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Петре М. Андреевски е роден 1934 година во
Слоештица. Ги има напишано следните дела:
„Јазли" (песни) 1960, „И на небо и на земја"
(песни) 1962, „Глуво доба" 1963, „Седмиот ден"
(раскази) 1964, „Дениција" (песни) 1968 година за
која ја добива и наградата на Струшките вечери
на поезијата „Браќа Миладиновци" и наградата
на „Фондот 11 октомври". Ги има напишано и
радио драмите „Еден крај од крајот на војната"
и „Кој е мртвиот, господе". Сега работи како
уредник на Радио Скопје.
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Размисла
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БАРАЊЕ

Одев, думав дури стипнав в димна шума,
сонлив крај несонот од сета вода стара,
наслушнав кое време навите ме умат
и пак не го најдов тоа што го барав.
Па се вратив в поле, ко додоле, долен,
следејќи го патот од сека буба-мара,
открив колку сум за петлени зори болен
и пак не го најдов тоа што го барав.
Наѕрев в с што зрее, олабавив с што грее
и во ветрот што изветри зад мојот коњ скаран
чув: с што било еднаш сега веќе не е.

6

ЛЕТЕН МОЗАИК

Слепо коњче среде поле околу долап кружи,
за да се скрие замижува секој што го гонат,
јас лежам, а кртот со мојата сенка се служи,
низ воздухот ѕвoнат ѕвона.
Раната од божурината неразбрана чмае,
во една бара два бивола ко два рида тонат,
разликата на бавноста побавниот ја знае,
низ воздухот ѕвонат ѕвона.
Кај жегалепот не е, нешто друго веќе зрее,
на жетварите сонот воден мрави им го ронат,
инаетот на небото само в штркот не е,
низ воздухот ѕвонат ѕвона.
И ѕвонат тие ѕвона и светла кула движат:
шест полиња преку море и седум зад чести шуми;
и дур мојата сенка до телото ми ја ближат,
на кулата една жена започнува да ме уми.
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СЕКАЈЦА

Вестителко на дождот и трчајлажи
што ги будиш своите мртви стражи,
речи што немаш дури се спремаш
за својот Погубител да се мажиш?
Дека штом се родиш веднаш земаш
смртта своја сама да ја тажиш,
па не можеш се да кажиш . ..
Но кажи кога втаса во моите скришни места,
па сега, дури не те гледам во прелеста,
јас морам да те слушам и морам да те шестам,
Вестителко што траеш пократко од веста.

8

ГАТАНКА

Кога дојдов јас, ти не беше дојден,
кога дој де ти, јас веќе не бев тука;
ти дозна за мене иако бев сјојден,
но дури некој се раѓа и смртта ќе трае,
па еднаш и ти, за мене, како поука
не ќе можеш ништо да знаеш.
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ЧЕШМА

Кај водена водо брзаш,
потплашена од својта кожа?
Подзастани да те врзам
на рана од скришни иожа.
Ти си желна, а јас жеден,
страсна усно на мојта уста,
те сретнав ко вечен сведен
што ме спои со ширта пуста.
Висино од жарје течно
што свадбени нишаш ѕвона,
не напушташ, пушташ вечно,
а сепак си вечно до нас.
Ни починка имаш в стомна
кај преѓата ти се кине,
ниту спомени те спомнат,
ни минатото ти мине.
Но кај без тебе, како в силот,
ќе имаше срце светот,
кај би нашол снегот крило
и бескрајот нежно глето?
Еда водо, живо сребро,
барајќи го, в земја, в небе,
коренот на твојто стебло,
јас не најдов ништо друго,
освен тебе, тебе, тебе.
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РАЗМИСЛА

Знам за еден саканик што не може да сака
и за една солза што копнее за свое око,
знам за еден ракав што нема своја,
рака, и за еден предел, оддален во дален сокол.
Знам за едно крило што ја губи онаа птица
што дење-ноќе лета само кон Слојштица.
Знам за еден почеток без почеток што се прима
и за една сенка што не може да сени,
знам за едно лето што се сфаќа сал во зима
и за еден убав ден што нема да ме раздени.
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Макавеите ја будат силата
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МАЛИ СПОМЕНИ

1.

