
Ристо Лазаров 
Л А В И Р И Н Т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Везилка 2011 
Библиотека поезија, книга 15 
 
 
 
 
 
Ристо Лазаров 
ЛАВИРИНТ 
 
 
 
Јазична редакција: 
Бобан Карапејовски 
 
 
 
Дизајн: 
Сак-стил 
 
 
 
© Везилка 2011 
Сите права ги задржува издавачот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ристо Лазаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАВИРИНТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2017 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОПАСТА НА ТРОЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

1. 
 
 
 
Уште пред Троја  
имало коњи, секакви коњи 
коњи дории, коњи галопери, 
парадни коњи, каскале 
божем на паради на гордоста, 
имало коњи крилести, 
пегази мегази и такви работи, 
имало црни коњи, бели коњи, 
коњи за на војна и за чалам, 
а имало што се за право, 
имало и кобили, налицкани 
надвор од мерата.  
Тогаш немало дрвени коњи 
што скокаат од ф-4 на г-5, 
а за бронзени коњи, 
какви што имаме денес за извоз 
(сосе коњаници - да не ти е јасно 
кому да му се крстиш со лева рака: 
на коњот ли, на коњаникот ли, 
или на оној кој ги истопорил  
по плоштадите и парковите)  
ич да не абиме зборови.  
Море, зошто да штедиме зборови 
кога од толку бронза 
заборавивме дека има и живи коњи, 
коњи аџамии, дории, врани, 
коњи кршигори, мегданџии, шарци, 
коњи ајгарлии, киранџиски, крастави, 
ем раванлии,ујлии и челоѕвезди, 
коњи за кои моми прават 
ормани од шебој - коњи да 
пладнуваат сосе коњаници. 
Има, како што е знајно, 
и коњски сили ама тие 
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се вишок во темава  
а кусок во живеачката. 
 
Едно е знајно и сигурно: 
токму во Троја е роден 
првиот дрвен коњ, голем, 
бабачко како Кинг Конг, 
што на крајот и дошол 
до акот и на самата Троја. 
Коњаници една сурија 
ама не на грбот, ами во 
утробата на дрвениот коњ. 
Тројанките кога ги пречакале 
сакале да им запеат  
добро дошле китени сватови, 
ама кога виделе какви али 
излегуваат од утробата  
на дрвениот коњ, со мечови и со копја, 
ја свртеле песната на колнење 
оган да ве изгори, аир да не видите 
чудовишта низаедни грчки. 
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2. 
 
 
Афродита, божица на морето 
од едната страна, 
Посејдон, бог на морето 
од другата страна на истото море 
се правеле дека не се оттука 
- си се веселеле со пријателите, 
си нашле упатени  
да им ги прередуваат книгите 
толку правјосани што самите  
однатре се потсмевале  
кога ќе слушнеле како некој 
ѓоамити мудро отекува 
дека книгата му била  
најдобар пријател на човекот. 
Или на правјосаните полици 
немало книги, или ѓоамити 
мудриот отекувач не бил човек. 
Трето нема. 
Две божества од двете  
страни на морето распишуваат 
два конкурса за децата во осмолетка 
на една тема: што е слободата 
и кому му е потребна слободата? 
Награда: екскурзија до Троја 
и до околните историски знаменитости. 
И сите благословени од божицата Атина. 
Воините пак, од обете страни на морето, 
особено оние од зоната на Посејдон, 
не учествуваат на анонимни  
наградни конкурси за пилиштари: 
тие уште не станале воини учат 
како се продаваат бубрези за мадиња 
и како смачкувањето на слободата 
се прогласува за најслободна слобода. 
Слобода со живот во оперетски костими, 
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со недобројни влезови во утробата на светот, 
со морски бранови понежни од маховина, 
со водопади, уште малкубпресушени, 
со којзнае зошто и од кого 
откорнати стебла од овошки 
и со часовници со стрелки 
што севезден се вртат наопаку. 
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3. 
 
 
Слободата,  
како што е познато, 
ја крепат доброволци 
како оној кутриот Епеј од Парнас, 
кукавица како и сите доброволци, 
кој под надѕор на Атина  
(надѕорничка во крвта) 
довел во Троја триесет бродови 
– сал едно коњиште  
со опаш од Троја до Стамбол 
и сал од него дрвјата пред Троја 
ги размрдале гранките  
и кога немало ветар 
(камо среќа уште од тие времиња 
да имаше кусок од ветар 
наместо кусок од ум). 
Коњиштето, од елово дрво, 
како секој подарок носело 
врежанка на тајната врата 
со посвета директно до Атина: 
„Од благодарност за среќното враќање 
во татковината, Грците и го посветуваат 
овој свет дар на Божицата“. 
Еден видовид човек по име Лаоконт 
малку подоцна беше фрлил прекор: 
„Будали, никогаш не верувајте им 
на Грците, ни дарови кога ви носат“ 
ама веќе беше доцна, превладеа  
тоа дека на подарен коњ забите  
не му се гледаат. Арно за забите, 
ами за утробата? А во дрвената 
утроба да минти биле 23 до 50, 
тадури и до тристе воини 
(и најарните меѓу нив: Менелај, 
Одисеј, Диомед и други). 
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Со судни маки огромниот коњ 
го внеле во ѕидините на Троја 
(заглави се, одглави се – 
така е кога се влегува потајум 
низ тесни порти, отсекогаш е така 
и засекогаш така ќе биде 
наспроти сите итроштини). 
Ај нека држи после некој говоранции 
за родовата рамноправност 
кога дури откако Касандра  
прва објавила дека во утробата  
на коњот има вооружени воини, 
му поверувале на видовитиот 
Лаоконт - сега било уште подоцна, 
што во историјата се потврдило  
неброени пати, како со оној нашион 
Крале Марко кој доцна стигнал на Косово. 
Главатарот Пријам им поверувал 
на сентименталните кои го молеле 
коњот да бе се спалува и да остане 
како некој вид симбол на тврдината. 
Им поверувал и се прелагал 
и повеќе не требало. Во тој миг 
македонскиот војвода Ѓорѓи Сугарев 
станал историски наследник на Пријам. 
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4. 
 
 
Како да дошол Маршалот 
Тројанките направија килими 
од рози под копитата на коњот 
и си ги ладеа заблудите 
од струењето на воздухот 
во Троја од каде што се пружаше 
широк поглед на животот 
и каде што за век и веков започна 
размножувањето на разни видови 
тројански коњи, кои не беа дрвени, 
ама беа доволно коњи да ја истумбаат 
историјата на човештвото. 
И пред такви коњи се истураа 
рози и други цвеќиња, сè додека 
тајните служби не ја покажаа  
на дело својата професионална 
недоверчивост, 
такви беа и останаа тие служби 
– недоверчиви и кон радио-емисиите  
„Обединетите нации на дело“. 
Елена предвечер трипати го обиколи коњот, 
а Тројанците цела ноќ се гоштеваа и весела 
во чест на коњот, што подоцна. стана 
општа пракса, така што не можат 
да се изнадобројат коњските почети, 
дотаму што некои коњи беа свечено 
прогласувани за царови и господари на  
     луѓето. 
Секоја гозба има почеток и крај 
и од секое вино се врти во главата 
и потем се заспива како заклан. 
Тоа и се бара, Тројанците да  
испозаспијат од умор, прозорецот 
на Елена да свети, победоносно си  
шепна сам на себе Агамемнон 
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и нареди целата флота да се 
упати кон Троја, а истовремено 
започна и излегувањите на Грците 
од утробата на дрвениот коњ. 
Излезе прво па женско, првоскокнатиот 
Ехион си го скрши вратот 
ама другите тоа не ги интересираше 
(такво е правилото ба службата) 
- едни ја отвораа портата на Троја, 
други ги таманеа стражарите 
а Менелај побрза да ги почувствува 
жешките прегратки на Елена. 
Пропаѓањето на Троја стана  
прашање на техничка изведба 
без никаква техничка влада  
и маратонски преговори, а со 
секавично и безмилосно колење 
на Тројанците, баш кога спиеле, 
да не сетат што им се случува 
на јаве и да си мислат дека  
сето тоа е сон, дека крвта  
не тече од нивните жили  
ами од небеските олуци. 
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5. 
 
 
Кој се сеќава ќе се сети 
(нам, на пример, сеќавањето 
ни е татковина) 
дека Троја преку ноќ, 
како што бидува со сите неправди, 
стана првата светска касапница 
за свирепо касапење 
и во Троја никој не дочека 
надомест за претрпен страв 
– ѕидините на градот 
станаа урнатини на животот, 
не можеше и свеќи да се запалат 
од толку страшниот провев 
на историјата и уште поулавиот 
танц на заскитаните во историјата. 
Во историјата, директно под  
ловоровото дрво крај олтарот на Зевс, 
заминаа и Хекаба и Пријам 
– налет нека е таква историја  
кога пред твои очи ти го колат синот, 
рекоа и замолкнаа за навек.  
Во историјата да ми ти било 
допуштено сè што ќе посака победникот, 
вклучувајќи го и мешањето  
во семејниот живот на другите. 
Историјата е полна со ликови 
на јунаци кои шашардисувале 
штом ќе видат разголени женски гради, 
а можеби најнезаборавна во таа галерија 
е сликата кога збрлавен од голите 
гради на Елена и веднаш ја однел 
на бродот, саде повторувајќи 
пу-пу не важи зарекот дека  
баш Елена мора да умре во Троја. 
Троја кога пропадна 
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немаше обнова и изградба 
ниту младински работни алции, 
но најпрвин немаше ни примисла 
за нејзина обнова: што останало 
од камен останало и точка. 
Точка ептен видлива, баш 
како на крајот на секое писание 
за историјата која мнозина 
заведе да помислат дека има 
крај на историјата, а немало 
и ќе нема крај на историјата 
додека таа плови по морињата 
од крв во кои бегалците 
со дребни деца во скутовите 
во претоварени гумени чамци 
бегаат од историјата не забележувајќи 
дека, всушност, им скокаат в уста 
во челустите на волците 
и дека историјата е преполна  
со новородени волци. 
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6. 
 
 
Под паролата 
спасувај се кој како знае и може 
Касандра си ја дувнала  
во храмот на Атина –  
заедничка судбина на сите 
жени од Троја. 
По неа малку збрлавел Агамемнон 
љубител на награди на заслуги 
во вид на убави жени, ама Одисеј 
брзо го вратил во реалноста 
кога му кажал дека малиот Ајант 
веќе ја силувал Касандра. 
Силувачите остануваат силувачи 
и ниц секогаш ги стасува зла судбина 
како што гром го уснртил малиот Ајант 
и тоа не каков и да е гром, 
ами баш таков што Атина го 
зела на заем од Зевс. Ајант така 
станал прва жртва од позајмен гром, 
а така започнала и ерата  
на смртоносните позајмици 
која, галиба, ќе потрае 
уште неколку ери. Нејзино 
погонско гориво ќе останат 
до ден-денес боговите и ѓаволите, 
без образи, ама со лица  
извалкани од нафта  
(добро деѓ и нафтени деривати). 
Во меѓувреме, до козјите уши 
ќе допираат гласови дека села и градови 
исчезнале во историјата 
како што исчезнала и Троја, која, 
беља работа, имала лесна нога 
при исчезнувањата во кои тадури 
и храмовите, баш како во Троја, 
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се урнисале па немало каде  
нормален човек да се крсти 
со лева рака. Едно време ќе важи 
само лева, лева, а потоа 
сè ќе се престори во лева рака – десен џеб. 
Тогаш и прашумите од закони 
ќе се бројат како еколошка доблест, 
меѓуклановските убиства  
ќе се есапат за вечерна разонода, 
а на обдукциите пак нема никој 
да им верува. Јоргованите ќе се мачат 
да замирисаат на старите филмови 
со Брижит Бардо и Ален Делон. 
Да не ви се верува: еден ден  
сите луѓе на планетава се разбудија 
во своите претходни животи 
и заиграа танго на плоштадот. 
Свиреше како и секогаш оркестарот 
на Меѓународниот монетарен фонд 
подзасилен со свирците од Светската банка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

7. 
 
 
Такви времиња дојдоа: 
на Ескимите да им се  
продаваат фрижидери, 
а на Тројанците  
начини за пропаѓање 
во бездната на бледите спомени. 
Означувањето на пропаста е сурово: 
Одисеј без око да му трепне 
го фрла од тврдината син му на Хектор; 
Советот заседава и за судбината  
на Поликсена; Ахил моли  
да ја жртвуваат на неговиот гроб: 
неправедно е, вели, за мене да нема  
никаков плен; Агамемнон станува 
врховен судија: лефтерно пресудува 
– мртвите немаат право на живи жени. 
Ама, над секој судија има друг судија. 
Троја од тоа нема ама баш ниаква полза: 
градот е претворен во пепел, 
Хекаба е закопана во „кучкин гроб“ 
и со векови, ете, новите поколенија 
чекаат да се оствари ветувањето  
на уништувачите дека ќе изградат 
постара и поубава Троја,  
по чисто балкански терк. 
Во меѓувреме, коњските сили 
загосподарија со вртењето  
на земјинат топка, им скокна цената 
на ќутуцитњ и деланките останати 
од градбата на Тројанскиот коњ. 
Потем се востанови дека не само коњите, 
ами и отровните водоводни цевки 
биле причина за пропаѓањето на империите 
а се востановило и правилото дека 
империите се создаваат за да пропаѓаат. 
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Троја беше само бележит предвесник. 
Па поминаа сезони на птичји, свински 
и разни. други грипови и болештини 
измислени за полнење на кесињата  
на фармацевтите, се донесува едно чудо 
резолуции за заштита на човековите права, 
резолуционерите на стол си седат 
и турско кафе си пијат, см пијат  
ем во талогот гледаат и се прашуваат: 
гнијат ли во сеќавањата древните дрвени 
коњи 
и има ли уште будали на светов  
кои веруваат дека од старата Троја  
може да се направи постара поубава? 
Видете ги само оние кои по севезден 
ги крстарат градовите и си ги дерат грлата 
викајќи „Старо купувам, старо купувам!“ 
и сè ќе ви се разјасни, мигум. 
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1. 
 
