite kako i kosata 
kornej}i se ko pru`ina od minatoto 
koga }e vidi{ – {to da vidi{: 
ti pominale godinite 
a povojot ti ostanal vo du{ata. 
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САМОИЛОВИТЕ ВОЈНИЦИ 
 

На И. Пандурски 
 
Темна крв шуми во тоа око, во тоа тревје суво  
и времето застанало врз тие школки заболени.  
Ни божја птица да запее во тој круг и брдо глуво  
и, наместо крст, се нишаат дрвја оголени. 
 
Коски и сенки, и ожарено ридје што ноќе пука  
во семето на болот што се растура во волчја јама.  
Клисурата жедна за сонце вашите очи ги смука – 
Војници, Вие што умревте в уста со туѓа кама. 
 
Темна крв пее во ноќта што тежи како небо  
и во тагата на дождот гласот Ваш ѕвони како сребро.  
Најмилата слика на животот Ви згасна во џебот – 
Коски и сенки, и ожарено ридје што ноќе пука. 
 
Умира ноќта во черепите од никого благословени,  
а ѕвезди гаснат во густото месо на висината.  
Вие, што сега сте  птици, дали и тогаш бевте Словени:  
Војници, Вие што се венчавте со темнината? 
  
 
ОД ПРЕМУДРАТА ТИШИНА  
 
Јас и во смртта ќе пеам, 
каде ќе лежам без плоча, без крст, 
каде корењата ќе ги дојам 
со ѕвездоскокот на мојата крв. 
И од премудрата тишина 
пак ќе го извајам моето тело 
што ќе мириса на сребро 
и злато. 
И на пролет - ќе погледам од фиданките! 
И на пролет - ќе зашумам во тополите! 
И со птиците ќе одлетам во облаците 
каде со громот пак ќе зажеднам 
за капка вода од морето. 
Јас и со цветот, 



и со инсектите, 
и со реките 
ќе пеам за морето... 
Јас и во смртта Југот како прстен 
ќе го носам на раката, 
и ќе му ги освежувам усните 
од модрите бакнежи 
на ноќта мореубијка! 
 
 
ТРАГИЧНИ СЕЛЕЊА 
 
Ајде ајде 
Донеси Верчо 
Малку земја 
Од твојата зеленикава нива 
Ноќва ќе се расплакаме 
И Егеј ќе го понесеме 
Во своите биволски коли 
Иако Кукуш 
Навлегува во нашите сенки 
Тој е неразделен 
Како песна од гитара 
Убиј го Верчо  
Црниот дожд  
што црвено ги обои 
Твоите очи 
Разбираш 
Тишината е испотена 
И Македонија е присутна 
Во секоја тревка 
Во секој инсект 
Отвори ги Верчо 
Илинденските камења 
Во нив е сокриено името 
На твојот татко 
Што звукот 
На ветрот 
Го претворил 
Во есен 
зима 
и Лето 
 
 
МАКЕДОНСКА БАЛАДА 
 
Сè е возможно: и мракот да стане светлост и светлоста мрак,  
за таа земја што од љубов во љубов како срце се дени  
и кога во полусон ќе прецртам сè, а ќе оставам еден знак,  
тогаш во бурата за неа ќе умрам во неколку смени за таа земја - 



Родина над родините. 
 
Мојата љубов како цвет гори и дише во сите годишни бои 
и како пролет над сè што пее секоја ноќ се крева. 
Мојата крв надвор од мене ја видов двапати како стои 
и како жуборлива река со мојата родина се слева 
во таа земја - 
Родина над родините. 
 
Мојата бежанска тага е птица што се слива со сите облаци бели.  
О, што ќе биде со Југ што од нејзиното утро како сонце се рони.  
Земјо моја, во тебе како звук една темна древност се сели  
и знам - од твоите зеници крвта во просторот така ѕвони во таа земја - 
Родина над родините. 
 
За таа земја вреди да се живее. Облак црн во цветот пука 
И плиска како море во темната крв на светот мал. 
За таа земја вреди да се живее. За неа ние дојдовме тука 
и за нејзиното име во бурата животот би го дал 
за таа земја - 
Родина над родините. 
 