Знам само дена прв ден тоа беше
и дека во цутот од јоргованот биеше
ран воздушен барабан. А обновени муви
во бакнежот носеа мокри сенки
и живи семенки. И пролетта сета
се готвеше да излета
од јајцето на една птица.
Под шумата шума беше,
над шумата-бели ангели.
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2.
Ѕверовите рикаа во пештерите
за да ги осветлат. Ги свртеа куќите
и сите желки, станувајќи вестителки
на бавниот поход од шумата.
И за каква ли глетка
се заплетка една птица
во мојата топла несвестица? И падна
само како досетка меѓу семињата
што почнуваа да се вртат за да изртат
од нејзиниот глас. Тоа беше во денот
што мина со шум на празова коприна.
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3.
Се градеа цркви за нова богослужба
и оптужба на краловите. А јас бвв сам.
Сонцето готвеше лекови, лековите-знаци
за мајката и синот што беа близнаци.
Имав тогаш луди прокуди
та верував во богови лоши
и дека она што лета и свети
не ќе може никогаш да се потроши.
И пак бев оам.
Зашто моите предци можев да ги најдам
само нога свиреше на гајда
татко ми.
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4.
Јас на ашбилјарките од полските јалици
им одбирав кралици за секое пладне летно
што влегуваше недоветно во овошките.
Но голема улема од незнајни ѓупци
и прекупци на лековити цвеќиња
ми го затемнуваа летото. И затоа не знаев
од колку страни тоа ме ѕирка
и со туѓа свирка отсекаде ме претресува.
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5.

Нашата лунна тогаш беше катунка
што го бараше јуначкото пиже
кое само ако се замиже
можеше да се најде. А скокаа плачки
и свирачки на усни армоники
во нивјето што ни се вртеа
околу котарите. И го слушавме гласот
од воздушните инки што, пролеќе, мартинки
им врзуваше на девојчињата.
И беа потем црвени и жолти залези
во кои можеше да се влезе како во слика
што може да ги извика и најмирните
тревки. Но таму веќе не можевме
да го вариме лекот
за зарекот од своите предци.
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6.
Доаѓаа лилјаци со чудни знаци над селото
и со крилј ата си го осветлуваа патот.
И изрипуваше светулка, ноќна трепетулка
што цветот свој можеше само во воздухот
да го скрива и покажува. На нејзината сенка
и земаше мера некоја несама улера
што доаѓаше кај нас за да биде сама.
Оти доаѓаше од кај шумите во кои секоја птица
стануваше сапуница од која се успивавме.
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7.
Ту беше распредена жица,
ту небеска јажица. Ту беше тажен сажен
заљубен во својагга
црна кукавица. Ту беше билка навивалка,
ту молец-оживеан котолец,
ту осој в присојница глува
што свирката на мртвиот свирач
во нас ја продолжува. Ни 'ржеше зад шумите
ни блекаше во водите, н умеше.
Ту беше згура што пладнето ја истура,
ту оса со осило в стршен, ту мушичка
в мува, ту нож, ту магла, ту неверен дожд
што лажното сребро го топи
од своите подземни потопи. Н плашеше,
не следеше сите,
не ѕиркаше од зад лисниците и копите.
Ту беше тага на венче од невенче,
на притулен оган, на преполнета река
што својот извор не може нигде
да го почека. Н дебнеше, н душкаше,
лаеше со пците, н мислеше
под стреите, зад меѓите, во мртвиците.
Ту беше далечна смеа, ту модра пареа,
ту издивната сила на некоја самовила,
ту чара што дојде сегде да не избара . .
Н ослабна, н испосна, н премре,
телесното дно ни го виде,
а никој не ни кажа што беше,
ни од кај дојде, ни кај отиде.
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8.

Ми долета сојка птица
што беше единствена клучалница
кон небото. Ми донесе чиста вода
да ја пијам да ја скријам
за да се растури, да се крене
мојата бескуќна магија.
& врзавме модар конец,
кивче коса и крпче од алиштата
што требаше да ги износам.
Така во нејзиното ропство
слободата своја ја славев:
три пати и дувнав во клунот,
и отпетлав крилја, и оздравев.
Сега не знам кај се таи
и кои простори со мојата болест
и ден-денеска ги шета
но ја сознав ко иднина
во мене обѕрнета.

20

9.
Се разболе, кутрицата, нога есента
им постилаше слани на угарите успани.
А првиот снег ја подзеде но средорек,
ја остави без сенка, ја плена
нејзината снага потулена.
И Мијајле, Магден и Меглен,
тројца стари гробари,
в земја ја скрија,
без леб и вода на небо ја испратија.
Не остави рода прва,
ни сестра, ни золва, ни јатрва,
ни ќерка, ни сина,
крај гробот, сиромав, да ñ поминат.
Но остана сека пролет да се слуша
дека нејзината одделена душа
уште над селото излегува да се слика
на една горска јаглика.
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10.
Имав ишта за ветришта
што носеа одзатнати кладенци од овошките
и мраз со сув петопраз од шумите.
Па затоа, ко страк трева,
меѓу два дожда што се крева,
изрипував тао ноќта ширна,
во ноќта до небо провирна,
за мигот кош. по првата друга
тргнуваше гласницата пеперуга
од орачот на копачот, од морето во полето:
среде белиот плач од стадата
росен болиЈвач. И со кој збор
тие чуда можеа да се разбудат,
заедно со онаа билка
што кошулата со поранета осилка
ми ја запетла за вечни времиња.
Имав, имав ишта за сите ветришта што доаѓаа
од кај што и јас дојдов.
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БАБИТЕ