 
Кога од шеп-шеп озборувањата разбрал 
дека некој го наместил 
најмалку десет години да скита 
по разбранетите мориња, 
Одисеј автоматски добил нагон 
најдебелото весло од галијата 
да го скрши од главата на првиот 
претскажувач на црнила 
– така беше навикнал: 
штом ќе му сторат неправда  
убаво да си го исекне носот 
и да го зграпчи веслото, 
тоест правдата во свои раце. 
Кои и да сте, какви и да сте, 
' ржеше крцкајќи со забите Одисеј, 
кога и да е ќе ви го расплачам 
мамичето мајчино 
– баш затоа што ме направивте 
родоначелник на белосветското 
и бесцелено скитање по морињата, 
ако не знаевте да дознаете 
– секоја скитачка завршува со прибирачка 
дома, 
секоја бура, откако ќе се спојат 
небото и земјата 
завршува со мирно море  
и со гракање на преживеаните галеби. 
Не чини само што во последно време 
сè повеќе преживуваат гарвани и чавки 
а некои од нив стануваат дури и бесмртни 
како оној гарван во песната на Алан По. 
Се крепеше Одисеј кога жестоки ветришта 
ќе го плеснеа директно в гради,  
ама и да се лизнеше како во боксерски ринг 
не дозволуваше да му бројат повеќе од три. 
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Се крепеше, ама и се жестеше, 
особено кога некои источни ветришта 
ќе му влезеа в глава баш  
кога ќе помислеше на Итака. 
На лута рана со лута ракија, си велеше 
и ќе голтнеше потем половина  
билнак опојна либиска ракија од јаболка 
– пред новоседелците да ја прогласат 
за голем и непростлив порок. 
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2.  
 
 
Уште од Троја 
Одисеј научи добро 
кој е некој а кој никој. 
Знаеше дека не е некој 
како Ахил и Менелај на пример, 
но и дека баш не е ни никој, 
па сепак му одговори на Полифем 
откако остана заробен  
во неговата пештера 
дека е никој 
брзопотезно менувајќи си го идентитетот 
(тоа беа почетоците на оваа, инаку, 
денес широко распространета појава 
кога секоја суша, од мал до голем апаш, 
за мали или големи пари може во секое време 
и на секое место да си го смени идентитетот) 
и мигум почна да кове план 
како да се ослободи од пештерата 
на свирепиот киклоп, чии што мераци 
на човечко месо беа надалеку познати. 
Надалеку беше познато и тоа 
дека киклопите се овчари или козари 
без закон, немале ни лаѓи, ни пазари 
и живееле тажно и одвоени 
– секој во својата пештера. 
А во пештера поинаку се слуша 
бранувањето од морето, 
од пештера поинаку се гледа 
летот на птиците  
и тетаравењето на луѓето 
во очекувањето на ветените 
нови времиња, божем ако се нови 
ќе бидат и поубави, со варосани 
пештери и со бањи и клозети внатре. 
Не знаеле киклопите дека 
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нема ништо полесно од ветувањата 
(штоако тогаш немало избори), 
си мислеле најлесно е да смачкаш 
некоја коза во три залака 
или да фрлиш некоја стена в море. 
И од лесното имало полесно 
и не за џабе така останало до денес. 
Одисеј, тоест Никој бргу-бргу 
ја разбра лесноумноста на Полифем 
и дури да трепне киклопот со едното око 
(а нема докази дека киклопите  
воопшто трепкале или дека намигнувале) 
стокми да се ослободи што поскоро, 
додека не почнал самиот да мувлосува во  
темната пештера во која немаше  
ѓул бавчи како во една убава 
македонска народна песна. 
Во меѓувреме Одисеј со дружината 
си приреди една пештерска гозба, 
на сметка на домаќинот. Полифем пак, 
за возврат кога ја затвори пештерата 
се почести со двајца морнари на Одисеј 
– првин ги тресна од ѕид и ги кркна, 
уште неизладени кутрите, сосе коски. 
Едно зазорување и Полифем 
ја тргна карпата од влезот во пештерата 
излезе да се протегне и да го фати малку 
воздух 
(романтики не го интересираа, 
му беше збоктисало од едноокото 
зјапање во брановитите мориња 
по кои подоцна пекаа дузини безморски 
земји). 
Одисеј, додека Полифем 'рчеше 
како кога рикаат сите слонови на светот, 
ноќум, во целосна тишина ги беше завршил 
подготовките за одмазничко–
ослободителните работи 
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– добро му го заостри врвот на еден маслинов 
колец, 
го подзажари таман колку што треба 
и откако Полифем ја испил редовната доза 
вино, 
му го пикнал Одисеј со дружината 
вжарениот колец на Одисеј баш среде око, 
како да зачепуваат обична дупка на галијата. 
Едноокиот Полифем вреснал од болка 
толку силно да го чујат сите богови на светот, 
знаеше дека Одисеј му го смени идентитетот 
и дека од Некој стана Никој, 
знаеше дека прогледување веќе нема 
и му кажа на татка си Посејдон 
што дереџе го снашло, та тој да стори 
што ќе стори, ама Одисеј да плати за злото, 
осамен да се врати, ако се врати на Итака 
и да се соочи со големи неприлики на куќниот 
праг. 
А Посејдон, иако бил многу стар, 
не бил за на ушен доктор и за апаратче 
за подобрување на слухот. 
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3. 
 
 
Посејдон, како и секој силник 
веднаш пристапи кон извршувањето 
на лелекните клетви на Полифем 
– улави ветришта се раздуваа по морињата, 
лаѓите слепи како Полифем, 
наместо влево вртеа десно, 
всушност немоќно танцуваа на 
отворено море, танцуваа, танцува 
додека не ги фати вртоглавица 
која ги водеше директно на морсото дно 
да се удават во солената беспомошност. 
Арно ама, имаше јунаци кои не ги 
довстасуваше 
ниту една клетва, па и клетвите на боговите: 
ним им помагаа галеби и други птици и 
животинки 
и ќе да е во таа взаемна дружба  
против волјата боговите  
се зачна една религија без богови 
подоцна наречена (не крстена, да сс подвлече) 
атеизам. 
Среде улавите морски луњи, 
пред да му се парчоса лаѓата, 
Одисеј го облета една морска галебица 
(всушност жена престорена во галабица) 
и го дарува со вел и со ветување дека 
тој е од онаа сорта – спасоносни велови. 
Шуќур што ја послуша галебицата, 
Одисеј по неколкудневно лулеење низ 
морските води 
капнат од умор исплива до едно острово 
– се струполи и запна да одгатнува 
дали навистина пливал три дена и три ноќи 
или сето тоа било сон што тој ќе му го 
раскаже на некој надарен поет, оти тие  
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са бавтаа со соништа, ама самиот Одисеј 
никогаш нема да биде начисто со тоа  
дали токму тој бил јунак во тој сон 
или обичен сонувач кој копнеел по копно. 
Не знаеше каде, од каде е и каде да оди. 
Ама уште следното утро научи дека  
најубавата љубов не се прави со  
лигавења и врдалами, ами си доаѓа 
сама по себе, како да кинисала 
на студен кладенец, со елек 
што веднаш се раскопчува.  
Од сон го разбудила убавицата Наусикаја 
која си играла топка со другарките 
на морскиот брег и која го прибрала 
Одисеј во царскиот дворец на островот 
– колку да сфати дека на соне може пливал,  
пливал до изнемоштеност, а на јаве  
со свои очи ја видел најубавата убавица.  
Таа не знаела кој е тој, тој не знаел која е таа 
– тоа била и останала за навек формулата 
за најчистата љубов, најубавата љубовна  
приказна на сите времиња, вклучувајќи ја 
и онаа филмската со Али Мек Гроу и Рајан 
О'Нил. 
Кога нешто во себе има зрно вечност, 
деталите се навистина одвишни  
и прикажувачите на детали мигум 
оштрбуваат. 
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4. 
 
 
Дружината на Одисеј 
на островот Ајол пристигнала 
нарамена со вреќи силни ветришта 
врзанини со сребрени жици 
(послабите ветрови биле во 
вакум-пакувања, како за во самопослуга). 
Остров на зората го викале  
(ѓоа другите острови немаат зори,  
ами само залези, од оние избанализираните 
што денес секој кој ќе мрдне некаде 
надвор од дома ги слика со мобилен апарат), 
но за Одисеј поважно било што островот 
наместо владетел имал владетелка. 
Кирка ја викале. Белки најупорните  
истражувачи на антиката некогаш ќе 
утврдат дека името Кирка потекнува  
од словенското машко име Кирил или Киро 
(такви времиња дошле, да се есапи  
дека историјата севезден се врти  
во спротивна насока – првин да се Словените 
– еден вид прататковци на антиката 
и не само на антиката. Прататковци 
и на сеќавањето и на помнењето наопаку 
се најновиве антиквизери по ука вулканизери. 
Штом ќе зазорело, Кирка седнувала да ткае 
(ноќум парела, ако со никој не се спарела). 
Ако и се погодило спарувањето ноќум, 
Кирка в зори си ставала в коси бел цвет  
со црни корени, наречен моли.  
Така полсно и фаќала маѓијата 
и така дур да трепнеш ги претворала 
гладаните морнари во свињи и ѕверови.  
Како резултат на интензивниот културно-
забавен живот 
Кирка му изродила три сина од кои најмалиот 
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бил најтерсене и разно-разни духови се 
моткале околу него. 
Телегон го викале. Неверник по нашински. 
Уште кога првпат легнал во нејзината 
постела, 
Кирка со радост ги преиначила старите магии 
и од свињите и ѕверовите пак сторила луѓе 
– Одисеј си ја повратил дружината и свечено 
го означи почетокот на правилото дека има 
бургии 
што можат да свршат работа и бесплатно. 
Гордо ги развеа едрата на својата лаѓа 
(не дека не му дојде да запее ,,Збогум либе, 
јас отидов“, ама не му личеше на годините 
и на херојските еполети) и ја фати насоката 
покрај островот на Сирените. Кирка веќе му 
беше кажала дека Сирените со песна ги 
маѓепсувале 
сите морнали кои броделе тука, па уште не 
качени 
на лаѓата, на морнарите им ги наполни ушите 
со восок,  
оглувнати да го заобиколат островот на 
Сирените 
кои од очај што првпат не им успеа магијата 
извршија колективно самоубиство. 
Морнарите, пак, 
отпосле приредија гозба, не се знае колку 
вино испија 
– еден од нив, чаталејќи се како машка 
Сирена  
прорече дваесет и првиот век да биде век на 
глувите: 
кучињата да лајат, карваните да си врват, 
сите кои имаат глас да си пеат во себе, 
а и водениците да мелат во празно. 
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5. 
 
 
Мислете си вие што сакате дека сум се 
изгубил 
на патот за дома 
ништото секогаш се претвора во ништо 
едно големо ништо се и првомајските регати 
на новоиспилените богаташи кои 
со десна рака и веслаат и полнат џепови 
лево немаат ни рака, ни мозок 
– така си велеше Одисеј додека неговата лаѓа 
наближуваше кон Сцилите и Харибдите 
што, за беља, требаше да ги минат ноќе. 
Последно што виде Одисеј пред да се стемни 
беше еден гуштер кој шмугна под врел камен. 
Кога ја виде сцилата псетолика 
со шест глави и дванаесет шепи, 
Одисеј без да сака се запраша 
можно ли е ние во себе да гаиме гадни 
животинки а за тоа да не сме свесни, 
а да не сме свесни дека секоја животинка 
во нас е жив показ за бесмислата на животот? 
Секакви мисли му идеа на Одисеј 
таа морничава ноќ меѓу Сцилите и Харибдите  
додека, шуќур, полна месечина му го 
осветлуваше патот. На крај памет не му 
паѓаше 
дека тоа што му прилегаше на полна месечина 
може да биде и белката истечена од 
ослепеното око на Полифем. 
И овој пат се покажа  
дека нема вистински јунак 
ако со десетка не го положи 
најтешкиот испит на преминувањето 
низ Сцилите и Харибдите 
и дека тоа задолжително се 
прославува со вино штом  
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лаѓата ќе фатеше вистински  
курс на мирното море. 
Не мина многу време,Одисеј 
ја вкотви лаѓата на островот Огигија 
каде што помина седум незаборавни 
деноноќија. 
Островот и да се викаше Оргија 
немаше да биде грешка 
ниту она што се случи меѓу 
Одисеј и Калипса не беше за мака тешка. 
Калипса и нејзините на островот 
сфатија дека не чини во иднина  
да бидат толку гостопримливи, 
а Одисеј разбра дека поседуваш 
за да те поседуваат. Отпосле, 
на отворено море му дојде на ум 
мисла што треба да се запише 
во бродскиот дневник: Војните го 
соголуваат светот. Во воено време 
сите чудовишта изронуваат од 
адските темници и да почнуваат со 
ненаситно гнетење да се полнат 
утробите на сето светско зло. 
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6. 
 