 
ЌЕ СИ ИЗГРАДАМ ДОМ 
 
Татко мој, 
ако на месечината е скриена мојата среќа, 
јас прв ќе се качам горе, 
на небото ќе му го исцицам синилото. 
Толку сум јадосан, 
од моево тажно срце 
избиваат облаци црни. 
Оти вомојава десна рака 
умира Морето Бело. 
Кога не мислам на тебе, 
Татко мој - 
румен изгрев над морето  
портокал свеж во мојата смеа.  
Јас човек на триесет години, 
наместо да посеам бели рози, 
на југ ќе си изградам дом. 
За неговите прозорци 
свртени кон морето 
од баба ми чувам пари 
и, наместо сликари, 
пролетта ќе го нацрта 
твојот портрет 
токму до влезот. 
Под мраморната скала 
ќе го ставам него - 



птиците секогаш со песна 
да го освежуваат, 
Југ секогаш со зеленило 
да го опојува, 
а јас стариот мераклија, 
пред да си легнувам, 
ќе се љубувам на неговата 
сончевина. 
Зашто зората ќе изгрева од него, 
за што квечерината ќе зајдува во него. 
Јас стариот мераклија, 
на Југ ќе си изградам дом, 
животе мој, 
и небото ќе се синее вонего. 
Татко мој, 
И ти ќе оживееш во него, 
мајко моја, 
и ти првпат ќе сетиш среќа во него. 
 
 
УБИЈ МЕ ВО ТАА ДОЛИНА 
 
Убиј ме во таа долина од смола, во тој жубор од мрави,  
во тој мрак од птици што како древна крв се рони.  
И распни ме на Југот, каде громот прска над глави,  
и пресели ме во пределот што потајно ме гони. 
 
Извади го од моето тело на времето црниот глог  
и симни од небо фреска на светци со бисерни глави,  
јас ќе стопам и најцрна ѕвезда на еленски рог  
штом небото во моите очи како езеро се плави. 
 
Разбуди ја тишината што дење во мермерот спие  
и стани око на птица што потоп на духот чека.  
Од дојките на цветот извира воздухот и пие  
од крвта моја што тече како шумна река. 
 
И како виножито извиши се над птици, в небе,  
заљубен до коски во облакот што се растопува.  
И бакни ја овошката, што тишината ја гребе,  
кога остатокот од ноќта мене ме закопува. 
  
 
ЈУЖНО УМИРАЊЕ 
 
Во подземна чашка се распаѓа огнот на моето море безимено,  
а јас се претворив во птица да ги надлетам сончевите гори.  
Веќе не сум ѕвездно око, ни перје на вселената раздимено,  
оти врз мојата крв треперат сенки од лимонови кори. 
 



Духот во цветот на моите воздушни зеници го разбранувам  
и неговата смеа ја делам со птиците и ветрот што кружи.  
Мојот раст, што како стрела се виши, со тебе го израмнувам,  
ѕвездо, што ноќе во мојот сон палиш безброј црни ружи. 
 
Во заверата на ноќта заболеле колената на билките блиски  
и од фреските како грозд се истуриле светците мали.  
Разурнатиот крст на сонцето догорува во тревките ниски,  
а дождот во брезите повторно својот летопис го жали. 
Во ракописот на цветот реките ги испревртиле своите вени  
и од грлото на мракот змии очипијци отров сипат, глуво.  
Распукнале родните ѕвезди и во нивните кафејави пени  
крајбрежјето, растргано од птиците, одвај дише, суво. 
  
 
ВО ВСЕЛЕНАТА  
  
Во оваа цветна вода, во овој бакнеж што се пени  
шуми мојата крв како гороцвет во летни зори,  
а облаците се парат во сводот на моите вени – 
додека в око на една птица луна гори. 
 
Во таа тишина, во тој говор што се гледа  
семето на громот во моето теме копа.  
А мојата сенка паѓа во една ѕвезда бледа – 
додека дождот врз мојата глава тропа. 
 
Во мојата крв песната на воздухот цвета  
и грмат водопади во моите коси златни.  
Во семирот како на земја гази мојата пета – 
додека ѕвезди паѓаат во облаци матни. 
 
Моите песни птици се на сите страни,  
а нивната крв е говорот на воздухот бел.  
Во нив играат самовили од ноќта збрани – 
додека моето тело од ѕвездите е дел. 
 
Мојата крв тече во тие ѕвезди и време што скита,  
а нејзината боја е глас на оваа бездна.  
А под мене облаците се брануваат како жита – 
додека во моето грло тече вода ѕвездна. 
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Кочо Урдин 

ИЗБРАНИ РАСКАЗИ 

 

АМИ АКО СЕ ЗАГУБАМ ЈАС  

На ветвите, испукани актери што ги крстосуваа нашите уморени градови и 
села по 30-тите години 

  

Малиот провинциски град клечи гушнат меѓу плешките на благиот дол. 
Низ неговиот центар офка туберколозна рекичка и ги собира сенките на 
маларичните дотраени куќарки од кои севезден крекаат тромите кокошки, 
рикаат магарињата носталгично и страствено и се смешуваат со довикувањата 
на жителките кои една на друга преку излитените плотови си соопштуваат: 
Марикее, Стојанкоо, Иванкоо... оние од театрото што дојде на тркала ќе даваат! 
... 