„Некогаш, напред, кизнајт, кога, ко
ји се добројле дните на Марта, некоја
баба, козарка, је наблискала што е лис
на гора, ама Марта не го датрајла, тô и
ми ти позајмила три дена од Априу и
је напрајла мразурец бабата и оттогај
кон ваму три дена од Априу има во
Марта и тие се лоши и се викаат Баби
и така останало...
(Народен раскажувач)

А кој можеше од нив да се скрие
дури слегуваа од планината со тапани
и гламни чии чад беа тие.
И смешаа ридови во цутени варки
за да не можат да ја близнат песната
од бачот и влажните билјарки.
И вратија штурец, заштурија штури влаги,
никој никаде не ги виде,
а секаде оставија траги.
И ни зашија ѕирка и надземна проѕирка
со скинатиот конец од снеговите
и некоја неизодна свирка.
Кој можеше од скриените да се скрие
дури слегуваа од планината со тапани
и гламни чии чад беа тие.
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ЛЕУНТИЈА

Дал' е жешка вртелешка,
што летало овое бара
ил' е нова летна смешка,
отсрамена цветна шара?
Дал' е птица потајница,
што раздомна вода пие
ил' потајум во сто лица
некој сака да се скрие?
Дал' е рана в тешка плешка
или наша земна грешка?
Нит' е жешка вртелешка,
нити птица потајница,
нит' е рана в тешка плешка,
туку пијан Леунтија:
оган влачи, вода мачи,
тука ведри, ту облачи,
в облаци со ровја влезе:
отклучува свети брави,
бара место кај да слезе
да се разболи и д' оздрави.
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КУШАЧКА

Изболи болештино од кошулава морна,
исташи се од Перевите раце и нозе,
од таа уста зорна, од таа светлост зговорна.
Кај мразот се кова, кај плачот ничиј не е,
кај темни темници на темни кочии се возат
биди суво дрво со смртта што живее.
Биди конец одденат од поглед на мртва жена,
кај в мрамор се диплат мраморните води,
кај ветрот ги врти своите ладни вретена.
Ко урок урочен од своите лоши очи
убиени камења убиено нек те згодат,
ко руга недуга зборов да те осирочи.
Биди чардак на сеници сенка што те чинат
на врв на туѓа планина ноќта кај што ноќи,
да не стои Пере до колена сред вода и месечина.
Измини го почудачко ко патот што е минат
за да му ги најдеме ветените моќи
на тој Менкин далјан, на таа Менкина далнина.
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Ј АЗ Л И

Има една клица, најстара кртица во воздухот
што дење-ноќе алка-талка за да ја најде
скинатата врзалка на ветрот. Таму е таа рана
неразбрана од моето тело што ја чува
и затоа од него постојано се одродува.
И има еден снег во кош е затворен како ек
и ланскиот лелек на недовршеното цвеќе.
Таму е мојата заборавена мајка
која со едната половина кај мене се враќа,
а со другата го испраќа таткото на моите сестри
И има еден глас меѓу моите две ува
својата тажна цел што ја проучува.
Таму е растојанието што го барам како врска
меѓу оној што решил за друг да спие
и оној, другиот, во сонот што му се крие.
И има едно светло во туѓа пепел што се пали,
а во својата се враќа
за да се пофали. Таму е оној своето тело
во моето село што го чува,
а од моето село постојано се оддалечува.
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УСПИВАЛКА

Нани ми, нани, сине, Миладине,
голем да станиш,
од чуми и злонауми сегде да ме браниш.
Од Солуна сонче клинка да ти чува заветнинка,
лулка да ти лулее, вода да ти служи
и до рана утрина со тебе да дружи.
Спи ми пиле, Спипиле, раче од облаче,
лична моја клепко ка,ј скриено с е,
ноќно мое сонце, ноќи што ми грееш.
Кој збор ќе ти земи од него да онеми,
да ми бидеш побрз од молњата. брза,
да ги врзиш наврзниците лошо што ќе ти наврзат.
Потом да потомиш таги и достаги
од гори и мориња до вишни небеси,
да нема крај на светот ти кај што ќе не си.
Ајте скраја плачки, ајт поскраја почудачки,
мојот син, Миладин, мирно си спие,
неговата ѕвезда од здивот му роса пие.
Нани, ми, нани, сине, Миладине,
нани ми, нани,
голем да пораснеш и татко да станиш.
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ВРАЌАЊЕТО НА ВИДАН ВИДАНКИН