 
Еден морнар 
истопорен на катарката на лаѓата 
како оџата на минарето во џамијата во Скопје 
викаше, викаше на сет глас, 
грлото си го одра:  
Итакаааааа! Итакаааа! Итака.... 
На Одисеј тоа ништо не му значело 
и така и вака ќе стасаме до островот 
а и беше сомничав дека тоа што го гледа 
во далечината е баш Итака 
што толку врескаво ја најавуваше 
морнарот со катарката, 
божем којзнае што открил 
– златното руно или нов континент, 
божем го открил сандачето со 
сите тајни на Зевс. 
Туку наеднаш, без трунка причина, 
некој го штипнал Одисеј за образот, 
баш оној левиот, женско и нежно  
било штипнувањето и мирисало 
на парфемот на Атина, која, кога 
ја прашал кој е овој остров, му плеснала 
в лице дека прекрасно лаже, навистина. 
Итра била таа Атина, го преоблекла 
Одисеј во стари партали и го преправила 
така што ни родената мајка не може 
да го препознае и како таков да стапне 
на островот, првин во колибата на Евмај, 
стар свињар и верен слуга уште 
од предскитачката ера Одисејова. 
Да нема некакви збрки: 
сите на островот верувале дека 
Одисеј е мртов, некои верувале 
дека има враќање и од мртвите 
(ехееј, колкумина се вратени од мртвите 
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во кардиолошките и трауматолошките 
клиники) 
а само Пенелопа, жена му, верувала 
дека Одисеј е жив. И ладнокрвно ги  
откачувала сите нестрпливи додворувачи. 
Од денешните мувања тогаш 
на Итака, а богами и другаде, имало само 
муви. 
Тогаш немало ни таблоиди и Пенелопа 
му верувала на сериозното пророштво 
за враќањето на Одисеј. 
Додворувачите-чекачи убаво си се гостеле 
– ербап луѓе, ем чекале Пенелопа некого 
од нив да го прими на престолот, а сетне, 
како што е редот и в постела, ем си 
кркале и пиеле на дворот, ем си се 
насладувале со убави дворјанки. 
(колку да мине времето, де!) 
Наеднаш како да светнала молња 
во дворецот на Пенелопа која  
при жив маж беше прогласена за вдовица 
– ја да се насладуваат од нејзината убавина, 
ја да го грабнат она што останало  
од златото нејзино и Одисејово. 
Значи, бааам: Атена му го вратила 
стариот изглед на Одисеј, сите маски 
на Итака паднале а нервните и другите 
доктори 
не можеле глава да кренат од толку  
многу шлогирани и дамлосани додворувачи. 
Во тој миг се случила и трогателната средба 
со Телемах, синот на Одисеј, кој во  
цврстата таткова прегратка ветил 
дека за сè што видел нема да зуцне пред 
Пенелопа. 
По совет на Атина Одисеј пак се престорува 
питач 
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и заедно со Син му влегува во големата 
трпезарија 
да види какви сурати и табиети имаат  
додворувачите на Пенелопа. В час 
трпезаријата 
станала боиште: Одисеј, се разбира,  
на сите им ја зема мерката. Веќе престарениот 
пес Арг кој цела вечност си го чекаше стопанот 
разбра што се случи во трпезаријата, пушти 
солза, 
замавна со опавчето и  на раат одлета на 
песјите небеса. 
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7. 
 
 
Вечерта и Пенелопа не го препозна Одисеј 
при што тој, гледајќи колку е часот, пушти 
една болна издишка која автоматски ја 
поништи 
можноста за какво и да е враќање на радоста. 
Самиот заклучил дека џабе му било 
враќањето 
и на крај ум не му паднало дека празната 
и рамнодушна средба со Пенелопа била масло 
на Атина. 
Утредента паѓа облога: Пенелопа да му 
припадне 
на оној кој ќе ја оптегне старата стрела на 
Одисеј 
низ ушите на дванаесет секири што биле 
поставени 
во права линија со дршките поставени во еден 
ров. 
Разбирливо, само стрелата на Одисеј 
профрчела 
низ сите дванаесет уши што било доволно сите 
да сфатат со кого имаат работа, а добар дел од 
несудените младоженци да ги снема од светот 
на живите. 
Атина се вмешала и во битката со 
бунтовниците од Итака 
и Одисеј на десет години бил прогонет од 
Итака. 
Крал станал син му Телемах. Се случило тоа 
што се случува 
само во приказните: едниот син на Одисеј 
Телегон 
(а Одисеј со која и да легнел правел синови)  
се оженил со Пенелопа, мајка му на Телемах, 
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кој пак се оженил со Кирка, мајка му на 
Телегон. 
Оди па најди им го крајот. Одисеј, пред да 
излезе 
на мегдан со смртта гордо застанал на клунот 
на својата лаѓа и додека се оддалечувал 
успеал сал да праша: луѓе, кој е овој остров? 
Додека лаѓата се оддалечуваше од Итака 
му стана баш сеедно дали Пенелопа му била 
верна. 
Не е да речеш од мака, ама сон не го фаќаше 
баш на крајот, а и да потсонуваше нешто  
не можеше да го протолкува тоа. 
Еден грчки поет по име Кавафи 
многу подоцна му шепна на Одисеј 
дека кралевите што се избркани  
од нивните кралства и нивните јуначки 
срца никогаш не се мртви. Тоа само Зевс 
ги раздвојувал саканите, за разделени 
да се сакаат повеќе. Сите да ти велат  
ти да не веруваш, промрморе Одисеј, 
уште еднаш се запраша: навистина кој е тој 
остров 
и таговно, како што прилега, ја запеа 
„Тешка беше нашата разделба“  
и им ја подари таа песна на Македонците 
оти претпоставуваше дека тие најмногу 
ќе летаат од седалата на нивниот мал остров. 
Потоа рибјата коска си го сврши своето, 
а Македонците уште долго ќе си ја пеат 
„Тешка беше нашата разделба... 
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ОРФЕЈ ИЛИ И СВЕТЛИНАТА 
УБИВА 
 
 
Сакало да се врати Орфеј со Аргонаутите 
во Тракија, сакало да се ожени со Евридика, 
па дефинитивно, дрвјата и стените 
да почнат да се движат и да ти прават 
вртоглавица на брегот на реката. Од 
движењето на 
дрвјата ли е или од топлиот допир 
на Евридика – не е најважно. 
Вртоглавица си е вртоглавица, 
како и вртењето на пластичниот глобус 
на часовите по географија. 
На часовите по музика, кога Орфеј 
ќе засвирел на својата виолина  
марка „Амати“ вртоглавицата била 
од сосема друг вид – тонска вртоглавица. 
Дивите Кикони од Тракија тогаш 
цркнувале, кој од завист, кој од мака. 
Далдисан во звуците на виолината 
Орфеј доцна сфатил дека ја снемало 
Евридика и дека ако не преземе нешто 
веднаш, ќе си остане вдовец со  
дрвената рачка на виолината в раце. 
Значи: правец Тартар, организирана 
силна потрага по веќе отруената 
Евридика. Кербери, мербери – 
сите се исповоодушевиле од тажните 
звуци на виолината на Орфеј, мнозина 
тадури поверувале дека звуците ќе 
ја разбудат Евридика. И најмртвите мртовци. 
Ад го ставил Орфеј на вагата за точно мерење 
(и на маката, и на тажните звуци) 
и најпосле да ми ти смекнала свирепоста 
и да му допушти на Орфеј да си ја врати  
Евридика на горниот свет (музичарите  
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не се баш многу по математиката па на 
Орфеј не му било баш јасно колку света 
има во еден свет – горен свет, долен свет, 
можеби уште некој друг свет, пробисвет?) 
Ама оние кои даваат, не даваат ништо 
безусловно: на Орфеј јасно и гласно му 
е предочено дека не смее да се сврти 
и да ја види Евридика пред да излезат 
низ тунелите на светлината на денот. 
Не му било пишано така на Орфеј. 
Тивко ветре поддувнало баш кога 
излегувал на светлината на денот, 
тој направил пердувеста пируета  
и за навек зацапал во темнината 
на исчезнатата љубов. Ете го и сега 
го поздравува со струните  
раѓањето на секое утро 
на врвот на планината Пангај. Попусто. 
Такнато – макнато, нема враќање. 
Звуците на виолината на Орфеј 
се слушале дури до Македонија, 
така што му збоктисале на Дионис 
(не можел да издржи толкави  
количества волшебност во ушите) 
и ги нас'скал своите Мајнади 
баш во храмот на Аполон да го 
осакатат Орфеј, да го остават  
без раце и нозе, а главата да му 
ја фрлат во реката Хербо во 
која имало вкочанети гемии 
- сал главата на Орфеј пловела, 
пловела и пеела, пеела милно, 
пеела жално сè до островот Лезбос. 
Неоти имало кој да ја слушне среде 
надојдените далги на некоја мошне чудна 
музика 
што ја нарекувале новокомпонирана. 
И неоти имало кој да забележи 
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дека тоа била првата свечена пловидба, 
што би рекле – парада на гордоста, 
зачеток на хомосексуалната љубов 
и Ден на формирањето на првата ЛГБ 
заедница. 
Сега сите знаат дека ниту една заедница 
не се формира без убиство со предумисла 
и без придружба на звуци од виолината, 
ама никој не знае дали Орфеј и Леонид Коган 
се натсвируваат таму горе, во Соѕвездието на 
Лирата 
и дали славеите во рајските ливади 
камуфлирано пеат револуционерни песни. 
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ИСЧЕЗНУВАЊЕТО НА ЕВРИДИКА 
– ИСТРАГАТА Е ВО ТЕК 
 
 
Странски ли, домашни служби ли 
јавиле дека исчезнала Евридика.  
Како да ги погодила громовите стрела од 
Олимп 
никој дома не знаел (и не се сеќава) 
од која страна дувал ветерот тогаш. 
Лошите ветришта дуваат од сите страни. 
И уште јавиле телалите: сите писма што 
ќе дојдат на адреса на Евридика да се спалат. 
Поштарот бил поитар од телалите  
и дошепнал да се чуваат писмата –  
што знаеш кога и зошто ќе притребаат 
како докази црно на бело. Поштарите тогаш 
чукале на порти и добивале напојница 
па катаден се враќале дома црвцнати, лево-
десно. 
Туѓи писма не читале, таа работа била 
во надлежност на службите, странски или 
домашни. 
Му рекле на Орфеј дека службите се на добра 
трага 
ама тој толку потресен не си веруваше самиот 
а не пак на некакви служби, составени од 
чудовишта со бричени глави и со некакви  
апаратчиња во ушите кои отпрвин му личеа  
на врбови свирчиња. Не рече грозје, ами 
свирчиња. 
Писмата се криеја меѓу дирките на клавирите 
кои фатија прав а и замирисаа на есенска 
влага. 
Со таксистот Хераклит, Орфеј се упати 
кон Северна Грција каде што со Евридика 
беа на турнеја. Пред таа да исчезне, пред 
да почне истрагата и да биде во тек. 
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Алкисти остана дома како жива збрка 
за органите на истрагата: 
беа ептен исти со Евридика, а сепак 
секоја поинаква од другата. Ајде де сега: 
кој всушност исчезнал? Отсуството може 
ли да личи и секогаш да носи присуство? 
Не знаеја истражителите во која дупка 
да најдат одговор на тоа прашање. 
Сурфањето тогаш беше далечна проекција. 
Алкисти молчешкум си спомнуваше 
дека Евридика ја подучувала дека  
деца се прават од сперма, штркови 
и немало на Божјите планини. Што не 
може да се рече и за развратот. 
Кога немаат нешто конкретно, 
службите, странски ли, домашни ли, 
сепак ќе стокмат нешто за што веруваа 
дека држи вода, не само додека си 
заминат претставниците на службите. 
Некој си Аристеј, демек, сакал да ја 
силува Евридика и таа бегајќи згазнала 
на змија, која во самоодбрана,  
ја каснала Евридика, без да знае кој е. 
Отровот не познава никого. Невработена 
змија, смртоносен отров. Арно ама, 
по многу години се чу дека не умрела 
Евридика, 
туку жртвите што и ги принесувале. 
Цело време таа ја изучувала 
теоријата за исчезнувањето на љубовта 
седејќи во дланката на еден Кинг Конг 
во Њујорк, каде што грчкиот поет Кавафи 
ги убедувал минувачите да не си играат 
мајтап со боговите оти тие  
никогаш не умираат (тадури и на банкарските 
бордови им држат скратени курсеви 
за прескокнување на смртта). 
Такви се боговите, бог да чува, 
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и кога се под контрола 
на службите, странски ли, домашни ли, 
кои додека постои векот и светот 
ќе ја водат истрагата за исчезнувањето –  
ем на Евридика, ем љубовта. 
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НИКИТА НА КЛУПАТА ВО 
ПАРКОТ 
 
Од сите места за љубов 
Никита ја беше одбрала 
баш клупата во паркот 
и по цел ден се туфкаше 
дур дојде ноќта, оти, нели, 
најдобро време е во ноќта. 
 

Од ноќ во ноќ клупата гниеше, 
се ронеше. Кој љубовник да 
и дојдеше, уште пред да пружи рака 
и да ја помилува – заспиваше. 
Утредента чуварите на паркот 
го изнесуваа на раце како мртовец. 
 

Како што доаѓаа љубовниците 
така и заспиваа, па умираа 
и баш како такви, мртовци,  
го забрзуваа менувањето  
на годишните времиња: 
некогаш дури ќе прескокнеше 
пролетта, а есента побргу 
ќе дојдеше, итајќи. Никита 
сè повеќе се обезличуваше  
како ден и никако да ја одгатне 
тајната на нејзините празни ноќи. 
 

Преку патеката наспроти клупата 
едед до друг стоеја два камена 
а третиот им држеше грб во грмушката. 
Беа тоа децата на Никита: 
Танатос и Гипсос и Онир, 
оној зад грмушката. 
Отпосле се дозна дека секој камен 
не само на своето што си тежи 
ами си има и име и занает: 
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Гипсос бил главен за заспивање, 
а Танатос за умирање. Третиот брат 
си останал пазач во паркот. 
Сите тројца братски си ја чувале 
мајка си, оти знаеле од искуство, 
какви непрокопсаници ми ти биле 
тоа боговите, речени и самонаречени. 
 