- Како синоќа ќе даваат! Од некаков Нушиќ, разбирате ли? 
- Аха, ќе разбереме, ќе разбереме дими ќе даваат... 
Градот трепери. Спотнат од пареа и мириси. Кучињата мократ по 

искршените ќошиња. Низ главната улица скокотливо шетаат чорбаџиските дами 
и ќерките на бакалите обуени во кајзер чорапи, кондури со копчиња напудрени 
како фурнаџиските чираци од брашно. Нив ги испиваат љубопитните очи на 
еснафите кои ги мерат на аптекарски вагички. Меѓу забите им роморат 
зборовите: Еј, на Гиго ќерката пак шета. Како гуска! Изгледа оти сака да породи 
уште едно вонредно! Не и е доста она од студентот на Миљо Чорбаџи, а 
слушаме оти се сплеткала и со оној рунтавиот млад актер. Каква снага богати. 
Колку долг нос! ... 

- Ама немој – одговараат другите групички. Со младиот? Па нели 
расправаа оти тој рунтав се збуричкал со распуштеничката Трајанка на која 
одамна и е изветвено пердето на пристојноста... 

- Тикви! Невозможно – одговараат третите, шушкања низ забите 
жолтнати од пушење на качак и сите гледаат: оддолу, каде што беликавиот 
фонтан ја украсува ситната, нечиста главна градска улица, пливаат актерите 
облечени во алишта чии бои ретко кој би можел да ги разликува... 

- Боже – клопка млада испиена домаќинка: шаренило, раскош!  Ја гледаш 
ли онаа што синоќа беше Ен, главна во пиесата? Какви нозе! Каква дрофла! И 
фустанот ñ е од вистинска свила, малку избледена но од вистинска ... 

- Будалаштини! Тоа е имитација! Кај нив сè е фалш! А верувам оти и не е 
нејзин! Од некаде веројатно го здиплила - ñ возвраќа со баритон, ситен, 
брадјосан бербер, со црни набабнати и остри мустаци. 
- Ветришта! Тие живеат како ангели и имаат пари како дожд! Што мислиш 
колку наплатија синоќа? 



Крај нив минува заговорена актерска група. Смев, бисерен топоти низ 
воздухот и погледи љубопитни ги гребат од секој ќош. Од актерите зазборени, 
до ушите на оние што ги мерат застанати врз грбавата калдрма втасуваат 
репликите: 

- Ја нема! Никаде ја нема господин режисер. Насекаде баравме. Твојата 
Розалија како да ја голтнале нечистите духови од античките лавиринти! А убава 
беше! Прекрасна е и сега! Единствена наша гордост е! Твоја најповеќе, но ја 
нема! Жалиме за таа грација, за тој сон волшебен ... 

Ах, драга Розалијо, - носталгично вивнува басот на кусиот средновечен, 
испостен од акање режисер. Потоа спомнатиот застана и со растреперениот глас 
ги пресече сите. 

- Или Розалија, или нема вечерва претстава! И без тоа низ овие паланки 
гладуваме! Како само можела таа да се загуби низ овие извиени сокаци 
неестетски, ве молам, мојата Розалија, ах! ... 

- За тоа е крив Спиридон! Тој несреќен и анатемисан Тозо! Велеше: Во 
моето родно место одамна боботи, расте и цути театарската традиција и ќе биде 
повеќе од сјајно ако ги удриме шаторите крај градот! А еве што не снајде! 
Половината од овие таканаречени културни еснафи и бакали влегоа со ура без 
карти! Одозгора на тоа вие сте очајни Маестро! 

Режисерот гордо ја дигна главата, го измери со очи исушениот 
најпомоштен актер – Отело, инаку во приватниот живот извесен како Ставре и 
му откачи: може да одлеташ на карпата на Прометеј! Сфаќаш? Вечерава ти 
веројатно ќе ја толкуваш ролјата на Тозо! Ставре се заниша и рече: Ќе ми се 
слоши од среќа. Какво совршенство! Вие сте благородни како дон Родриго 
Маестро! Сеќавам оти ќе ми се слоши – истекна најтанкиот тенор на 
провинциското поднебје и потоа кога неколку артисти го придржаа за да не ги 
скрши своите претанки нозе исписка: мораме да ја најдеме нашата сакана 
Розалија ... но да не се излажала со некој јадар, млад, здрав и агресивен... 