Ај, ди, кога ти велам,
коњу млад и зелен,
над полево поле крени,
оти шест бели недели
мојата деница чека
в раце да ми раздени,
ајде, дии!
Си оди така Видан, а денот оди по него,
испуштајќи гласови знајни ко што е знаен патот,
премногу слегол ниско, а превисоко гледа:
воздухот се одгрнува ко вода што цапа во вода,
избоден и крвав од роговите на добитокот,
полето се преполнува со звук од дални наковални,
па сега се мисли кон која страна да потече,
на едно суво дрво му одлетува живата овошка,
сонцето и сончогледот си пуштаат јасни огледала,
над коњот лесен облак од крилца и огнилца
се отвора, се потнрева, се реси, шири и собира,
а коњот бара малку да пошепоти нешто со
тревите,
како Видан нему денизден што му шепоти:

Ајде коњу, па вечер
колку сакаш в јасли
зоб ќе ти потече;
зоб од сребрен овес
и јачмен што злати,
не пуштам веќе зима
вода да ти замати.
Ај, мислам јас, бами,
и на тебе, лебами,
ајде, дии!
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2.

Знае дека лаже, но не знае кој е излажан,
тој што ќе рече кориите ќе му го преречат:
пак преслека на платици, жешки жегли и
ојници,
а можеби се заедно и овдека и таму,
кај што Видан, зад ридјето, бара едно село
и во селот-о куќа со Виданка (без Видана),
со таа вита ракита што чека сол и газијан,
позајмени од мртвите и далечни мориња
што го точат мирото од цветот и животните.
На коњот со свиркање патот му го отвора
и сенката заедничка ко куче по нив трчкара.
Му нема крај на бескрајот во очите водаврични,
сретнати ко полето во срцето од полјакот,
кога низ нив претерува прецут и живожарица.
Времето му се противи, а сновалката му снова
во сетилата што бараат вратниче кон зборот:
Не ситни го, коњу, одот,
знам колку е свито
твојто босо копито.
Ти ја носиш тежината,
а мене тешко ми е:
од жежени стрели биен,
од облаци незатокриен;
уште малку пат н држи,
уште малку и издржи,
штом заедно сме, бами,
и премалку е, богами,
ајде, дии!
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3.
Си оди така Видан, а мислата с подлабоко
му пропаѓа ил' слегува по некои скришни скали,
барајќи да сретне некој пред некого да праша:
што прави сега љубовта што беше толку видлива
додека тргнуваа, немајќи што да си прикажат,
и за високите градини што ги одгради на
тргнување
за да не му е тесно пладнувањето на пладнето
што секаде дишеше со нејзината воздишка,
за зорите завирени во зрната грозје под трепките,
за белутракот во насмввката што ја испрати со
него
да му го бели оружјего ко на сестрата секира
пред дрвеното време да го изведе надвор од
дрвото,
и за глувите семиња во ноќвите што и ноќеваат,
и за водата доведена него за да го поведе,
и за се од кај што почнуваше и зборот и видот:
Ај Виданка, лели, чека
на изметените дворои,
пред куќи, да н пречека.
Ко два нови гостина
две сонца да и влезат
да ја угреат еднаш
и нејзината трпеза.
Ни застаре веќе денот,
н заборави светот,
а нам многу, многу
ни е скапо времето.
Зар не е така, бами,
така е, крста ми,
ајде, дии!
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4.

А што виде, непревидел, за да купи челен чешел
што ќе прави урвокос во косата од Виданка,
и колку жега жегавица искрај в крај го дожеже
за кованото обушје од нејзините стапалки,
под кои, постојано, по некој извор демнеше
за да не бидат иразни нејзините празници.
И колку многу беше од градот осиромашен
за богатата белегзија на рака што ќе зборува,
(на таа топла ораница, на таа прогледана
киселица)
ко растително писмо со царска вода напишано.
И колку се вардеше од Вардинци, боеше од
Боиштани,
од сите што разминуваа ветрови и ветроштини,
и колку се чинеше зазор дури да се зазори,
дур зората го отвора својот срмен прозорец
за да излета славејот што ќе го поткрене небото
и нив да ги пушти под него да поминат.

Ај не биди денгуба,
коњу грд и убав,
не е пара з а в камара,
па и тебе еднаш, нова,
ќе ти купам поткова.
Ветрена гривно ветена,
гологлава уздо узенгијо,
уште малку и сме дома,
секој сам и насамо
со својата ортома.
Би што беше, бами,
би помина, лебами,
ајде дии!
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5.
Во селото влезе ко бран некој зазбиван,
неоѕвиен од куќата и неодените одаи,
непрепознат од својата поземечка постела,
странец за главините, спиците и лактиштата
кои вечно ги делеше за да бидат заедно;
неразбран од лозницата, од гумното и бунарот
кај муграта кукурикаше со шурките светлина,
кај небото Петкамен си играше со ѕвездите.
Виданка дома не ја најде, невидена си избегала,
невиделица да ја не види во некој крај невиден
за да види како му беше тогаш и на Видана.
(И ден-денеска зад ридјето има едно селo
и во селото куќа со Видана, без Виданка,
и секогаш има една ората отворена,
една врата што чека да се врати Виданка.
А Видан се уште во здивот од коњот
својот здив го сади, го шета и засолнува):
Ојти коњу, стар и слинат,
колку тоа ме плаши, плаши
што длапките биле наши
само со вивната длабина.
Попусто патот е минат
кога времето не надрипа,
не надмина и надбодина.
Прррч!
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УКОР