Појде Никита и во манастирот 
Свети Никита Голтарот 
на Скопска Црна Гора, 
застана на чудотворниот камен 
кој ѓоамити ги исполнуваше сите 
желби, танцуваше на каменот Никита, 
танцуваше до бесвест, 
ама клупата веќе ја немаше 
во паркот, а таа се плашеше 
од студената трева ноќум да 
не ја фати ишијас 
и уште повеќе се плашеше 
од некоја змија или, не дај боже смок. 
Сал од камењата спроти  
веќе урнисаната клупа за љубов 
зрачеше топлина, ама Никита 
не поднесуваше и во примисла 
камена топлина и си побара  
друга ноќ, во некој друг парк, 
голема работа што таму нема 
клупа за љубов, барем ги нема 
и оние два камени што севезден ја гледаа 
и оној третиот зад грмушката. 
Одвреме навреме ја нервираше 
еден подгрбавен старец со бастум 
кој порано често со саати стоел 
кај еден од камењата  
спроти клупата за љубов во паркот 
- Фројд го викаа, а на Никита 
и  беше рано да чуе за такво име. 
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ПРОМЕТЕЈ ВО ПОЗЛАТЕНИ ГАЌИ 
 
 
За судбината на Прометеј 
закован на стената на Кавказ 
горе-долу се знае: 
го ставиле таму да трга, трга 
да го види Врховниот Бог во бели гаќи 
- од толку што го болело 
катадневното колвање на џигерот. 
Не знаел Прометеј дека има 
и таков начин на одмазда,  
беше само начул дека некои  
од боговите од многу вино 
страдале од цироза на џигерот. 
Врховниот лично го беше испратил 
да ги дарува луѓето, ама, 
откако разбрал Врховниот  
дека Прометеј бил со дупната рака 
па на сите им дарувал отповеќе 
отшто треба, си рекол Врховниот, 
пу-пу не важи, кон благосостојбата 
се од чекор по чекор, како што ќе 
речам јас, тоест Врховниот.  
Е затоа и ништо не му беше јасно 
на Прометеј, а кога му се разјасни, 
го фати инает и реши да тера по свое 
да се надитрува со Врховниот 
и да докаже дека Врховниот не постои 
да се изживува со потчинетите. 
Прометеј, првиот кавкаски заточеник, 
си го изврши заветот и  
им го дари на луѓето најскапоценото 
- огнот, наспроти сите забрани  
на Врховниот и сите укажувања 
на Фискалниот совет за штетите 
од бесплатното и прерано дарување на огнот. 
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Затоа беше прогласен за крадец 
и затоа го заковаа за кавкаската стена: 
да стенка, да пишка, додека  
орелот не му го исколва џигерот. 
Нејсе, уште огнот незапален 
во некои оближни краишта на Кавказ, 
во Македонија, на пример, 
народот почна да пее 
Оган го гори Брезово, Македонијо! 
А почна и да ги колни оние кои го 
криеја огнот, море вклучувајќи го и 
Врховниот: 
Оган да ги изтори сите, аир да не видат! 
Господ здравје да му даде на Херакле 
(не на Врховниот) што го ослободи Прометеј, 
та овој потем да стане прв носител  
вечниот олимписки пламен  
и вечен покровител на вечните пламени 
што горат во градовите во чест 
на големите победи.  
Е, да, не беше лесен патот на Прометеј 
- тој навистина од силни болки 
го виде Господ во бели гаќи, 
ама најсетне дочека баш во Македонија, 
каде што се уште се пее песната 
Оган го гори Брезово, Македонијо! 
да му подигнат споменик  
- Прометеј со позлатени гаќи.  
Први го беа истопориле угул гол, 
не доразбрале нарачателите 
на споменикот дека такви паметници 
(угул голи) им се правеле само 
на старите римјани, а Прометеј  
не бил ни стар ни римјанин, 
па бргу бргу, на полна месечин 
му го покриле срамот со позлатено 
парче бронза, баш по константинополските 
адети и правила и така – 
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започнаа новите приказни  
за Прометеј во позлатени гаќи,  
галиба беа танга – ем да се потроши 
помалку материјал, ем работата 
да се заврши преку ноќ. И шуќур 
што испадна така, можеше да  
им текне да му стават  
смоквин лист наместо гаќи. 
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КАДМО И ЕВРОПА 
 
Европа отсекогаш 
си се сметала за 
многу умна и многу будна 
и уште многу милувала 
весело да си се шета  
со другачките крај 
морските крајбрежја. 
Ем весели, ем безгрижни 
да ми ти биле  
тие крајбрежни прошетки, 
најчесто кај местото 
што на географските мапи 
е запишано како Тур. 
Е од тој Тур ќе да потекнува 
онаа нашата „Тури му пепел“. 
И некои други глаголи,  
ама непристојни за во песна. 
Сосе другачките на Европа 
на морскиот брег шетале 
и крави – која од која  
поубава, пошарена.  
Кравите му припаѓале 
на Агеној за кого уште  
не е утврдено дали  
навистина бил сајбија  
или обичен кравар 
кој најнакрај можеби  
скончал во битолско Кравари. 
Кај што шетаат крави 
нормално, наминуваат и бикови 
а меѓу биковите  
како од земја изникнало 
едно мало, снег бело бикче 
со мали, украсни рокчиња. 
Си имало малото бикче 
големо име, ама никој не 
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го есапел додека не стане бик. 
Никој не го есапел белото бикче, 
освен Европа која се шекнала 
од неговата убавина 
а и отшто се прикажувало 
кротко како јагне,  
та му ги китела рокчињата 
со венчиња од цвеќиња, ловори 
(не беше дотогаш чула, 
кутрата Европа дека  
на бик цвеќе не се дава  
оти ќе го изеде; како што 
не и беше првпат на Европа 
да се истрча пред рудото 
на колата што ја теглеа  
многу бикови кои  
не го знаеја патот). 
Ни пет ни шест  
Европа го јавна белото бикче 
а тоа бргу-бргу заплива 
кон морската шир  
и ич не му беше гајле 
што Европа се вкочани од уплав. 
Пливаа што пливаа 
до првото копно 
кога, види чудо,  
бикчето се престори во орел 
отмено се поклони  
(орел никогаш не подвива опавче) 
и гордо се претстави: 
мене ме викаат Зевс, 
мнозина велат дека сум Бог 
и тоа генерален. 
Бог како бог,  
ако не му се допаѓала Европа 
немало да ја граби 
а убав мома не се граби 
за да зјапаш во неа. И така, 
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речиси колку да не зјапа, 
орелот наречен Зевс 
и направил не едно, не две, 
ами три деца на Европа, 
сите машки, машала! 
Ништо за ова не знаеле  
браќата на Европа 
кои се распоредиле во стрелци 
и се задале да си ја бараат 
сестра им со завет 
дома да не се враќаат 
без неа, никако. 
Најупорно, како и секогаш, 
е најмалото братче  
(Кадмо се викало) 
кого Питија го посоветувала 
да се откаже од потрагата, 
да си појде со кравата, 
да оди, да оди, 
да падне од одење 
и таму. кајшто ќе капне од одење 
да си изгради град. 
Ако најмал, ама Кадмо 
не бил аџамија и ја спотерал 
кравата на исток, 
која се струполила од умор 
кајшто денес е Теба. 
Тука, кај некој извор, 
Кадмо отепал големо змииште 
и ја послушал Атина 
(тогаш не важела онаа 
нашата: се, се ама жена не се слуша) 
и ги посеал забите на змииштето 
и од семето веднаш, како од Бога 
пратени изникнале вооружени Спартанци 
и потаму – што да ви расправам 
нема да ви се верува. 
Европа си останала  
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робинка на гордиот Зевс 
и што е најчудно 
уште си се смета  
за многу умна и многу будна, 
а не може, еве толку време, 
да одгатне зошто баш мојот народ 
за неа пее: „Проклета и трижклета 
да бидеш ти Европо, 
блуднице Вавилонска“. 
А општо е познато 
дека мојот народ не пее попусто, 
иако од песните веќе одамна 
- нема фајде.  
Сега главатарите 
на мојот народ 
распиштолени во  
крајезерските кафулиња  
што го носат името Кадмо 
пекаат по Европа  
и по малку како да  
си се утешуваат дека 
никогаш не е доцна. 
Можеби никогаш не е доцна, 
ама безбели секогаш  
треба да си на време. 
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КАДМО И ХАРМОНИЈА 
 
 
Од еден од требенишките кратери 
излегува духот на Кадмо, 
се перчи и воопшто не крие 
дека е дојден во туѓа земја 
да го викаат нашинец и 
владетел да биде. Во другиот 
кратер скришем, скришем 
се излежува духот на Хармонија, 
ќерката на Афродита и Ареј. 
Кадмо знае како,  а Атина му овозможува 
на еден смртник да стане владетел 
кој потем ќе се шетка 
по олимписките маслинарници 
и лихнидското крајбрежје. 
Смртник може да стане владетел 
само преку брак со девојка 
од семејство на бесмртните, 
поинаку ретко се случува. 
И вака, со женачка, ретко се случува 
без Атина да ги вплетка прстите во тоа. 
Би што би, се одржа првата свадба 
на еден смртник на која присуствуваа 
сватови олимпјани. Меѓу нив и Европа, 
сестра му на Кадмо. Европа не пропушта 
венчавки, а се турка што почесто 
да им биде кума на другите. Таа кума, 
другите можат да бидат и кумова слама. 
Којзнае дали очекувано, ама Хармонија 
му стана законита жена на Кадмо. 
Од што тој за вечни времиња 
ќе го црпи владетелскиот легитимитет. 
А Дионис што прорекол не одрекол: 
Кадмо и Хармонија си ја надѕидуваа 
брачната хармонија возејќи се 
во кочија со впрегнати јуници 
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и така владеејќи со варварските орди. 
Варварите, како што пишува 
и во некои книги за Александар Велики, 
биле познати по големите грабежи, 
грабеле сè на што ќе налетаат, 
го ограбиле и храмот на Аполон 
при што Ареј одвај ги спасил 
Кадмо и Хармонија претворајќи ги во змии. 
Не е да речеш дека биле првите 
змијолики владетели, ама чисто да се знае. 
Оти некои стануваат змијолики 
и ако налегнат змијолика божица. 
Секој си го знае потеклото 
на змијоликоста и за тоа се води 
педантна историска евиденција. 
Има и змии што летаат, 
но слободата не ги отфрла 
ни оние кои се влечкаат поземи. 
 
Дали по казна, дали по друга чинка, 
по истекувањето на периодот на змијоликоста 
ете ти ги Кадмо и Хармонија 
на Лихнидското крајбрежје 
да поуживаат малку во кемането 
на Климе Садило,трубадурите 
 и во звуците на хармониката 
на Кузман Поп Стефанија, 
оти хармоника со Хармонија бивало, де. 
Од големи ќеифови тука на Кадмо 
му никнува кикиришка на глава 
иако никогаш не прокукурикал, 
дури и кога се претворил во татко, 
основач и владетел на автохтон народ 
кој живее во таа земја. 
Во Лихнидското езеро имало многу јагули 
кои преку реката Дрилон (сега ја викаат 
Дрим) 
оделе дури до Јадранското Море 
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и си се враќале пак дома. Како 
предвеснички на печалбарството. 
Со откривањето на јагулите 
сосем се заплеткал јазолот 
на змијоликоста, што си опстојува до денес, 
заобиколен од мечот на Александар. 
Гордион бил другаде, или пак 
Лихнидост бил другаде, така било пишано. 
Кадмо не се занесувал многу 
со расплеткување на какви било јазли, 
како што не губел време 
и со толкувањето на соништата. 
На јаве едно време помислил 
да донесе декрет за укинување на боговите, 
приматот да биде негов а не таму 
на некој нов владетел од спротивната 
страна на Лихнидското Езеро (сега го викаат 
Охридско). 
Бргу се откажал од тоа 
и си го пулел раетот. 
Го развил производството 
на посмртни облеки од крлушките на 
јагулите, 
облеки во кои потем се воскреснувало. 
Наредил музикантите да измислат химна 
оти знаел дека кога се свири химната 
луѓето стојат мирно и се смалуваат. 
Наредил од крлушките на рибите 
или со некој друг маривет 
да му направат мало огледалце – 
не за бричење или да гледа колку е личен, 
ами да си го носи со себе за секој случај, 
а навечер пред спиење задолжително 
да ухне во огледалцето, да се увери дише ли 
уште. 
Баш кога тој навечер увкаше во огледалцето, 
Хармонија ќе се свртеше в кревет 
и кротко ќе си заспиеше, ете така. 
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ХЕРОД НЕ СЕ ПОЈАВУВА  
СЕКОЈ ДЕН 
 
Гледаме катаден на телевизија 
како ги масакрираат блискоисточните 
дечиња, тадури и бебиња 
и се мачиме таму некаде 
во заднината на кадарот 
да го видиме кралот Херод, 
родоначалникот на ваквите зверства 
– џабе му изградбата на аквадукти, 
– канали и амфитеатри, џабе му 
и изградбата на Западниот ѕид 
во Ерусалим за кого во поново време 
се вели дека не е негово дело, џабе му сè 
кога беспоговорно се знае дека колежите 
во Витлеем се негово дело, ако знаел  
и самиот зошто, како што на народот  
не му било јасно зошто како и Александар, 
си се нарекол Херод Велики.  
На херод велики не му е посветена 
телевизиска серија, ама сè што правел 
трпеливо бележел уште на првата  
библиска телевизија Светиот Апостол Матеј. 
И другите апостоли, и обичниот  
народ има и други библиски сведоштва, 
за други гадости и уништени радости, 
но сака време, кроце-кроце, да кренат 
два прста собраќата на кралот Херод. 
Како и мнозина пред и по него 
и Херод се прикажувал 
како градител на иднината, 
иднината ткаенка од ветви зборови, 
ама иднина, колку надежно 
звучи тоа, како откривање некоја 
нова азбука на животот, како  
светнатите очиња на дечињата, 
угоре, кон небесата каде што се 
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лулее светот украден и на луѓето и на боговите. 
Во тој свет Архангел Михаил беше 
Врховен командант на задгробните 
полициски сили, 
а многу му тежеше и зборот на Свети Апостол 
Павле 
(како не ќе му тежел кога којзнае колку 
долго престојувал во Македонија на патот за 
Рим) 
кој нема-нема ќе повтореше: треба да се има  
сал една жена, сега се приклава: една жена 
едно дете, 
тури му пепел – бела чума да ти се викало 
што никако не им влегуваше в глава на 
Македонците 
кои си знаеја за црната чума која се задала 
там долу Демир Капија. Воопшто, во поново 
време 
луѓето се деформираа и во мислата и во 
јазикот 
и за таквите еден филозоф по име Лудвиг 
Витгенштајн 
велеше дека ги стегаат чевлите, со исклучок 
на оние кои беа босоноги и гладни. Не баш 
малцина. 
Оние божем учените не знаеја, а неуките им 
веруваа 
дека кога излегуваат од дома и кога се враќаат 
дома 
биле далеку од пеколот. Уште и си мавтаа со 
рачињата 
како рајски птички, пред да се урнисаат баш 
во пеколот. 
Едно научија сите од животниот опит на 
Херод: 
ниеден опчекор не може од неразумот да 
направи мудрост 
и ниеден страв не е посилен од животот.  
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Воопшто не е случајно што Херод 
не се појавува секој ден и што, еве, 
нема кој да ги задави накотените сурфери 
и типкачи на СМС пораки  
– уште пред да се фатат за телефонот. 
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ЛАВИРИНТ 
 
 
Меѓу две играчки со Икар 
(плачките тогаш не се броеле) 
Дедал, немајќи друга работа, 
го создал лавиринтот.  
Нашински речено, тоа ти е 
влез без излез, толку испреплетено 
повеќе и од вистината испреплетено 
и од секој онемоќен човек 
што во количка го носат на операција 
од преплет на цревата. Лавиринтот 
секогаш, па и денес, е преполн  
со изгубени совести што не наоѓаат 
излез на која било страна на светот. 
Сега за најсмотани се сметаат тие 
што не мрдат од источната страна 
без да знаат дека таму ни влез ни излез има. 
Во лавиринтот заскитува сè живо и диво: 
мравки и други бубачки, гуштери и змии, 
луѓе, тадури и цели држави. Други држави 
мака мачат да ги избават од лавиринтот 
заскитаните држави. Такви водачи имале 
заскитаните држави – со далечинско 
управување 
што биле наведувани кон лавиринтот. 
Лавиринтот никогаш не бил  
во општествена сопственост,  
отсекогаш си имал сајбија како што 
гробиштата имаат чувари. 
Најпознат сајбија (и чувар) 
на најпознатиот лавиринт 
да ми ти биде едно чудовиште 
- половината човек, половината бик. 
Не личи баш на чудовиштата од нашето  
време ама чудовиште си е чудовиште 
и сака голем дикат. Оти од најпознатото 



 66 

чудовиште што го викале Минотаур 
останал навикот чудовиштата да си 
ги лапаат сите што ќе заскикаат 
во лавиринтот како охридски црешни. 
Ваквиот лапачки навик важел и нема 
ограничен рок на употреба и за државите 
што кинисале по водачите кои самите 
не знаеле каде одат, ниту знаеле да се 
ориентираат по ѕвездите, а за компас  
и муабет да не се прави.  
 