- Што, - ревна режисерот. Зар таа? Што е полна со духот на Офелија! 
Мислиш оти нема вкус? Си дозволуваш да судиш оти јас не сум умеел да ја 
воспитам? Да ја направам доволно верна? Мојата Розалија ако направи грев, 
како и сите ние што ги правиме, ќе има барем такт! Но со таква снага? Никако ... 
вечерва отпаѓа ветената ролја за тебе! Спиридон ќе ја толкува пак! Сепак, по 
ѓаволите, и него го нема! Каде ли се стуткал, каде? Должен ми е повеќе од две 
години цела стотка. Ми ветуваше оти ако стасаме во неговото родно место ќе го 
избрише долгот со нова банкнота, а еве излезе грешна провинциска душа! 
Некаде се изветреал и ме гризе сомневањето оти е сосема танок и лесен во џебот 
како и секогаш а долго мене ме ужасува! Толку ми се потребни тие сто динари 
оти овде има четиригодишни вина во кои би можеле сите свои маки да ги 
удавиме... 

- Сепак, вашата сакана Розалија?... – прострела најтенкиот тенор и сите 
застанаа. 

- Навистина таа е голем проблем! Де, да се собереме на куп – околу мене, 
искомандува режисерот и водачот на актерската група. Приврзаниците на 
сценската уметност заедно со испостените актерки го боцкаат лицето на 
улицата со излижаните високи потпетици. Се загледуваат во касапските снаги 
на паланечките дембели и слушаат како режисерот командува: сите во потера! 
До еден! Ќе го обрнеме градот! Мојата верна, сакана и забележителна мора да ја 
најдеме! Таква убавина и младост овде мора да падне в очи! Некој ќе ни го 



покаже патот до местото каде што евентуално се состанала со некој ... Ах, 
можеби со некој! – и режисерот ги избриша солзите. 

- Би умрел од љубомора ако одовде, од ова смрдливо понебје остави 
некаков спомен под своето срце... 

- Таа е премногу општествена – се осмели една бумбареста дебелка 
актерка. 

- Каљопо! Зар и ти? Не ти е срам! Не ми позволува уметничкото реноме, 
инаку кога би те фраснал... 

- Но, зар не ја видов во претходното село што се наоѓа кај матната река 
во друштво на весели и растрчани... 

- Престани! Ох, мојата глава! Срцето ме стега, почнувам да се здушувам. 
Таа никогаш нема да ме излаже со некакви си ... Но сепак можеби некаде шетка! 
Ајде да ја побараме!... 

- Па, ќе ја бараме – се согласија – и групата плисна по полумртвите 
сокаци. 

А беше пладне. Уморено. Сиво. Без сонце и со многу ветви облаци на 
небото, ниско и очаено... 

*** 

Во едно од многубројните мали кафеанчиња кои смрдат на муви, 
скиселени домати и неиспрани алишта, излегува црвен налутен кафеџија. Го 
фаќа за јака на Спиридон, го дига како мало вреќиче и му вели: прелеа моето 
трпение брате! Цел ден ти давам да пиеш на вересија, од сожаление дека ти си 
единствениот човек од нашиот град што отиде во театрото! Но претера. Како и 
твојот покоен татко! Не ти стигаше оти три пати го поврати моето добро вино 
кое е некако и кисело, туку отиде и дотаму да мокриш несвесно! Ако навратат 
господата жандари Симо и Воислав ќе те истимарат како бездомна мачка! А 
сега чисти се – и кога го подигна го помилува одзади посилно со крпениот десен 
чевел. Спиридон се освести малку, сакаше да списка но сети оти се испружил 
врз калдрмата како фрлен стар дотраен јорган. 

Околу него се насобраа деца и закукурикаа: од носот му тече крв и два 
заба му се препелкаат околу дланката. Хи, хи, хи. 

Актерот се подигна и клатејќи се како ортома се упати кон бандерата на 
чиј врв висеше фенер. Се фати, т.е. ја опфати со двете прашливи дланки и 
целиот град почна да му се врти во големите поцрвенети очи. Почна да 
разговара сам со себе си: Спиридоне, Спиридоне. Секаде те буткаат. Секаде те 
маваат. Дури и на сцена! Каде е овде уметничкото? Каде е возвишеното? 
Вистината, кој ја изгорел? Од 13 години го напуштив родното место и се меткам 
по патиштата светски, а еве до каде стасав?!... 

- Еј, еве го Спиридон – вивна радосен сопран. Кон него се стрча мала 
група на актерки. 

-  Пак се намачкал спиридонски – рече сопранот.   
 - Ноќва треба да го толкуваш Тозо – му рече танок висок актер. 
- Хм, да. Ми се повраќа од Тозо! – рече Спиридон. 
- Сепак, оди некаде и легни. Испиј едно кафе, треба да бидеш трезвен, те 

чека претстава... 
- Треба, треба, а каде? – промрмори Спиридон.  
- Па ова е твое, родно место! 



-Родно! Да овде сум произведен! Само нели е тоа многу весело, зашто 
токму овде како и во сите места јас немам никого!... 