Дејди колку пламен недотамен
во неговата анатема: со раце да бара,
а со нозе да зема. И колку потилја
на сите негови зилја.
Се шета ли на овојата отпарана жица
и Новина на Погибел ја бара потемница;
или само се моли, се моли, се моли
и по смртта од исто да се разболи.
Мрачен својот мрак го преведува
во мракот одлачен, во таа вода сува
преку сите води што го разнесува.
Се пречка ли со првата небесна протечка,
со нејзиниот предел сетен, а ветен
да го прави недолетен. Или само е скраја
од своето тело, од таа празна одаја.
Дејди колку пламен недотамен
во болката негова болеста што му ја лечи
со зборот недоречит. А с што има
го чува во главата од својата посестрима.
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ПРОРОК

Од овојот збор е вжарен,
во својот глас заутарен.
Ќе се јави улавец без сенка
и ќе донесе играчка-плачка
за се што се раѓа во она
високо што лета, а ниско паѓа.
Плодот ќе нема кој да го скине,
годината ќе нема кај да помине.
И секое вид-видело јасно
вид ќе види и ќе се невиди,
невидено од никого ќе угасне.
И нашите измислени лица
сипка сипаница ќе ги сипе
и расипе. Време ќе нема
во ниедна закажана трка,
а ќе се гласа секој да биде бркан,
а никој никаде стасан.
И секој ќе биде зблазнат
со водата од стомната празна.
(Кај си лаго и семенко штира
за да се живее и кога се умира?)
Од својот збор е вжарен,
во својот глас заутарен.
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СЕЛСКАТАЖАЛЕНКА
„Гооподе голем, та најголем,
господе, голема горчино,
стемни ме, не разденујме"
(Гане Тодоровски. „Тажачка за Кирче
Петров")

Ај јас желница, заметелна пепелница:
како можеше толку в душа да ме раниш,
радост да ми закатаниш. Кажи сега со кој ветар
под куќа ќе ми минеш, Дојчине,
еј, лелеј!
До што е твоја вара од поле в поле те бара,
но тебе нигде те нема, ој таго голема!
А што не најде време мене да ме нема
натема ме натема. Оти во мојата плачка
само твојата смрт да ми биде другачка;
до века да пекам и лелекам сине, Дојчине,
еј, лелеј!
Не ти падна ли жал за никој, де, слушни ги
моиве викои
па од негде речи — кој таму ќе те преоблечи?
Кој ти пушти лоша мунѕа кон другиот свет
да загунѕаш. Кано остави твојата болка
само во мене да се врсолка? (Ој, божји буни
кај него нека ме осуни!). Срце ми се кине,
Дојчине,
еј, лелеј!
Како реши личен сокол полжав да ти спие в око
и змии во ноќ глува да криеш под пазува?
Кој грев ти нави, кој на бога те намунави,
како не стори тој мене пред тебе да ме земе,
налетлеме. Каде сега сам ќе гориш
кај животот ќе го повториш сине, Дојчине,
еј, лелеј!
Дали немаше блиска рода
или бараше нова слобода?...
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МАКАВЕИТЕ ЈА БУДАТ СИЛАТА

Ја будат, ја будат како бубачка
која везден јачка затворена во каменот.
Ја будат со глогови малки и русалки
за да им ги врати нивните лица
со кои стана сватица за сите болести
и лоши вести за зимата.
Едната ја вика да биде јаглика
за друго време. Другата ñ ги чита
големите јавки од сите кукумјавки
што се јадат послем љубовта.
Третата е маја за сета промаја
меѓу ветрените корди и дождовите.
Четвртата ја бара со една буба-мара
во друга. Петтата ги чита ѕвездените шарки
на кои се греат сите овчарки
меѓу цер и баѕер што заспиваат.
Со шестата се уште шест улајки
и ќерки на нивните неродени мајки.
Ја будат за да можат зимските чуда
да ги претскажат. Оти без неа се
само кукли панукли што понеможат
и од оние страчки на оуви прачки
лисје што стануваат. Ја будат, но таа јачка
и не им ја враќа силата гатачка.
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СМРТТА НА БАБАРОТ

Доаѓаме од кај бога и ѓавола,
а бога и ѓавола бараме;
поарно видено одошто чуено
види ни го лидето,
познај ни го срцето труено.