Уште од најрано, а и во приказните 
на дедо Марко Цепенков пишува 
дека спроти секое чудовиште 
се наоѓа и јунак. Кога тогаш, ама 
доаѓа времето кога чудовиштето 
сакало-нејќело ќе пропее: 
зар крај, зар вистина е крај? 
Атињанинот Тезеј не бил 
неначитано момче и баш тој  
се нашол, изнашол и се нафатил 
да му излезе на мегдан на Минотаур 
и да им стави точка на неговите гозби. 
Тајната му ја кажала ќерка му на Минотаур: 
му дала клопче со конец, 
конецот да се врзе на влезот 
и да се зачекори право, само право 
- ни десно, ни лево како во песните 
на Мајаковски. Во силната борба  
Минотаур останал без глава, 
мртовец поделен на два дела. 
Едниот дел денеска е џип Таурус, 
а другиот, ќе да е главата, сè уште 
го бараат Македонците како Мино арамија, 
го бараат покрај Крива Река, 
а тој спокојно си крка кебапчиња во Идадија. 
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ЗЕВС И ХЕРМЕС ВО ЧЕТИРИ ОЧИ 
 
 
Како што главатарите 
со петокраки на челата 
си имаат врховно собиралиште во Москва, 
така и главатарите кои беспоговорно 
му веруваа на Зевс 
си имаа свое врховно собиралиште на Олимп. 
А на Олимп кога ќе зачукаат 
небеските барабанџии 
(што не беше баш ретка практика) 
нешто треба да се сокрие 
од широките народни маси, 
да се каже во четири очи 
и тајната да се заклучи 
во оловен небески ковчег. 
Главниот клучар секогаш 
решава кога да се отвори ковчегот. 
На Олимп ова го знаат сите 
и не туку така тука е најголемата 
колонија на боговите – 
Додекатеон, значи дванаесет богови 
престолуваат на Олимп, 
жарат и палат, а кога 
ќе згрмат – тоа ти сс грмежи. 
Има и по некоја пукотница, 
и сопињање од некоја подметната нога 
во кариерисричката тепачка 
да се стане член на Додекатеонот. 
Не ја бива без нови богови 
а и без заминувањето и сменувањето на  
     старите. 
Останало од времињата: 
и боговите да паѓаат на теме 
при што да не се знае дали 
тврдоглавите се само среќни 
или имаат историска предност. 
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Од толку меѓусебни сопки 
не можеше да се очекува 
ништо друго освен пропаст на Олимп, 
а Додекатеонот, обично, 
е нон-стоп поднапиен од слава 
и последен слуша дека дошла на ред 
песната Црна се чума зададе... 
Претходница на пропаста 
се сиромашните софри, посните јадења 
и киселите вина и тогаш на Додекатеонот 
му станува совршено јасно 
дека длабока криза го зафатила 
светот на боговите – од Олимп до Панама. 
Бадијала божјите сесии советувања 
на кои боговите можеа само да заклучат 
дека пред очи им се измолкнува од раце 
командувањето со светот. 
Како што е општо познато 
генерален бог на Олимп 
си беше и остана 
(без ограничување на мандатот) 
само Зевс и од него се чекаше 
решавачкиот збор, последниот чекор 
во спречувањето на пропаста. 
Зевс како Зевс, реши спасувњето 
од пропаста да го започне 
со разговор во четири очи со Хермес, 
ем во четири очи, ем во глува одаја. 
Оттаму и истата практика 
во времето на главатарите 
со петокраки на челата. 
Разговараа како татко и син, 
како две машки и мудри глави. 
Зевс веднаш рече дека воопшто 
не е изненаден од кризата 
и, колку што се знае, првпат изусти 
дека боговите од Додекатеонот 
не се бесмртни, но начинот на кој 
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се врви директно во пропаст 
е непристоен заговор и заслужува казна: 
суров начин, сурова казна. 
Па, нешто морда остане зад нас 
не беше баш сè лошо во наше време! 
Така говореше Зевс, повеќе 
шепотеше отколку што говореше. 
Хермес, понаклонет кон брзи 
и оперативни решенија, 
веднаш му предложи на Зевс 
некој од боговите да се принесе 
како жртва (кој ќе бара сега 
саможртва, тоа било обичај 
на македонските комити и партизани) 
За Хермес се знаеше дека 
е најитар од сите олимписки богови, 
без разлика што подлажувал и поткраднувал. 
Маките на изборот на жртвата 
им ги скусил Дионис 
и сепак сè завршило по македонски: 
Дионис доброволно се пријавил за жртва, 
како да оди на доброволна младинска акција. 
Сфатил дека животот му е празен, 
а главата полна мигрени, ќе да е 
и отшто потпивнувал отповеќе. 
Сепак, душа си е душа, и боговите, 
еве како Дионис, пуштаат по некоја солза 
во суден час и го повикуваат надбогот за 
сведок. 
Сал светулките сфатија што се случува 
и навредени си ја шугнаа од Олимп. 
А Дипнис сепак успеа да им намигне 
првин на светулките, потем и на сите 
при заминувањето од овој свет. 
Божји свет. 
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ЈАСОН И ЗЛАТНОТО РУНО 
 
Златото не 'рѓосува 
не 'рѓосуваат ни старите маски 
што ни ги шиткаат како нови, 
ама сеќавањата 'рѓосуваат 
'рѓа луѓе, рѓи сеќавања. 
Колку се подалечни настаните, 
толку по 'рѓосани стануваат сеќавањата. 
Денес штом ќе речеш злато 
секој нормален помислува 
на арамилак, на Али Баба 
и како еден од неговите 
четириесет разбојници си извикува, 
онака во себе: „Сезаме, отвори се!“ 
Од алчност,,од страв ли 
збеснал светов во златна прашина. 
Крушата под дрвото си паѓа, 
велат оние со нерѓосано сеќавање 
кои не бегале од часовите по историја 
и со восхит го спомнуваат златното руно, 
најважниот поход на старите Елини 
што го водел кој друг ако не Јасон 
во времето кога отпосле се дознало 
дека На Колхида се чува 
најскапата светска тајна 
златното руно кое не можело 
ни да се допре, толку што го чувал 
некој бесен аждер кој не спиел 
ни дење ни ноќе, ни на делник ни на празник. 
Мечка страв мене не страв, 
си рекол Јасон, момчето со една сандала 
и испловил кон Колхида 
со дружина од педесетмина, 
сите арслан јуначишта 
подоцна наречени Аргонаути 
по името на бродот со кој пловеле 
а пак бродот бил именуван 
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по името на својот креатор. 
Најголем и најличен брод бил Арго, 
брод за долга пловидба 
со капетан за долга пловидба 
без телескоп што гледал и во 
минатото, уште побистро во иднината. 
Кога ќе испловиш, 
ќе пловиш, пловиш, 
ќе папсаш од пловење 
ама ќе допловиш, си велел Јасон. 
Не си велел напразно, ами оти знаел, 
знаел не само да го води бродот 
ами и да фаќа мисли со морски длабочини. 
Кога допловиле во Колхида 
домаќинот, кралот тамошен 
(кој имал една преубава ќерка) 
ги пречекал како мили гости. 
За руното колај бива, им рекол домаќинот, 
ене го во градината на нашиот Арес, 
го чува еден страшен аждер 
и како во сите приказни 
ќе треба да исполните три услови 
за руното да стане ваше. 
Мислата фатена во најдлабоката 
морска длабочина му рекла на Јасон 
дека попуста била маката, 
не може да исполни ниту еден услов. 
Арно ама и над Јасон имало Хера 
која средила ќерка му на домаќинот 
по име Медеја познато по насловите 
на неколку трагедии да му помогне на Јасон, 
од љубов, се разбира. 
Јасон првин го изорал полето 
со волови што блуеле оган 
(Медеја го намачкала со огноотпорна маст), 
потем го засадил полето со змејски заби 
од кои веднаш никнувале воини, ама среде  
     нив 
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им фрлил голем камен и тие меѓу себе 
се испотепале барајќи кој од нив го фрлил 
каменот 
и најнакрај, му дал напивка 
( пак стокмена од Медеја) 
на аждерот чувар од која тој веднаш заспал, 
за прв и последен пат. 
Има и четврто: 
Јасон му се израдувал на златното руно, 
уште повеќе на златната Медеја, 
рака под рака си се качиле на Арго, 
Аргонаутите цел пат пееле свадбарски песни, 
сè додека не се вратиле во Јолк 
од каде што испловија и каде што Пелија 
сега ладнокрвно му рече дека се шегува, 
пу-пу не важи, нема ништо 
од седнувањето на Јасон во татковиот престол. 
Којзнае дали бил родоначелник 
ама и сега има плеви измамници како Пелија, 
ќе ти ветат, моме Трено, нема да те земат. 
Златното руно си остана во приказната, 
дојде времето на многу овци, бравови, 
тадури и наперчени пастири, 
руно нема, златни ланци има 
со онолкави крстови по влакнестите гради 
на оние кои никогаш не чуле за Арго и 
аргонаутите, 
ами само за златни шипки, златни на мајка, 
кој видел аир од некакви бродови 
и која мајка ги терала да пловат толку далеку? 
Ако е до бродови, еве и ние си засадивме 
бродови 
во нашата река, иако е непловна 
а лете речиси и безводна, 
на нивните палуби правиме разни гоштевки 
понекогаш ќе намине и пастирот 
(овци како овци. сакаат некој 
да ги потстрижи малку) 
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а во бродските кабини спијат заскитани 
туристи 
дури од Загреб и други џенемии, 
а баханалките ќе ви кажат за другото. 
Јасон веќе знаеше, ама и да не знаеше 
сега сосем се увери дека приказната 
за секој брод завршува со потопување 
сосе наталожените мисли од морските 
длабочини. 
Голема горчина, коприва му влезе во здивот 
на Јасон 
кој саде се прашуваш: колку несреќи 
собира на еден брод, што е поразорно 
мислата или водата? чуму подвизите 
ако дарата излегува поголема од маслото? 
Да седи ли уште на палубата 
на бродот насаден во непловната река 
и цела вечност да чека келнерот 
да му донесе горчливо кафе, 
згора и да ги слуша песјите лавежи на брегот 
(и песовите гладни и жедни, нема веќе 
ни коски пред касапниците и по 
контејнерите). 
Ќе седи, ќе поседи и ќе се допрашува: 
што сега, после сите чудесии? 
Патем, гледајќи ги во блескавите очиња 
ќе им раскаже на малите бегалчиња од Сирии 
и од Либии, 
стуткани на брегот крај насадениот брод, 
Јасон, вака наметнат со златното руно, 
дека често се случува кој злато да бара 
на 'рѓа да набаса. Да запаметат дечињата: 
има 'рѓави ветувања, има и 'рѓави луѓе. 
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БУНТОТ НА ЏИНОВИТЕ 
 
Некој првин ги набеди џиновите 
дека секое утро уште не измиени 
наизменично ги пеат 
Интернационалата и Марсељезата. 
(Некои, ептен локални, ќе ја викнеле 
Во борба, во борба македонски народе). 
Се вклучувале и други машинерии 
за застрашување и поткревање на гневот, 
од странско производство. 
Е, тогаш светкало на небесата 
како што светкаше баш на денот 
кога синдикатот на џиновите 
од гнев поради апсењето на Титан и Тартан 
јурна на небото, кон меките 
седала на боговите. Патем, пуштиле 
длабоки корени и им направиле митска 
подлога 
на партизаните – и тие да јуришаат не небото. 
Никој не можел да ги совлада џиновите 
– само некој обичен смртник во лавовска кожа, 
ама таквов немало на долгите списоци  
во небесните заводи за вработување. Во 
Македонија пак, лавовското земало широк 
замав, ама тоа било подоцна, со раѓањето 
на илузијата дека ако имаш лавовска или 
барем остаток од лавовски опаш, ќе се 
зачлениш без мака во клубот на бесмртните. 
Потрхранувањето на илузијата за бесмртноста 
е во силен замав и денес –  
преку национални пензии и други матракуки. 
Како што е знајно, Херакле им ја оптегнал 
првата стрела на бунтовните џинови 
и во сите тие бунтарски бркотници 
ја спасил Хера од чисто силување. 
Хера си продолжува доброволно,  
демек од љубов, да си легнува со Зевс 
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а и со некој друг ако и се бендиса. 
На Херакле му останало да биде задолжен 
за задавање смртоносни удари, вадење очи, 
заверка и удирање печат за ничкосувањето 
на секој што ќе се побуни и ќе јурне кон 
небото. 
Нашински речено: на тепачот оптегачот. 
Штоако ничкосаните а ќе го виделе Херакле 
бегале распаметени, се урнисувале не земи, 
како што подоцна и некои авиони  
се урнисувале на земи, колку да се 
разберело де, дека не е секој за небески 
височини. 
Од некои такви паѓања од небесата 
на земи се создадени разни нешта 
- ритки, ливади, тадури острови, така 
велат, настанала и Сицилија, траен споменик 
на тие славни времиња каде што се кренати 
осматрачници за надгледување како 
се негуваат славните традиции во целиот свет. 
Мора некаде во светот да останал 
и некој споменик на магарињата, оти 
кога паѓале и бегале џиновите 
рикале како магариња. А и допрва  
ќе се градат магарешки паметници, 
таков аманет оставиле џиновите: 
секогаш и во сите времиња да има 
барем еден што ќе го продолжи  
магарешкото рикање, а на некои  
им било дпуштено од џиновите да прават 
џуџиња 
надевајќи дека така ќе ги наполнат 
со нешто новоизградените небески 
продавници за сувенири. Тоа ти било 
исто како да се надеваш на пијана жена 
и да си мислиш дека веќе нема такви 
што везден во небото се загледани. 
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ТЕРСИТ 
 