- Сепак отрезни се ако сакаш режисерот да те остави овде како во оној 
град крај Отиња и тогаш?... 

Спиридон се сепна. Ги гледаше како одминуваат и нешто бараат. 
- Еј, на каде! – праша 
- Ја бараме Розалија! Таа е некаде со некого... 
Розалија, боже, целиот ансамбл ја бара нејзе! Таа немирна, непостојана 

Розалија. Во секое место по неа потера правиме! И ништо не помага... Ами ако 
се загубам јас, кој ќе ме п-о-б-а-р-а? И заплака јадро и длабоко... 

*** 

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

Од полето лаат јадри најадени пци, а лево од патот режисерот весело ñ 
расправа на актерката Каљопа - виде ли драгичка оти немаше право така да ја 
окривуваш Розалија. Гледај ја сега како весело трча меѓу моиве нозе и како ја 
вртка жолтогривата пламната опашка! Таа се завлекла во колата и за цело време 
додека ние ја баравме ги глодала пресните телешки коски! ... 

 

УМЕТНИК 
 

Мишов Мито е најголемиот уметник што го познаваат нашите луѓе. 
Бога ми! 
Има два метра и десет! 
Тежи педесет и два килограми со се коски. 
Од многу убавини! 
Другиот негов инвентар личи на бакалница: панталони одд ок, палто од 

умрениот градски ќебапчија Смоквата. Кога го доби беше црвеникаво, сега 
никој не може да ја погоди бојата! 

Има очи како и сите луѓе. Но неговите се невесели, од плачење и 
таговито свирење и пеење, зашто Мито нема никого, ни роднини, ни другари, 
ни свекрва! Неговата жена и љубов е виолината, изморена, изгребена и излитена 
од звукови како и неговите издупчени кондури од носење! Не е сонлија. Ни 
ранобуден. Речиси не знае каде осамнува правејќи расположенија на големите и 
ситни граѓани. Често ги ококорува исмуканите и крвјосани очи и си вели: боже 
на меко сум спал! 

Но, почесто ги отвора клепалките и замижува претсмртно молвејќи: во 
Шупата ме фрлиле! Сега мачката Пандора, што ја има крпачот Китан веројатно 
во потопли работи задоволно преде а јас? 

И воздивнува. Пискаво. Дури на носот му излегуваат мали капки крв. 
Тој, среќниот е болен од офтика! 

Но тоа многу не го вознемирува! 



Зашто кога погледнува зад себе гледа дека има позасмрдени работи и 
многумина би биле среќни да се како него и затоа наместо да засолзи со јадри, 
бисери низ образите, се насмевнува и е среќен што се наоѓа на третото небо. За 
седмото не се возбудува зашто знае дека ќе довтаса таму кога со сандак ќе го 
однесат во бујните треви на молчеливите гробишта... 

Јас се заљубувам. 
Тој не смее зашто го викаат и Кокал! 
Околу моите жили има и месо. 
Неговите ги облекува кожа тенка, проѕирна и полна со црвеникави дамки 

оставени од бакнежите на вошките... 
Тој нив ги трпи и ги уништува. Ќе оди во некоја сиромашна куќа, ќе им 

свири со виолината, потоа во визбата ќе се свлече и ќе се обмота со некоја стара 
черга и ќе чека мирната и добродушна домаќинка да му ги фрли алиштата 
исушени и подзакрпени. Тој за цело време ќе дреме во темнината и ќе мисли на 
дните кога бил млад и кога навистина купот на старите алишта со пуух ќе падне 
ќе се сепне, ќе го видат голиот, дрвен таван од кој висат важениците од црвени 
пиперки и ќе си рече: туф, кај сум заскитал и ќе одговори на брзина: благодарам 
мајко, господ да ти даде здравје за услугата, за празникот цела ноќ без пари ќе 
ви свирам... 

И излегува, препороден, на улица. Во десната мишка ја држи виолината 
чија футрола некој пред многу години ја смачкал. Ги шета сите крчми и 
кафеани, но подолните. Во оние каде навратуваат скромно од десната страна на 
вратата додека не го повикаат да седне и да струга до малаксување... 

Нема куќа, нема дом, нема ни ниви, ни место однапред платено во 
гробиштата. Не ги признава годишните времиња зашто има само еден чифт 
алишта и една виолина која има желба да му ја стават во сандак кога ќе умре. 
Многумина му велат подзагреани од алкохолот дека времето му наближува за 
одење на горниот свет. Тој се смешка и одобрува зашто ако рече дека не е така 
може да се откажат од неговите веќе несигурни мелодии...  
 