Така му тргна веселиот час без часовник,
тој слезе во ноќта, таа се искачи во него.
Бабарите одеа пред своите сенки,
како чадот што одеше пред својот оган
и ѕвонеа ѕвонци околу нивните појаси
и по нив капеше прецутена светлина.
И дур огнот им отвораше воздушни одајчина
му се припрати една кобна мисла од недоветра,
но веќе немаше место и немаше време
за да се затскрие од ликот на празникот.
И туку почнаа да го умат и почна да уми
разни недоумности и разни недотамности:
Излези Домашару, пепел што мериш,
бубашари те викаат пред снежни двери,
утре се водици за вода да се молиш,
рака да ти сечат, а нога да те боли.
Море паднистани, заборавен од лани,
за да не ни окопнат снеговите збрани,
речи ñ на невестата да не дише во зима;
сегде да не нема, кај неа да н има!
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2.

Си мислеше:
колку води се одродиле од своите воденици,
на кои места и колку дена ќе бидат лековити
колку свети светлини се фатени на спиење
и донесени над ситата да е сита годината,
Си мислеше:
во чии булук и разбој ќе слезе месечината,
над чија нива ќе пасат босите дождови.
И мислеше за пепелта од прегореното сонце,
оковано во далечни небески темници,
за несреќните што сонуваа кого да го сретнат
за да бидат сагодина несреќни ко него
и зошто стана богатство создадено пред бога
И го одрече бога, служејќи му на времето
што требаше да го искаже суровата прачка:
Сурова, сурова и Нова година,
лошата едеквица веќе мина,
а тебе, име, тебе побратиме
празна ти пајнца, сува ти лајца,
а мразурци ти растат под капајца...
Затоа од навала, затоа од завала
(ала бјала без објала)
јавни бодни на ветрои водни
па со бела страчка оди на вражачка
да ти каже какав ум да збираш,
со кој ангел и ѓавол да се разбираш.
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3.
Што бараше, лебати, облаци зад облаци,
што бараше да среќаваш горноселски бабари?
Сам бараше сам си најде ладен бодеж под пазува,
а знаеше: без убиен нема разминување.
Што бараше таква ноќ, одлачена од ноќта
ко вода в кртечина да ти длаби во телото.
Сам бараше сам си најде в бојот да си последица:
на снегот топли дренки да ти напат од срцето,
а од здивот модра преѓа да ти преде ветрот.
Не остана итра лага, туку лага надитрена
и, сакајќи сега в потај уште малку да живееш
ти не знаеш деиа така болот си го продолжуваш.
Бре, замешан в толкуммна, а оддалечен од сите
мисли му ја каква дења сега ќе те обденува.
Дења овде пак ќе дојде, но ти каде ќе отидеш?
Што бараше тоа најде: бабарите да баботат
сега веќе без тебе, но сега веќе за тебе:
Да мислиш на треви, омарнини да косиш,
со полноќни тишки дренкокош да се носиш,
време со време во невреме да караш,
волкот да го гледаш, а трага да му бараш,
во мрачни гори стелни мракови да чуваш,
низ мразои да шеташ, а оган да дуваш,
магаре да водиш, на метла да јаваш,
со мртви да се дружиш, за живи да раздаваш.
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4.
Си мислеше: на мојот коњ,
на мојот пресламчен и тажен коњ,
ќе нема кој да му ги обуе копитата,
кој да му изведе вода и ливада
и кој да му стави нога в узенгија.
И мислеше: мојата секира,
мојата студена и мачна секира,
ќе нема кој да ја разбуди и измие,
ќе нема кој да ја пресконне и налути;
и овошките ќе нема кој да ги праша
и кој да им одговори дека ќе родат
за да им врзе златна петројажица;
и во мене ќе нема кој да ги милува
ождребените зори и отспрегнати квечерини;
и огнот ќе нема кој да го пофали,
кој да го чува и раздува за в година.
И шумата ќе нема кој да ја зауми
и лажниот цут да и го прераскаже
и јас ќе нема од каде да се вратам
во гатањето гараметно и по малку сетно:
Ветрушка се срдила сред ништи и брдила,
вјасај, васај и небо надвасала,
писмо не пишала, а до тебе втасала,
в глава ти легнала, а в срце посегнала,
три пати влегла, шест пати излегла,
а било што било во нејзиното крило,
крилото спркало и од сон те избркало.