 
 
Далеч е патот до Троја 
– тамам толку секој воин 
да си го покаже суратот 
и табиетот што го носел 
под шлемот. А војска без 
терсенлии не бидува. Таков, 
терсик, бил Терсит што малку 
може да се насети од неговото име. 
Ѓоа смешен, ама асли кавгаџија 
со владетелите. Маѓепсник: 
окус-покус, туку ќе исчезне 
во најжестоките битки. Ни под 
дрво, ни под камен, ни во 
глувчина дупка, нигде го нема. 
А да го имало ќе го препознаеле 
оти бил најгрд борец меѓу сите 
што стасале во Троја. Куц, грбав, 
со шилеста глава – создаден за 
презир и за потсмев. Велат, и 
духот му бил изопачен – сите бои 
ги вапцувал: ај што бил кукавица, 
ама и потклеветувал бааги. Лика 
и прилика на вечен незадоволник. 
Да беше незнаен можеби  
ќе добиеше споменик, ама знајните 
незадоволници добиваа само дузина  
стапови по голите газови. Колку 
повеќе стапови, толку повисоко место 
во редовите на епизодистите во Троја. 
Толку поблизу до крвожедните ајкули, 
долу во морето. И до цврстите канџи 
на октоподите, не оние за кои векови 
подоцна се расправаше во  
македонското собрание, а кои некои 
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апаши низ белиот свет ги носеа 
како значки на црните ревери. 
 
Терсит не ги сакаше мртвите, 
а незакопани градови. Сакаше  
само мртвите под ѕидините на 
Троја да се насмеат, така да ги  
поздрават владетелите. За  
владетелите беше стокмил  
тајно складиште на жежок восок 
– да ги излее во восочни фигури 
кои еден ден сепак ќе се стопат 
под жешкото сонце на Егејот. 
И севезден раздаваше  
незадоволство од владетелите 
и хероите предводници. На Ахил 
в лице му го плесна и го исмеангревот 
што врз мртвата кралица Пентесилеја 
извршил некрофилија откако видел 
колку е убава. Во Терсит не зарипнал 
гласот на онеправданите. На сите, па 
и на Ахил му докажал дека митовите 
има место и за куци и грбави. 
Ахила баш го заболело увото за тоа. 
Никому ништо не простувал, 
што се видело по искршените ѕрцки 
на Тесит и по душата што му 
ја катапултирал во Ереб. 
Со душа – без душа, Тесит 
се вратил жив од Троја. 
На враќање конечно му се 
разјаснило дека смртта 
не јава врана коња:  
таа често оди и пеш, 
чекор по чекор, полека 
но сепак сигурно, без почин 
ни за капка вода. 
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ЕПИГОНИТЕ И ТРЕСАНДАР 
 
 
Ги има секаде и во секоја епоха. 
Мислат дека епохите се облечени во униформи 
и запинаат да се пикнат во каква е да е  
     униформа 
може и во морнарска и од галиите севезден 
да му мавтаат на времето. Радосно, се разбира. 
Такви биле уште од времето на Александар 
Македонски: 
ги викале дијадоси и ги препознавале по тоа 
што во сезоните на панаѓурите се преправале 
во жени забрадени со бесен беснотилак. 
Тогаш 
ги соблекувале униформите и којзнае зошто 
многу сакале некој да ги штипка 
троа по румените обравчиња, троа по 
газињата. 
Со штипкање најлесно се прескокнувале 
епохите 
и се станувало епигон, гарант оригинал. 
Во новите епохи тие станувале нови 
следбеници 
времето навлекувало нови униформи, тие 
веднаш по него. Затоа биле времињата – 
да им го крепат чувството за следбеност 
на епигоните, а понекогаш и решителноста. 
Кога се решителни, кај нив нема брат за брат, 
имало само брат на брат. И останало до денес. 
Во тоа се изопачила нивната храброст. А не дека 
не биле храбри следбениците на хероите од Арг 
кои загинале во првиот поход на Теба. Арно  
      ама, 
епигонот си е епигон. Не е да речеш дека се баш 
фалсификат (крушата под дрвото се паѓа, а тие 
биле деца на паднати херои) ама 
фалсификатот 
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никогаш не станува оригинал. Нема таква  
     алхемија. 
И епигоните добиле шанса, оригинал, како 
и нивните татковци. Десет години подоцна. 
Биле во униформи на одмазници и онака 
епигонски, 
заслепени следбеници, ја освоиле Теба. 
Историјата 
приредува многу мајтапи, но епигоните не се 
баш за мајтап. Особено ако челник им е 
Терсандар. 
Ништо ново: по војната, и онаа на епигоните, 
некој умник по име Хесиод рекол дека тоа ми 
ти било 
војна на едиповите овци, а бездруго била извор 
од кој подоцна ќе потечат реки крв во 
Тројанската војна. 
Војната на епигоните се зема и како потврда 
дека судот на жената е нестабилен. А 
улавштините, 
заправо, ги прават мажите за да им удоволат 
на жените. 
Ехеееј, од кога се воделе војни за жените! 
А конечно се покажува колку е умно да се 
слушаат 
и пророците и како да се толкувваат нивните 
пророштва. 
Налет и пророштва и храброст на епигони 
ако најнакрај е неизбежно проклетството 
синот 
да си ја убие мајка си за да го одмазди својот 
татко. 
Но, и мајките заслужуваат одмазда, нели? 
И така, до вечната вртоглавица во 
епигонскиот круг. 
Тадури и косењето на обраснатата трева 
ќе им прилега на одмазда, на вадење очи на 
ливадите. 
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На одмазнички повик ќе им личи 
и крекањето на жабите во трските на езерото. 
Отпосле се разбира дека по смртта 
сè станува излишно и дека не и се верува 
секогаш и беспоговорно и на родената мајка, 
оти има и мајки кои предат само црна волна. 
Отпосле се разбира дека е празен животот 
ако помине во непрестајно разминување, 
а секогаш искрснува некој кого не го сакаме. 
Отпосле сфаќа Тресандар: 
кога од небесата врне крв, чадорите 
не се никаква заштита. Ќе му пукне главата 
од болки, не помагаат никакви билки и магии. 
Отпосле му текнува да се запраша: 
ќе умеат ли гробиштата да посведочат 
колку навистина бил убав брат му? 
Отпосле му дојде мислата 
дека братоубиствата немаат ни почеток ни 
крај 
и дека епигонски е да се помоли 
да му никнат крилја на плеќите како на оној 
Икар 
и да лета до кајшто ќе лета, 
па да се струполи машки во разбеснетото 
море. 
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ПИГМАЛИОН И ГАЛАТЕЈА 
 
 
Ќе речеш, обезлистено стебло. 
Суварка забранета за пентерење. 
Чека ли чека, да се распламти жарчето. 
Да налегнеш женско не е којзнае што, 
ама да овековечиш женско, 
тоа е како сонцето да те покани 
на свечена вечера. И тоа не штогоде 
сонце, ами волшебно бело, 
како слонова коска. Сал од еден 
таков сончев зрак бидува идеална жена, 
сал Пигмалион го знаеше тој зрак 
и сал тој умееше да го оживее 
волшебниот сончев зрак 
и волшебно белата слонова коска. 
Ем да ги оживее, ем да ги изнакити, 
најубаво да ја облекува жената 
и најчудесни подароци да и дарува. 
Како секој вистински ерген 
речиси монашки посветен на осаменоста 
кој не знаеше дали е уплав 
или некаква друга чинка 
на свадба да му ја запеат 
„Ерген одев, поарно ми беше...“ 
А знаеше дека секакви песни има 
свадбарски, и ора исто така 
и дека има песни за оживување 
е, една таква песна чекаше 
да му го чешне и разгали увото, 
којзае зошто, ама баш левото уво. 
Дури кога му запеа дита Афродита 
– баш на левото увце – 
Пигмалион сфати дека убавината 
секогаш е жива, како што е жива, 
ене, неговата Галатеја 
и нивната ќерка Пафа. 
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Во таа чест Пигмалион 
свечено се збратими со Овидие, 
влезе и не излезе од неговите метаморфози, 
секиден играа карти, 
табланет, реми, џандар збира, такви игри, 
а кога ќе свртеа рулет 
обајцата вложуваа на Галатеја. 
Лудата среќа не го одминуваше Пигмалион 
кога играше рулет, се вжаруваше 
од неспокој при секоја добивка 
така што мораше често да се 
повикуваат противпожарни возила, 
да се слушаат нивните сирени 
на десното увце – 
тогаш Пигмалион ќе заиташе 
по млечните патеки на небото 
уште еднаш да се увери 
од што и како се раѓаат ѕвездите 
и каде, всушнст ,извира 
љубовната песна за Галитеја. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АМАЗОНКИТЕ 
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АМАЗОНКИТЕ 
 
Кој ги видел, 
во амазонските прашуми 
или на карневалот во Рио, 
останал со ококорени очи 
до умирачка. Извишени 
како црни тополи, 
ја виткаат снагата 
како со раѓањето 
на секоја од нив 
да се обновува производството 
на ластици. 
Еколошки гледано, 
тие низ вековите дишеле 
исклучиво густ шумски воздух 
и имале големи маки со дишењето 
кога се фатиле на оро 
со боговите на небесата. 
А, благо речено, навистина 
е чуден тој свет на боговите 
со разреден воздух. 
Лебдечки свет, родилиште 
на многу литарки 
за кои се измислуваат 
и препродаваат многу митови. 
И митот за Амазонките. 
Демек, секој свет си има 
свои убавици, ама меѓу нив 
има и машки Паци. 
Помашки од машките херои, 
тадури и од некои богови, 
така што не им требале 
никакви невладини здруженија 
за  полова еднаквост. 
Што сакаш повеќе 
ако знаеш дека ниту една, 
ама баш ниту една Амазонка, 
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не можела да се венча 
ако не убие барем еден маж 
на бојното поле. А и тоа 
со мажачките им било 
чудно: еднаш двапати годишно 
легни со некој маж, 
па ако биде женско 
задржи си го во амазонското племе, 
а ако биде машко – назад во 
машкиот табор или, недај боже, 
во амазонските гробишта 
за машки новороденчиња. 
Тук там во Мала Азија и Либија 
археолозите ќе откријат 
некои такви гробишта. 
Самите Амазонки, пак, 
умирале по неколку пати, 
зависно до тоа колку мажи 
збрлавеле или заклале на живо. 
На гробиштата си биле дома, 
а во вечна туѓина. Не пееле 
туѓината пуста да остане 
а од тажаленките им скокала 
неверица и некоја 
заборавена верверица. 
Зборовите во тажаленките 
им биле со зацрвенети очи. 
Тесеј водел војна со Амазонките 
кои ја нападнале Атина и така 
ја нашол Федра па не останал 
вечен ерген. А на воините 
кога ќе престанат да се ергени 
не им текнува да им изградат 
паметник на Амазонките. 
А толку мермери се потрошија 
по светските, се разбира 
и скопските плоштади 
– ѓоа како дел од светот 
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за културен натпревар 
меѓу народите – 
толку мермери низ времето 
ќе станат ситен песок 
врз кој некој ќе ја запише 
историската неправда 
што не се најде мермер 
за паметник и на Амазонките. 
Тие имаат дабов корен 
и не се дробат во ситен песок 
ниту мируваат по чардаците 
како исушени пиперки, 
не се ни пајаци без мрежи 
и без потки за ткаење, 
ниту пак некој некогаш 
помислил кога ги гледал 
Амазонките разлетани 
како облаци со тврди цицки, 
ама на крај памет не му доаѓала 
онаа нашата учкур имам 
гаќи немам, леле сиромааав! 
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РЕКАТА СТИКС 
 
 
Ако повнимателно погледнете 
на сателитските мапи 
и денес меѓу Русија и Украина 
спокојно си тече реката Стикс 
и носи се на што ќе налета 
- некаде во облик на смрт, 
некаде во облик на живот, 
а кога ќе најдодат силни дождови 
кајшто треба да тече смрт  
тече живот, тече, тече  
додека не истече. 
Со Стикс, всушност, 
започнува разграничувањето 
и одбележувањето на границите 
- првин помеѓу надземниот 
и подземниот свет, потем 
меѓу државите и народите. 
Разграничувањето секогаш  
личело на државна лотарија, 
а понекогаш, кога се правело иле, 
лотаријата се претворала 
во кланица, кланица за граница, 
а сета крв и онака се слевала 
во големото мочуриште во адот. 
Дури отпосле се покажало 
дека линијата на секоја 
граница е линија на омразата. 
Од омраза и ден – денес 
најмногу страдаат оние 
кои не умеат да мразат. 
Сега не е подземно, ами 
на ачик, надземи, 
петпати поголемо од подземното 
мочуриштето на омразата. 
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Сега гледаме дека омразата 
ни била вековна татковина, 
во која нема- нема па ќе се 
организирале олимпијади во мразење: 
колку повеќе мразиш 
– толку повеќе вредиш 
се велело на свеченото отворање 
а наместо медали се давале 
макети од Скадар ба Бојана 
или извезени марами што 
дури трепнеш се параат. 
Диктаторите се познати по тоа 
што на олимпијадите  
си ги чешаат мешињата, 
а популистите најмногу  
ја сакале баш таа глетка 
– кави трки, какви скокови во височина; 
Се знае и денес кој може 
да скока во височина, 
а се знае и дека оние кои 
без стартен број се вперуваат 
кон височините 
– секавично скокаат во длабочина. 
Секавично и обезглавено. 
Оние кои се означуваат 
како комуњари не мораат  
да имаат ни стартен број, 
за нив нема ни квалификации, 
ни олимпијади, ами веднаш 
се фрлаат во реката на омразата 
и тогаш реката се насочувала 
кон светот во кој комуњарите 
веќе не можат да пркнат. 
 