 

ПАНАЃУР 
 

Ваков панаѓур нема ни на небото! Шарен, зелен, бучен, смеурлив, пијан 
и раскапан! Накитен како тешка селска носија. Оголен како исчукан орев! 
Набабнат како лутината на господата во жандермерската станица, пенлив од 
кикоти како превтасан леб! Ама, над сето тоа убав. Набоцкан во вечерите со 
стотици лампиони, карабитни ламби, газијарници. Со борини закачени до 
држачите на сергиите. Исполнет со непознати и несфатливи шумови и викања. 
Со еден збор - нашински панаѓур!  

А еве како се тркала тој: 
Си го правиме секогаш во есен. Кога плодовите ги влечкаме од секаде и 

кога ни се бурињата полни со брливо, црвено а може и со бело вино! Кога 
имаме по некоја пара и кога си ги стегаме опинците и стомаците за гладните, 
бели остри змии. И овој што почнува утрово е стокмен токму во почетокот на 
октомври. Ќе прашате зошто токму во почетокот? Па не смееме на крајот зашто 
тогаш доаѓаат скиселени богати дождови кои можат и по ден-два да се истурат 
над шареноликите шатри. Ете токму затоа си го правиме од почетокот за да 
можеме да го истераме подолг и помрсен со убавини и веселби.  



Порано, го правевме на Менината полјанка што се прска од теснина во 
средето на градот, но оваа есен решивме да удриме еден инает со полето и затоа 
го насадивме паркот кој е залепен од горната страна до првите куќарки на 
предградието! 

Утрово мириса на ќебапи, турли ѓувечи, селски алишта и лепешки од 
стотици магариња и добици дојдени од целата околија на гости заедно со своите 
неизбричени стопани е само едно кадро од оваа наша разбуфкана светковина! 

Панаѓурот не е ни мал, не е ни голем, ама е поприличен зашто зафаќа 
простор од десетина хектари ако не и повеќе. Во горниот дел се вишат 
горделивите тополи веќе малу измрзнати и замислени како нашите сиромаси 
крај набабнатите сергии полни со јадења! До мустаците на нивните поткопани 
корења се шетка мирно подзасмрдената рекичка која минува низ каналите на 
касапницата. Таа го затвора панаѓурот од десната страна. Наспроти, има пат, од 
него како шарена река се точат гостите и домашните, то ест моите сограѓани со 
испеглани панталони и шубари на главите. Помеѓу нив има и такви зелкари што 
удрија по новите моди, па сега носат над бушавите коси и цилиндри и шешири! 
Но, кога ќе се поднапијат ќе видиме дали нема за некои други работи да ги 
употребат! Што се однесува до полето и тоа не е изоставено! Тоа оддолу и 
одлево си се отвора и таму се наместени лулките за луѓе и деца и петте, бели 
шатри на кловновите и циркузантите кои десет дена ќе се забавуваат. Зад тој 
повенат и избришен простор се наоѓа најглупавиот и најсмрдливиот, зашто таму 
се истоварени колите од кои квичат свинчиња, блеаат јагниња и кочови, крекаат 
кокошки, гуски, пајки итн. Замешани во бркотијата чукнати скитаат кучиња, 
Äржат коњи како пресниот ветер над нашите уште трезвени глави. Токму под 
таа начичкана тепсија со разни ѓаволии е патот што воид кон селото Горно 
Дупени. По него ги трчаат џамбазите коњите што ги купиле пред еден а ги 
продаваат по половина час! Еве, меѓу другите што ги познавам се наоѓа и 
Рамадан. Оној што најде врчва со жолтици. Порано свиреше на тапан, по малку 
и на зурла ама сега се напна со трговија и го наседнува нискиот неизбричен 
селанец да му ја продаде кобилата Ајрие која ја зеде за ефтини пари од 
чифликчијата Риза Ефенди. Доаѓам до него. Се буткам во кошерот на 
размрданата толпа и го слушам гласот на Рамадан кој е посилен и од првите 
извикувања на циркузџиите! Тој му вели на селанецот: - Ова е кобила но и не е! 
Силна е како ат, ñ ја гледаш ли опашката падната надолу под нозете? 

- Гледам како да не гледам! - вели селанецот рамнодушно. 
- Е, ако реши да ја дигне ќе затрча како ветрушка! Сé наоколу! Ако и 

ставиш под копитата цела копа жито ќе ги истресе зрната за половина час! 
Селанецот се мршти, ситно плука се брка во полуискинатиот црвен појас 

да провери да не му го дигнал некој кесето полно со грижливо наредени 
банкноте. Ја мери старата кобила која папсано ја држи главата удолу и мириса 
од лошото јонџе што ñ е ставено под јадрите, црвени ноздри. Рамадан 
продолжува: 

- За шеесет банки ќе ти ја дадам! Од мене нека помине! На неа ќе зијанам 
цела стотка ама, не можам да ја држам кај мене и натаму зашто малку јаде, а 
многу работи! 