40

5.
Но за него беше јаве и погледот му јави
дека патот за на небо му е широк и отворен.
И остана да остине сред остинати простори
меѓу Бакарно гумно и Боишта,
меѓу Устопек, Злокуќани и Орланци,
меѓу Душегубица, Облаково и Дивово,
меѓу Плачковица, Смилево и Мраморец.
Остана да остине ко гламна остината
и од пролет гробот негов перуника ќе го посетува,
наместо добитците што му се разминуваа во
зборот,
наместо овошјето со секната чешма во себеси,
наместо полето затворено меѓу неговите раце.
Немаше ни кој дно, ни кој форма да му најде
на крикот што му одјава со една вечна виулица
преку Грчец, Лисолај и Сушица,
преку Крклино, Јудово и Робово,
преку Слепче, Сувогрло и Стругово,
преку Црнобуки, Могила и Црнеец.
Што ќе беа тие очи на очи што го урочија
да не може на наречниците сешто да им
изнарече:
Пуста пустина, пусти да ве најде,
кај сонцето изгрева таму да ви зајде,
сред пусти гумна и вашата испустена душа
никогаш да не го види тој што ќе ја слуша,
да ви се изјалови зборот и телата мрени,
на ветрени кочии небесата да ве кренат,
до што е бола и неола по трага да ви душка,
куршумот да ве стигне од сечија пушка.
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6.
Бел снег и црн гавран го издемнаа в глуво време
и од раце му ја одзедоа суровата прачка
и од прачката маѓијата во успаните сокови.
И жубор од изумени жужлиња и жегалци
му го празнеше срцето и во него од утре
водата ќе може да се среќава себеси.
Едно притулено жарче или далечна светлинка,
гаснејќи му на дното од посната душа,
го студенкаше тивко ко падната снегулка.
Воздухот беше огледалце за последната воздишка
и во таа воздишка му се урна небото
ко чардак, ко кула од дувната глуварица.
Веќе стана понизок од снегот што го прегрна
и смртта го подзеде ко дремка или починка.
А кога почна да се разденува,
кога почна да се утри,
душата му ја најдоа на мразурците,
усукана вудве, вутри.
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Наместо тажаленка...
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ИТАР ПЕЈО НА СМРТНА ПОСТЕЛА

Во лагите сакав светот да го решам,
од телото бегав душа да одгрешам.
Е животот го имав само зборот еден
до судниов ден од цути-дрен доведен —
под главата камен, до нозете дрво
или гола вода да ми буди црвот.
И итроманот е надитрен со шега
од земјата што ќе го исмева отсега.
Најблиску сум до неа и нејзино с е
зашто сал по смртта најдолго се живее.
Примете ме, сега, темницо и зимо
што ќе ми бидете и посмрген имот.
Душата ко шамивче под облаци пусти
босилекот се мачи да ја изусти.
Сите што знаевте за бола и тага
јас лалав прелагав, јас лагав долагав.
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1903

О, најдолга годино, ти збиру на нашата мака
што ни го изнесе оружјето до секој горски срт,
чакалу и гаврану во предците што гракаш,
пронајди ме и мене во твојот прекар сакан:
СЛОБОДА ИЛИ СМРТ!
Окову што не додржа со нашиот бол да патиш,
црна солза врз пепелта преорана од крт до 'рт,
колку пушки ни испразни маката да ни ја
сфатиш
и кој беше последниот востанат што те испрати
со СЛОБОДА ИЛИ СМРТ.
Камбанаријо што смеша земја, небеса и води,
раскажи ни ја цената на твојот зарек грд,
преброј ни ги мртвите од кои ти се роди
и продолжи да не водиш низ времето што н
сроди
со СЛОБОДА ИЛИ СМРТ.
О, штура свадбарино, припеку од сите рани
светнат,
погоди ме и мене в срце со твојот лелек тврд,
погоди ме недоветно сред исто пладне летно
поради сите кои, умирајќи, ти пееја сетно:
СЛОБОДА ИЛИ СМРТ!
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КО ДА БЕШЕ ЛАНИ
На Делче

Ко да беше лани, вчера или сношти:
бајрактарот падна, бајрадите стојат;
три подземја сега ги поштат твоите мошти
и со тебе е бесмртна само смртта твоја.
Го изоде беспатјето што вечен пат ни беше,
без рода над своите растурени рани
и веќе нема место кај ќе бидеш грешен
среде ноќта ноќна со ноќ што ја браниш.
Но дур, ѕемнеш под житата со сетните гајде
на поплак ти идат запалени села:
изврени од денот во тебе што зајде
тесен им е светот во мртвите тела,
Бар мажи им како на земјата и се двориш
и на колку страни одеднаш си свртен;
кој гром ги отвора твоите горни гори
и каква е слободата потаму од смртта?
Зашто в солзи нивни криеш пресни роси
за пламенот сега ладно што те гушка,
Вечерница им вечера со коњот што го носи
сиот празен простор зад твојата пушка.
Ко да беше лани, вчера или сношти:
бајрактарот падна, бајраците стојат;
три подземја сега ги поштат твоите мошти
и со тебе е бесмртна само смртта твоја.
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ПОСЛЕДНОТО ПИСМО ДО ТАТКОВИНАТА
На Христо Узунов