Секоја река и секое мочуриште 
се паметат од памтивек до памтивек, 
а од памтењата, гледаме, 
и во нашите потоци се 



 90 

ѕидаат некакви старовремски галии 
со кои душите се превезуваа 
на спротивниот брег – за душите 
на безбожните нема место, 
тие инонака секогаш се отспротива. 
Додека пловеле од едниот  
на другиот брег душите си припомнувале 
(секоја пловидба во вечноста  
си носи утешна награда) 
дека баш во реката по која пловат 
се заколнувале големи мажи, 
богови, тадури и Зевс кој и се 
заколнал на Семела дека ќе и даде 
да го види како божество. Го видела 
и веднаш умрела, колку да се знае: 
оригинално божество носи оригинална смрт 
– шуќур што мина времето на оригиналите, 
сега божемски се умира во епохата на 
фалшивите. 
За фалшивите не важи 
деветгодишното одземање на говорот 
по прашувањето на заклетвата во Стикс 
а еве ги кај заседаваат во една стара крчма 
на брегот на реката дали 
петата навистина му останала 
слабо место на Ахил кога мајка му 
Тетида го бањала во Стик и го држела 
баш за петата која не се намокрила. 
Во старата крчма се локаат  
големи бочви вино, а реката Стикс 
надојдува полна со омраза, 
идат големи поплави  
и од каде да знаеш, 
можеби некој пијан ќе се спаси. 
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РЕКАТА ЛЕТА 
 
 
Летај, летај, 
летај кајшто ќе леташ 
само со умот да не леташ. 
Летај преку девет планини, 
преку девет мориња летај 
и кога ќе долеташ 
си долетал во реката Лета. 
Реката подземи, 
па ќе да е и ти си летал 
како крт на млазен погон. 
Во летањето, како и животот, 
сè e можно – без разлика 
дали скопското е светло или црно. 
Толку ти било мераклиско 
ова летање – како душата да ти летала: 
еден замав на крилјата 
еден заборав; 
Едно долетување до Лета, 
едно сркнување од плитката вода 
и миговно заборавање 
на сè што било и поминало: 
на претседатели на држави 
кои не умеат и на оро да се фатат, 
на војните што задолжително 
завршуваат со мир и за кои 
дури отпосле не е јасно 
за кој Цацко се водени, 
за рамковните договори 
што се продаваат во позлатени рамки 
на пазарите за ветви нешта 
и нови лаги и прелаги, 
на карневалот во Рио 
но и. на оние во земјата Карневалија 
во Вевчани, Струмица и Прилеп... 
И сè така – до крајот на заборавот 
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дури не заборавиш што се заборавил. 
А забораваш дека тукушто си слетал 
и полетуваш назад, 
како оној охридскиот Дедал, 
назад во светот на новите сеќавања. 
Да си го поткрепат незаборавот 
на сушите се поголеми 
и габите сè поотровни, 
на густежот од безумници 
и бездарници, на злобници 
и приредувачи на мрачни пирови, 
на немоќните кои палат свеќи 
врз урнатините на животот, 
на бившите бездомници 
кои преку ноќ станаа иматели и главатари, 
и со пура в уста мрморат нешто 
за тоа дека богатството секогаш 
има предимство пред сиромаштвото. 
А сиромасите да не го нарушат 
јавниот ред и мир, само: 
варди не господи од довчерашни жаби 
кои си замислуваат дека станале 
коњи и тоа летачки коњи, 
варди нè од секакви лижигазовци, 
најмногу од оние кои 
неразумот го есапат за мудрост 
нов сој црни птици, 
во црни кафези 
глодачи на надежта 
кои се занесуваат дека 
животот е полетај од црната дупка 
слетај во реката Лета, 
заборави сè што било и поминало, 
ама пустото не поминало 
она што летачите го забораваат: 
до изворот на реката Лета 
постои изворот Мнемосин 
до кој не се доаѓа со летање 
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и има спротивно дејство 
од оној на реката Лета, 
иако веќе одамна 
животот не е светилиште. 
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ТАРТАР БИФТЕК 
 
 
Листата на јадења  
во ресторанот во онаа  
света планина горе 
ја предводи тартар-бифтекот. 
Така длабочината се претвора 
во височина. Или, обратно, сеедно. 
Сепак: колку време треба до дното? 
На оградата надвор луто пафта чавка 
- да се прими на знаење дека е 
од високиот род на пророчките птици. 
Со убаво рујно вино 
(медовината е испиена од историјата) 
се разврзува муабет на тема 
- татковци и деца. Побанална тема  
одвај може да се најде, заскитана 
само тука некаде, во планините. 
Имало, велат оние кои прочитале 
троа повеќе некој татко по име Уран 
(предвесник на разредениот ураниум?) 
кој сека година си ги ждерел 
новороденчињата, 
сопствените новороденчиња! 
(а тие, богами, биле титани). 
Родилката на новороденчињата  
еднаш наместо најмладото и најубаво 
бебе (Крон се викало) му подметнала камен 
- тврд камен, гранитен, нескршлив. 
Го прождрал ненаситникот и каменот  
- ја камен, ја бебе, важно е да се крка нешто! 
Арно ама, бебето пораснало,  
и нему му се паднало да ги одмази 
браќата и сестрите: на сон, со камен 
срп (чекани тогаш немало) 
го кастрирал татка си и гениталиите 
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се левата рака му ги фрлил в море, 
а левата рака, како што се знае,  
од најдамни дамнини била лош предзнак: 
 се велело – само да не те довтаса лева рака! 
Бидејќи живеачката врви од колено на 
колено, 
баш најмладото (и најубавото) братче 
го фатило пророштвото – да биде убиен 
од некој од сопствените синови, по можност  
од најмалиот – колку да се зачува редот. 
А тој, најмладиот, всушност трет син на Крон 
се искачил многу на високо, 
најмногу што се може во небеската хиерархија 
- станал, најнакрај, сопственик 
на сите небески молњни и зачетник 
на приватната сопственост и одмазда. 
Молњите му биле сторако оружје 
што на своја кожа го почувствувал и татко му. 
Хм, познато, рече некој на крајот на масата: 
рани куче да те лае! А и тоа со браќата  
како да го има кај Достоевски, додаде друг. 
Темата за татковците и децата бргу-бргу се 
смени 
- штом мрачниот подземен свет 
го развеа своето знаме на врвот на планината. 
Келнерите, како и обично, доцнеа  
и не ја научија оваа лекција од историјата.  
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МРАВКИТЕ НА ЕАК 
 
Едни мравки 
кога ќе се лизнат 
од развиорените гранки 
на небеските дрвја 
и ќе паднат наземи  
- стануваат луѓе. 
Сега, не баш луѓе како луѓе, 
малку се мекушести, 
како штрумфови од пластелин 
ама, најнакрај – луѓе се. 
Си имаат свој свет, 
свој начин на живот, 
своја земска управа 
и небесен водач  
кој се вика Еак  
и кој севезден ја држи за рака 
најубавата штрумфета  
и сал туку ја рашетува 
- ту меѓу боговите,  
ту меѓу поданиците. 
И ваму и таму, 
ни ваму ни таму. 
 
Мравките на Еак 
опстануваат само во колектив 
и колективно се носталгични 
по еден вид далечна човечност 
кога да имаше многу труд, 
воодушевување и самодоверба, 
кога божјите храмови не биле 
испокршени и испоганети 
и кога боговите не биле уличари. 
И кога повеќе се грижеа  
да пронајдат сенки за душите 
на своите поданици. 
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Се случи 
најмногу мравки да паднат 
во Миридонија, на самата 
граница со Македонија 
каде што само најмравките 
имаа обетки и дијадеми 
и наметки во илјада бои 
(затоа новогодишните елки 
им ги краселе во илјада бои!). 
Кога ќе се кренеше тревога 
мравките во Миридонија 
се криеја зад хоризонтот 
и оттаму ги збунуваа напасниците 
пуштајќи по небото 
да играат ѕуници во илјада бои. 
Од боите си ги црпеа 
основните начела на  
сопствениот мравји идентитет 
- не. како другите мравки, 
непаднати од дрвјата кои 
сал туку лазеа и собираа 
нешто за на зима. Боите на 
мравките паднати од дрвја 
не беа чуле за гпдишни времиња. 
 
Добро, 
за мравките од Миридонија 
не може да се рече дека беа 
духовно доделкани како што треба 
ама беа навистина добри 
трговци со идеи (што свои, што позајмени). 
По некоја мравка 
падната од некој дабов лист 
ќе станеше министерка – 
министерка за илјада бои, 
министерка скапоцени обетки, 
министерка за чувар на  
заедничките касички, 
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а најмногу се грабаа за 
министерството за задгробна правда. 
Лозунг на ова министерство беше: 
„Правдата го стигнува секого 
– каде и да е и кога и да е!“ 
Некои мравки од Миридонија, 
кога ќе се изгубеа зад хоризонтот 
се залепуваа за навек во 'рѓата 
на фигурата на товариш Ленин 
спроти коцкарницата во Монт е Карло 
што Еак ја немаше 
во својот божји видокруг. 
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ГАНИМЕД 
 
Улави ветришта дуваат од Троја  
кон планините спроти морето. 
На далеч, предалеч. 
Едни машки, други помалку машки.  
Помалку машките, 
всушност, дувкаат нежно, нежно. 
Планините си шепотат нешто скришем. 
За дувањето и дувкањето, за делбите 
какви што не биле од памтивек. 
Гаталките нагаѓале кога 
ќе се скрши пехарот на Зевс. 
На тројанската рамница слетал орел 
и го грабнал Ганимед . Орловскиот лет 
бил објава на ерата на киднапирањата 
и на распалувањето на љубовните страсти 
на зрелите мажи кон младите момчиња. 
Отпосле се снимени и некои филмови 
за Содомија, а се отвориле и првите меани 
во кои Ганимед, назначен за прв шеф на сала 
во гостилниците на боговите, ги служел 
со вино и другите богови. Зевс редовно 
се натрескувал од љубомора. Тогаш 
најмногу му се допаѓало кога ќе видел 
како најдобрите загинуваат. Зевс како Зевс. 
Откако ќе се отрезнел ќе видел дека  
му загинале и патинираните зборови. 
Заблудите 
секогаш преживувале. Од нив 
се ѕидало минатото, од нив немоќно 
крцкале воденичарските камења. 
Крцкала и судбината. Пехарите со вино 
сè почесто, како токмак, му ги 
смачкувале мислите на Зевс. 
Ганимед си измислувал песни 
со северини девери, со гаѓања и раѓања. 
Ја пипкал водолијата во хороскопот.  
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Секоја водолија нагнетена со амброзија 
и налокана со нектарот на Зевс 
му била близначка. Блудот не е блуд 
без пасивни улоги. Една па друга, 
дузина пропуштени свадби. Дузина порази. 
На поразените им следува пеш по светот, 
по стапките на еден македонски поет. 
Чудно: Аристофан им се лутел  
на потсмевачите на пасивните талкачи. 
Формирал и Невладина организација за 
заштита на пасивните и на скудните 
со еротски мечти. Платон пак, меѓу учениците 
си избирал следбеници како што 
се избираат узреани лубеници. 
Ганимед не би бил Ганимед ако  
нешто му било јасно, како на пример, 
зошто на фудбалските судии 
(а и на некои политичари) 
сите им викаат „уа, педери!“ 
Заборавот не го запира крвотокот, 
е тоа му било совршено јасно на Ганимед. 
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ЕДИП 
 
Пролетно утро, румено. 
Пророците и душманите 
никогаш не спијат. 
Во една од одаите на палатата 
на кралот Лај се мачи 
да излезе на бело видело 
прворожбата на кралицата Јункаста. 
Прво па машко. 
Првиот плач: мамо те сакаааам! 
Ѕвонат златните ѕвона: 
ќе се вика Едип. 
Пророците првпат поделени на две 
како расечено јаболко: 
ем им е мило оти погодија, 
ем мора да му кажат на кеалот Лај 
дека еден ден баш ова машко 
што сега незапирливо вреска 
„Мамо, те сакаааам!“ 
ќе му дојде до акот. 
Кралот не е луд: 
се прават и други деца, 
ама сака куртул од овие 
кои одвај родени врескаат 
дека ќе ти дојдат до акот 
го испраќа Едип на планината Китерон. 
Нека си попее таму 
Планино моја рудино! 
Ако не кралски богатства 
во планината се наоѓаат 
добри луѓе кои го пораснале Едип. 
Баш како мајка и татко му биле, 
само не билошки, што велат сега. 
На една школска екскурзија 
во светилиштето Делфи 
вистиномер го акнал Едипа 
по глава. Не видел како изгледа 
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вистиномерот, ама убаво чул 
дека Јукаста му била мајка а Лај татко. 
Тој самиот, демек, кралче. 
Нема друго: кинисува за Теба. 
На една крстосница пред влезот на Теба 
се закара со еден постар човек 
за тоа кому му е светлото зелено 
и кој има предимство на патот кон иднината 
Едип лесно му дошол до акот на непознатиот 
си ошол кумот кога дознал дека убиениот 
е крал по име Лај и дека тој му у роден татко. 
Откога постои Теба, во неа се влегува 
ако се одгатне загатката на Сфингата 
што не беше проблем за Едип, 
кој за награда ја доби кралицата Јакаста 
со која изродија четири деца и никој 
не може да рече дека живееја лошо. 
Арно ама, нема тајна што ќе се сочува до гроба 
и нема невидливи блискости 
во Теба се расчу дека Јакаста му е мајка на  
     Едип, 
се случи страшен помор, Едип самиот 
си ги ископа очите,  Јакаста се самоуби. 
Оној Фројд од случајот на Едип си направи 
цели студии за сексуалната наклонетост 
кон родителот од спротивен пол што 
завршуваа 
со извикот: кога ќе пораснам ќе се оженам со 
мајка ми, 
небаре е тоа ако бидам одличен ќе ме честат 
сладолед! 
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ЗА АВТОРОТ 
 
РИСТО ЛАЗАРОВ 
(био-библиографска белешка) 
  
  
Роден на 3 октомври 1949 година во Штип. 
Поет, преведувач, критичар, есеист. Завршил 
југословенска книжевност со македонски 
јазик на Филолошкиот факултет во Скопје. 
Работи како новинар. Бил генерален директор 
на Новинската агенција Танјуг и претседател 
на Европската асоцијација на новински 
агенции. Бил и главен уредник на 
меѓународното списание Балкан форум во кое 
свои прилози објавуваа Гинтер Грас, Чеслав 
Милош, Јосиф Бродски, Ханс Магнус 
Енцесбергер, Лешек Колаковски, Адам 
Михник и други врвни интелектуалци од 
целиот свет. Од 1997 до 2014 година бил 
директор и главен уредник на националната 
телевизија Телма. 
Член е на Друштвото на писателите на 
Македонија од 1972 година. Претседател на 
Македонскиот ПЕН центар од 2006 до 2014 
година. Член е на Чешкиот ПЕН центар. 
  