- Добро е ако работи многу а јаде малку - вели селанецот и ја гали 
кобилата по црвениот врат. - Ама многу пари сакаш! Трчни ја малку! Да видам 
дали знае равен и дали може да носи двајца па ќе ти дадам три стотки! Се нови! 
Жими богородица! Еве види ги не се извалкани како кај ќебапчиите! 



- Е, три стотки, ти многу лизгаш! Дигни го кантарот брате! Каде се чуло 
таква кобила да се продава за три стотки! Со тие пари не можеш да поткупиш 
ни еден од власта!.. 

Се иставам од нив, зашто веќе на големо почнува трговијата со перната 
живина. Се клукаат домаќинците со препредените селанки кои иако дошле пред 
неколку минути сите ја знаат цената на кокошките, јајцата, пајките, мисирките. 
Ги одминувам зашто не се толку интересни и зашто сонцето почнува да се 
накачува скржаво и задишено низ малку матното небо... Ме бодат со своите 
трчаници суриите распуштени и избегани деца. Како гроздови се накитуваат кај 
импровизираните дуќанчиња и купуваат бонбони или пак прашувајќи колку 
чинат откраднуваат по неколку. Се дерат продавачите и децата прснуваат како 
разбегани од ветришта начичкани облаци, а пристарите продавачи ечат: и вие 
личите на нас татковците и крадете! Но нив никој не ги слуша зашто чудата 
панаѓурски тукушто почнуваат да се матат! Наближувам до шаторите на оние 
од циркуските трупи. Сите се подзакрпени, побелени од шетање. Личат на 
огромни остарени песови. На врвовите имаат разни знамиња и плакати. Пред 
нив како разнишани шамии се тресат свилените фустани на полуголите актерки 
кои извикуваат: 

- Господа! Сензација! Народе! Во вашиот град за прв пат ја имате честа 
да гостува... 

Втората шатра: таму три кловна трубат: една глава, две нозе. Одам со 
четири раце! Чудо! Борба на петелот Голијат со петелот Саваот! 

Одминувам зашто во зениците ми влегува страшна слика: танколика, ама 
во долните пространства убава девојка голта змија, ја истава од устата и ја мота 
околу рацете и се врти на сите страни. Крај неа ситно човече со труба од картон 
клепка: дууу, дууу,... господа, селани, цигани, посетете ја нашата парада! Зад 
овие ѕидови од платна ќе видите како девојката Соња голта змии, гуштери и 
жаби! Нашите кукли ќе ви ја прикажат борбата на Султан Амид. Атлетата Мија 
Тепанџија јаде пари, крши синџири, лежи врз стакло, стои врз оган, рика како 
лав иако е гологлав! 

Гледам: влегуваат првите љубопитни и ги ставаат ситните пари во црно, 
големо бомбе. Ме бутка толпата кон најчудната парола што е обесена на малата 
шатра направена од домашни черги. Читам и се смеам, зашто двата актери се 
моите и нашите сограѓани: Тасето и Васето, чуените златокопачи. Обајцата се 
полуголи. Намачкани се со зејтин и го заслепуваат дури и сонцето со својата 
светнатост! Во рацете држат загреани долги плетачки игли. Ги шират усните и 
се бодат. Крв им излегува од едната и од другата страна. Ама не се 
штрепнуваат. Тасето ја вади иглата и вика: 

- Големо намаление на претставата! Господа! Ние сме нашинци! Дојдете 
кај нас да видите како се дупчима! На секоја глава по една круна земаме! Тоа е 
бесплатно во ова златно време! 

Крај нив стои Циганче и ги собира првите пари од веќе потквасените 
симпатизери на двата градски дембели! 

Не гледам во нив, туку во паролата која ја напишал веројатно Русинот 
Митрушка, нивен колега и правач на гипсени фигуре. Читам: Ав, ав, ав! Со 
дупнати образи Тасето и Васето јадат грав! 

Песни! Рикање! Марселеза! Актерите се бодат со жешки жезла! 
Влегувајте браќа страв да не ве фаќа! 
Токму сакам и јас да се истурам внатре, екнуваат првите зурли и тапани. 

Оваа работа ме потсетува на пијанките од лани. Одам кон нив. Шумат 



фустаните. Мирисат ахчилниците. Се чадат првите  печеници. Лево и десно 
како во сокак се наредени малите коцкарници. На нив се врти среќата и се 
добиваат пуфтосани предмети. Ги зарежувам за својот треперлив, поднаведнат 
грб. Гледам како шетаат жандарите пред госпон Цвија и оние од општината. 
Народот се истава. Големците со своите носеви насекаде мирисаат. По нив се 
точи поворката на кибицери. 