Прими ме како одзив на гласот твој по гласот мој
пратен,
како крај на крајот од бескрајот отпаран;
секој изгрев и залез од мојата крв ќе биде вратен:
кого смртта не го бара со тебе ќе биде скаран!
Нај богата слободата е во срцето на робот
кај куршумот ќе се гушне со мојата душа ...
Дали јасика или јасник ќе ми доведеш на гробот
штом не знам дали јас зборувам или тебе те
слушам?
Дали сум ти пријател со болката или сал со
зборот
дури ти и идното време на мртвите им го делиш,
но судено ми е и по смртта да те сакам и корам
штом малку ми е што те носам со сето свое тело.
Буден и во сонот што отсега ќе ме брани
мојот лик само во мракот твој ќе биде јасен.
Оти еве: ти боледуваш, а јас умирам од твоите
рани,
но кого смртга не го втаса не ќе биде нигде
спасен!
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ОТСРАМИ МЕ, СОЛУНЕ

Отколни ме, куло, пред бескрајот што праќа
на водата вода в скут да ñ се враќа.
Одмили ме, зоро, со небесен корен
од каде маслините слегуваат в море.
Отчекај ме, миризбо, на гемија што шеташ
дека не знам каква вечност да ти ветам.
Одвиди ме, бедему, со ѕидари во ѕидот.
уште непосетени во срцето и видот.
Одрачај ме, куршуме, кинисан кон мојто чело
штом дојдов с' бели коски, а без платно бело.
Одможи ме, Арапино, на коњ што се меркаш,
ко среда на вселена со нежност на ѕверка.
Отпознај ме, убавино, во стамниот пламен
што не може да догори на моето знаме.
Одвези ме, везачко, што росиш смил ѕвезден
оти стасав доцна: без комити и безден.
Отсрами ме, Солуне, пред мртвата стража
дека не знам што требаше понасамо да ти кажам.
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НАМЕСТО ТАЖАЛЕНКА НА ГРОБОТ
ОД ПОЕТОТ НАУМ МАНИВИЛОВ —
ПРЕСПАНСКИ

1.
Од каков чад се успа, од кој бакнеж од кои
воздушни ѕвона,
на кој постојан оган со твојата пепел му плати;
колку години има мразот што ти се топи во сонот,
на која страна отиде за да не можеш да се
вратиш.
Дали мислиш да се шеташ од крај на крај светот,
а невиден од никој. Ја измени ли водата низ тебе
што тече;
остана ли дожд од ведро небо, снег во топло лето
подземен градинару со смртта што се лечиш.
Дали сакаше да бидеш време што ничие време
не е,
југавица во ветрот, зрно никнато во мртва мрава;
сретна ли нешто во правта, во која сретнато с е
или само сакаше сам да останеш во својата
глава.
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2.
Едно јато од својата сенка се оддалечува, се дели,
о нежен љубовнику на коренот од некое дрво,
од некоја есен.
Веќе три години во неколку градови и села
дење-ноќе се враќаш и пак во ниедно не си.
Ете ја пораката на правта која за да не биде-беше:
ја соединува водата со цветот, цветот со пчелата
в небе,
ете ја угаснатата ѕвезда и нејзиниот знак
решен ...
Како да измислам сега песна во која ќе те има
само тебе —
кажи ми да ти кажам-песна оо почеток во крајот
бранет,
мудрост одродена од сите зборови и блази...
Но модра перуника изникнува од твоето срце, од
твојата рана,
од која никој не може ни да те сака, ни да те
мрази.
Едно светло сега од својот скриен мрак започнува
да се храни;
Јас стојам до тебе, а без мене ти си. И ете
никогаш нема да се сретнеме ни на слика, ни в
кафеана,
ни во пијаниот воздух низ воздухот што се шета.
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3.
Како изуми да дишеш, како заборави да слушаш,
на кој постојан ошн со својата пепел му плати;
во каква билка, во која светулка се шета
твојата душа,
на која страна отиде за да не можеш да се
вратиш?
Кој скријан, која Македонија ти се врти во
слухот блажен,
ја измени ли водата низ тебе што тече;
кој ти беше зборот што не успеа да го кажеш,
подземен градинару, со смртта што се лечиш?
Напуштајќи го своето тело и, своето лице,
сретна ли нешто во правта, во која сретнато с е;
сега која ѕвезда ја теши твојата ноќ, небото-која
птица
и уште ли веруваш дека „исто е да се умира
и пее?"*
__________
* Непосредно пред извршувањето на трагичниот чин,
на еден стуткан лист хартија, меѓу другото напишува:
„Умирам пеејќи". Тоа е, всушност, парафраза на стихот
„исто е да се пее и умира" од Бранко Милљковиќ.
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