Поезија: 
Ноќна птица во паркот (1972) 
Јана (1980) 
Грозен кикот (1983) 
Капки кисела вистина (1985) 
Лет(о) преку океанот (1988) 
Горјан во Дорјан (1988) 
Одрони, избор (1988) 
Точка на вриење (1990) 
Од Битола појдов (1993) 
Одвајнадежна (1993) 
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Силјан штркот уште еднаш ја облетува 
Македонија (1995) 
Јаве, избор (1998) 
Херакле (1998) 
Колумбо (2000) 
Тројца за преферанс (2001) 
Одмолчена (2003) 
Ненадејна (2005) 
Чехопек (2006,2007) 
Среде (2008) 
Жива рана, избор (2008) 
Сонот на коалата (2009) 
Избрани дела во четири тома (2009) 
Поезија, избор (2010) 
Кревалка (2011) 
Ситночекорка (2012) 
Јана/Јана (2013) 
Светилничар (2013) 
Препки (2014) 
Вампирското (2015) 
Птици (2016) 
Mрак (2016) 
  
 
На странски јазици:   
  
Siljan the Stork Flies Over Macedonia Once 
Again (1996) 
История болезни (Москва, Русија,1996) 
Јавне песме (Просвета, Београд, Србија, 2003) 
Силян  Щьрка още ведньж лети над 
Македония (Софија, Бугарија 2006) 
Е Beftë  (на албански,2006) 
Herakleј (Љубљана, Словенија 2006) 
Cechovabeni (Брно, Чешка 2007) 
Shoes for My Father, Перт, Австралија (2010); 
Отплесана историја (Архипелаг, Београд, 
Србија 2012) 
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A Seashell Anchored In The Centuries (2014, 
Poetry Pacific, Vancuver, Canada) 
Препреке, 2015, Повеља, Краљево, Србија) 
 Labyrint,  (Брно, Чешка, 2016) 
Мрак (Ахрипелаг, Белград, 2017)  
  
Циклуси од поезијата на Ристо Лазаров се 
објавени на германски, француски, шведски, 
турски, романски, унгарски и други јазици. 
Застапуван е во сите релевантни антологии на 
современата македонска поезија. 
  
Огледи и публицистика: 
  
Прво лице еднина (Скопје, 1982); 
Лист по лист (Скопје, 2000) 
Книга за животните и други огледи (Скопје, 
2012) 
Врежанки (2014) 
Врежанки, белградски (2015) 
(П)огледи (2016) 
  
Преводи и препеви: 
  
Горан Бабиќ: Столб во реката (Скопје, 1982) 
Дејан Новачиќ: СФРЈ за повторувачи (Скопје, 
2003) 
Георги Константинов: Човекот е прашање 
(Скопје, 2006) 
Александар Новачиќ: Досието Чехов (2006) 
Абдулах Сидран: Партизански гробишта 
(Скопје, 2012) 
Чарлс Симиќ: Несоница (Скопје, 2012) 
Александар Новачиќ: Венедикт Ерофеев и 
хорот на пијаните ангели (Скoпје, 2012) 
Душко Новаковиќ: Капитулација (Скопје, 
2013) 
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Миљенко Јерговиќ: Промена на времето 
(Скопје, 2013) 
Карл Санберг: Чад и челик (2014) 
Оскар Давичо: Покрив на луњата (Скопје, 
2014) 
Милица Николиќ: Руска археолошка 
приказна (Скопје, 2014) 
Филип Давид: Книга на сеќавањата и 
заборавот (2015) 
Александар Новачиќ: Булгаков – писма до 
Сталин (2015) 
Славој Жижек (заедно со Бранко Лазаров); 
Исламот, атеизмот и модерноста (2015) 
Драган Великиќ: Иследник (2016) 
Милисав Савиќ: Џимиринче (2016) 
Дејан Алексиќ: Да се биде (2016) 
Енес Халиловиќ: Sидови (2016) 
 
Автор е и на повеќе новински и телевизиски 
патописи. 
  
Добитник е на повеќе книжевни награди и 
признанија: „Млад борец“ (1972),  
„8 ноември“ на град Штип (1972), „13 
ноември“ на градот Скопје (1980), наградата 
на МРТВ за најдобра книга за деца меѓу две 
Струшки вечери на поезијата (1987), 
наградата „Ацо Шопов“ на ДПМ за најдобра 
поетска книга (2006) наградата „Браќа 
Миладиновци“ на СВП (2008). Во 2000-та 
година беше лауреат на Празникот на липите 
во Скопје, а во 2010 година е награден со 
Книжевното жезло и со наградата Велја кутија 
на Македонските духовни конаци. Вo 2012 
година ја доби наградата Дијалог за најдобра 
книга поезија (Ситночекорка). 
  
www.ristolazarov.com 
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Ферид Мухиќ: 
 

 ПОЕТСКА  РЕВИЗИЈА НА 
АРХЕТИПСКИТЕ МИТОВИ 
Кон книгата Лавиринт од Ристо 

Лазаров 
 

Луцидноста, комбинирана со инвен-
тивни асоцијации, во функција на оригинален 
драматуршки концепт, ете ги три елементи на 
поетиката по која Ристо Лазаров веќе со 
децении е препзнатлив на книжевната сцена. 

Секој од овие трите елементи дополни-
телно е индивидуализиран,  карактеристичен 
токму за него и само за него! Луцидноста е 
маркирана со крајно висока концентрираност; 
мислата на Ристо Лазаров ниту во една рече-
ница не фаќа здив, не се одмора. Практично 
неизбежните  пасажи во кои најголем број 
писатели преминуваат во дескрипција за да ги 
преформулираат претходно веќе изнесените 
ставови, повторувајќи ги веќе кажаните 
нешта, кај Ристо Лазаров  едноставно ги нема! 
Без оглед дали станува збор за проза или за 
поезија (а Ристо Лазаров е подеднакво ин-
тринсичен, свој, само на себе сличен и во 
прозата и во поезијата), неговата луцидност 
не губи интензитет ниту за миг. Буквално од 
секоја реченица светкаат мисловни удари, 
кои, колку и да се неочекувани,  го трасираат 
основниот правец по кој се развива текстот, и 
го интегрираат во хармонична целина.  

Асоцијативното богатство е интен-
зивно присутно и непресушно, така што ја 
натопува наративната подлога како во прво-
класен хумидор за чување најдобри кубански 
пури. Оваа свежина на формулации и изо-
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билство на идеи  се должи на реткиот талент 
што го поседува Ристо Лазаров своите асо-
цијации подеднакво да му навираат и од 
врутокот на еуфонијата, и од импулсите на 
когнитивните поврзувања, втемелени врз 
големото животно исуство и широкиот хори-
зонт на неговата ерудиција. Благодарение на 
тоа, текстовите на Лазаров  сатурирани се со  
вистински семантички карамболи  од неверо-
јатно разновиден избор на зборови кои Лаза-
ров ги поврзува во цели гроздови  ефектни 
формулации на комбинирани вкусови,  соч-
носта, опороста горчливоста како и благоста и 
тоа само врз основа на нивната ингениозно 
пронајдената звучна сродност и еуфонијската 
усогласеност. Ристо Лазаров не пишува само 
да пренесе мисла, туку пишува за преку 
пренесувањето на мислата (пораката), да го 
демонстрира артистичкиот виртуозитет на 
својот специфичен авторски идентитет. Него-
вото книжевно кредо очигледно е фокусирано 
колку врз она што тој сака да го соопшти, 
исто толку и врз тоа како книжевно и умет-
нички најефектно да се соопшти саканата 
содржина. Во овој поглед, неговата поетика ја 
потврдува оправданоста на култниот импе-
ратив на естетиката формулирана од Фри-
дирих Ниче:„Начинот нека не разликува!“ 

Ристо Лазаров навистина начинот го 
разликува и го одликува, и тоа во сите еле-
менти на книжевното творештво. Имено, и 
третиот елемент на неговата поетика  – ори-
гиналноста на генералниот концепт, сижето, 
дејствието – едноставно речено, основната 
идеја – се потврдува практично во секое дело 
од целиот негов обемен опус. Консеквентно 
следејќи ја својата креативна формула, верен 
на сопствениот писателски идентитет, и во 
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својот најнов поетски ракопис, делото Лави-
ринт, Лазаров превзема еден колку ориги-
нален толку и исклучително ефектен и инспи-
ративен зафат. Иако е поттикнат, дури и ири-
тиран од низа конкретни настани и состојби, 
Лазаров не подлегнува на првиот импулс да се 
ослободи од овој товар,  да ги исфрли од себе 
сите тие фрустрирачки јанѕи и премрежија 
што, како бавно дејствувачки отрови ката-
дневно се седиментираат во душата, туку  кон 
целата таа реалност завзема гард, барајќи 
најадекватна книжевна постапка каква што 
нему му прилега,  со која поетски ќе ја елабо-
рира основната тема  токму на начинот што 
него ќе го разликува!  

А тој начин во крипто-митолошкиот 
спев Лавиринт навистина е исклучително 
стимулативен, со неисцрпни можности кои 
Лазаров штедро ги ползува. Доколку основ-
ниот белег на неговата книжевна постапка го 
определилме како динамичко единство и 
функционална усогласеност на концептот и 
методологијата, на дејствието и наративните 
стратегии низ кои тоа јазички и поимно се 
епитомизира, тогаш  делото Лавиринт прет-
ставува  поетска ревизија на архетипските ми-
тови врз кои се формирала културолошката 
свест и моралниот идентитет на современиот 
свет.  

Своите рефлексии за актуелната свет-
ска, како н нашата, македонска општествена 
реалност, Ристо Лазаров ги посредува со вни-
мателно организирана а сепак во дејстувањето 
слободна авторска интервенција; низ сите 
песни од оваа книга  класичните митови се 
топки со кои тој суверено жонглира, наизме-
нично ги дисперзира, ги собира, ги дистор-
зира и ги исправува, ги изострува и ги распли-
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нува во ефектни сфумато проблеесоци, за на 
крај по сите тие метаморфози, секогаш да ги  
врати кон примордијалната форма и да ги 
фокусира во критичко и концептуално един-
ство предочени во неговото сопствено автор-
ско видување.  

Класичните антички митови, од тро-
јанската војна и сите најважни херои и ликови 
кои одиграле клучна улога во овој настан 
опеан од Хомер, преку Зевс и Хермес, Пигма-
лион и Галатеја, Епигоните и Тресандар, кра-
лот Едип, Гигантомахијата, Терсит, Јасон и 
Аријадна, Минотаурот, Еак, реките Лета и 
Стикс, Орфеј и Евридика,  Амазонките, Хе-
род... Лазаров ингениозно ги вклучува во 
своите апдејтирани, осовременети опсерва-
ции, ги адаптира  и ги контекстуализира, ту во 
најширокиот конктекст на карикирање, ту 
сосема ги локализира на препознатливи лико-
ви и настани од нашето секојдневие, завед-
ливо и интелигентно водејќи не низ светот 
што постапно се оформува во еден вистински 
лавиринт во кој, сфаќаме, дека сме затворени 
и од кој нема ниту спас, ниту излез.   

Сепак,  согледувањето на оваа меланхо-
лична вистина за безизлезноста од лавирин-
тот на корупцијата и моралниот банкрот на 
светот во клој живееме, не предизвикува  
депресија, ниту дефетизам, како што оправ-
дано би било да се очекува  и како најчесто и 
бидува со лектирата  која уметнички уверливо 
и аргументиранло не соочува со светот во кој 
хуманизмот  е во урнатини а идеалите на 
еднаквоста и слободата се можни уште само 
како скандал или теми за подибшега. Наместо 
анксиозност и апатија,  книгата Лавиринт, се 
прима како чин на ослободување од стресот, 
ослободување од јанѕите, ослободување од 
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субмисивноста и стравот. Колку и да се 
сериозни  заканите со кои не соочува оваа 
книга, колку и да се реални опасносстие кои 
кои го демнат современиот човек притиснат 
во калапите на сеопштата репресија, книгата 
создава благородно, речиси конфорно чувство 
на доверба во сопствениот  индивидуален 
интегритет кој овозможува кон сета таа темна 
реалност да се погледне со ведра иронија   и 
морален суверенитет.  

Основниот и едновремено, доминан-
тниот ефект што го предизвикува читањето на 
книгата Лавиринт, со право може да се 
оквалификува како задоволството во текс-
тот – што во Ролан Барт го издвои како 
највредното и најзначајнот својство на секое 
книжевно уметничко дело! Читањето на едно 
вредно книжевно дело на читателот мора да 
му овозможи одредено уживање, доза радост, 
кое, според Барт секој читател примарно и го 
бара во книжевноста.  

Уживањето и задоволството во чита-
њето на овој текст (Le plaisir du text), автен-
тично е и непосредно. Тој квалитет овозмо-
жен е со  исклучително сложен и ефектен 
поетски пристап во кој координирано и 
симултано содејствуваат луцидноста и тален-
тот на авторот, но пред се  и повеќе од се, 
благодарение на фактот што Ристо Лазаров и 
двете нешта постојано ги одржува во рам-
нотежа облагодарувајќи ги со изворно хума-
нистичката инспирација, не отстапувајќи од  
својата доследна одбрана на највисоките вред-
ности и идеали врз кои се гради  општестве-
ниот живот и кон кои низ целата историја 
стреми човештвото. 
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