Ги следам. Не од љубопитство туку од интерес! Влегуваат во 
импровизираната кафеана на Шкембето каде веќе трештат уште трезвените 
чалгии. На масите се наоѓа Риза Ефенди, Кеќердекот, Фазанот, Фелдшарот, 
чорбаџи Иван, третиот син на Трткалијата обуен во дипломатски панталони со 
цилиндер ставен меѓу колениците и издупчен од чифтето кое одмара мирно во 
нозете на веќе пијаниот дедо Вашил. Кога влегоа големците, споменатите само 
ја стишаа песната. Иван го покани Цвија да седне кај нив. Тој не одби, туку 
заедно со својата сакана облечена као пауница во шареници и со светол чадор 
во рацете испија по едно пиво. Потоа Вашил вивна: панаѓур е и веселба. По 
еден саат ќе дозволите ли од пушките да удриме по една стрелба? 

Цвија малку се намршти отпи од пивото и ја избриша со шамивче 
мократа брада и одѕвони: зависи! Знаете и јас сум за тоа, но постојат прописи! - 
и стана. Се упати накај лулките кои се виореа под напнатите тела на Циганите 
впрегнати како вршачки добици. 

Удрија пак чалгиите. Замириса бесно на печено. Никнаа подмладени 
песни на стотина места. И писоци уште повеќе. Се растрчаа жандарите по 
малите крадачи кои бегаа над главите мавтајќи со по една бела, исплашена 
гуска! 

Се спуштив меѓу малите дуќани полни со манифактура и бела стока. Ме 
заглушија гласовите на продавачите, а уште повеќе на купувачите зашто на 
танко се ценкаа. Ги одминав и отидов да си купам јадри, печени костени па така 
дувајќи ги зајадов, како многумина стиснати од вревата чадлива. 

Кога ја дигнав главата сфатив: сонцето веќе добро се накачило дури на 
врвот од небото, но не го гледав. И не можев, зашто беше поприлично заматено 
од облаците. Се сепнав и дури тогаш ми стана јасно зошто ова шеренило ми 
изгледа така темно и старосано и полни со шумни преливи. Па се бутнав под 
првата шатра на ефтино увеселение зашто знаев - кај нас времето е променливо 
како среќата и не се излажав. Почна да стриже ладен ветер. Запрскаа првите 
ретки капки. Додека гледав како куклите водат борба, еден селанец исписка: Ми 
ја украдоа шарената торба! Настана пискање, туркање и се вмешавме сите 
заедно зашто започнаа вообичаените тепачки. Кога излегов надвор се здрвив: 
плискотеше дождот како да не остана ништо. Голем дел од луѓето се разбегаа, 
се криеја под платнените настрешници. Плачеа малопродавачите. Не знаеја каде 
да ја стават намокрената стока. Видов се така лудечки ветерот се мати, носејќи 
со себе црнина. Ете удрија молњи и синевици, ја рассекоа околината. Заклучив: 
скоро ќе се разбистри. Ќе надојдат илјадниците. Ќе се запалат лампионите и 
ламбите. Панаѓурот ќе ја добие својата блескава физиономија. Ќе потечат 
песните и тепачките, ќе заѕвонат нафатките низ коцкарниците. Ќе надојдат 
стотици жени и ќе ги наполнат рацете со секакви предмети. Ќе екнат гајдите и 
зурлите. Чалгиите ќе им прават инает. Во жандермерската станица ќе има многу 
претепани зашто се изнапиле и скршиле повеќе одошто можат да платат, или 
затоа што по нешто украле. Ќе вивне трговијата  и секој ќе се запали да фати по 
некој динар. И тоа ќе трае цела недела. И повеќе, ако времето не сака да ја 
раскашави околината и патиштата да ги направи непристапни. Зашто, првиот 



ден најмалку доаѓаат од селата, но потоа потекнуваат како легиони дури од 
триесетиот зашто тогаш трговците завршиле со пијанките и се зафаќаат со 
работа. 

Цврцнувам и јас една дупла мастика. Јадам кукуреч во кафеаната зашто 
времето се бистри. Полека капките намалуваат како на бедните во џебовите 
парите. Моќно, поднадуено навлегуваат гласовите  и чекорите низ многуте мали 
патеки, а на панаѓурот сé е така мокар како огромно јато на шарени птици. 
Сепак полека се буди тој убав, тој наш панаѓур. Зашто време е сé да пламне од 
пијанки и пукање - зашто навечер започнуваат ѓурешите и тепачките! 

Ќе си тлеат чудата сé до сивите, матникави мугри за да можат 
подмладени како искастрени лозинки дента посилно да вивнат, зашто овој 
панаѓур со сé изгледа пивнат! 
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