
1

ПЕТ ПОЕМИ
од Јанис Рицос

Вовед во една епопеја

Човекот со каранфилот

Плач во мај
Проштевање

Црниот светец

П
ЕТ

 П
О

ЕМ
И

 о
д 

Ја
ни

с 
Ри

цо
с





ПЕТ ПОЕМИ
од Јанис Рицос





3

Јанис Рицос
е еден од најголемите поети на нашето време. Има објавено повеќе 
од сто книги и може да сe рече дека нема јазик на земјата нa кој нe е 
преведена пeснa од него.

Рицос ги има добиено сите меѓународни награди за поезија ссвен 
Нобеловата (од политички причини). За големината на Рицос и 
неговото дело при примањето на Нобеловата награда Пабло Неруда 
рекол: „знам еден друг со поголеми способности за оваа чест Јанис 
Рицос“.

Меѓу многуте поеми што ги има посветено се и поемите „Увод во 
една епопеја“ за Никола Вапцаров, „Човекот сo каранфилот“ за Никос 
Белојанис, „Плач во мај“ за Григори Ламбракис, „Проштевање“ за 
Григори Авксендиу, „Црниот светец“ за Патрис Лумумба.

Тие се убиени само за тоа што сe бореле за мир и слобода.

В.С.
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„Свое место во животот 

имам

и напразно

не се давам сам 

Ќе умрам јас, ко работник

чесно за слобода

и леб во бој...“

Никола Вапцаров



„Јас бев среќна мајка, затоа што Никола 

ме сакаше толку многу како ретко кои 

синови што ги сакаат своите мајки. 

„Не плачи, мајко, не плачи мајко, ако е 

потребно и ти умри за народот“

Мајката на Никола Вапцаров



За Мајаковски Никола Вапцаров вели:  

„Ех, брат... Научиме да пишувам како тебе, 

барем едно зрно од твојата жар подари ми...!“

Никола Вапцаров



Никола ЈонковВапцаров
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I 

Никола Јонков Вапцаров
сакам да те погледнам во лицето
како што ти го гледаше во лицето животот.

Сакам да позборувам со сигурни зборови  
со железни зборови кои прават корисни алати,  
и понекогаш со зборови слатки како топлиот леб  
на масата на едно работничко семејство.

Сакам да ти позборувам со зборови на огнари  
кои го подготвувале некогаш својот штрајк  
кои го подготвуваат сега својот отчет на работата, 
зборови силни и недоречени  
зборови извалкани како рацете на огнарите,  
раце извалкани кои се стегаат и даваат клетва 
за мир -
затоа што и јас бев огнар  
бев рудар
копајќи со копачот на мојот стих
длабоко - длабоко во животот
качувајќи го црниот ноќен ќумур
за да запалиме еден црвен оган
за да осветлиме еден бел ден во целиот свет.

Вовед во една епопеја
За Никола Јонков Вапцаров
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Никола Јонков Вапцаров
знам, дека не сакаше излишни зборови,
бесполезни зборови кои блескаат
како забите на волците во темницата.
Твоите зборови се смели и јасни
црно и бело, црно и бело -
црното беше од валканоста и маките  
на огнарите
белото беше од надежта и од твојата вера.  
Црно и бело, црно и бело -  
твоите зборови редат црни и бели плочки  
на ходникот на слободата.

II

Никола Јонков Вапцаров  
поет на својот народ  
не знаеше за фалбени зборови,  
не ја примаше  
слаткоста на славеите.  
И животот те биел  
со силни рачишта  
и ти со рачиштата на песните  
ја биеше болката.

Ти, поет на својот народ,  
ги пишуваше твоите стихови  
меѓу работниците кои мирисаат  
на кромид, пот, решеност и слава,  
до соседните фенери на станиците  
на колената на демократијата  
крадеше часови од твојот сон

Стихови пишани со јаглен во возовите,
стихови пишани на казаните во Кочериново,
стихови пишани со пот на Екарисаз
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кога пукаат казаните
и ноздрите твои отвораат
два сини тавански прозорци над мирисот
од гнилите меса и голите ребра од говеда.

Црно - бело, црно - бело -  
беа многу црни твоите ноќи  
на улицата Љулин 34.  
Беше многу бел твојот сон.  
Војната во Шпанија  
една црвена возбуда.  
И меѓу црното и белото  
и твоето срце  
едно црвено сонце обесено  
на границите меѓу ноќта и денот.

Црни ноќи, црни денови,
и белата надеж,
и твоето црвено срце
како светлина во бурата
високо на јарболот на твојот стих
„Едно писмо“.
„Слепиот“.
Еден мал мртовечки ковчег помина
по улицата Љулин -
внатре во ковчегот
десет пролетни месеци
синот.

Врне жал над куќите во Софија.  
едно мало ковчеџе во дождот,  
едно мало бротче крај брежјето тажно  
замина далеку во молчењето, 
- црна тишина.
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Во дождот, во тишината  
извикот:
леб,  
леб,  
леб,
И после една процесија од тупаници
во дождот.  
Потоа крвта  
и извикот:
Деца мои, не плашете се  
за зората  
утрешна!  
Денови од дожд и од чад  
црни денови, црни ноќи,  
црвена крв,  
песните твои
еден вертикален дожд на ковчези  
еден дожд на ниските покриви  
далеку во тажната населба,  
еден дожд од зраци песните твои  
внатре во црните денови,  
еден дожд тупаници твоите песни  
кои чукале на затворените врати  
кои чукале на затворените срца:  
Станете!  
Станете!

III

Никола,
некогаш грижата за животот,  
долг како јаже на бунарите,  
врзува јамка на твојот врат.  
И верата твоја  
со сигурни прсти  
ја одврза јамката.  
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И јажето на песните се тегнеше  
во еден пролетен двор
да се исушат испраните кошули на огнарите,  
да се згреат огорчените чувства,
да се згрее една детска насмевка.
Некогаш една песна била
еден пиштол полн
свртен кон твоето срце.
И верата твоја со сигурни прсти
го празнеше пиштолот
и се слушаше како паѓаат на душемето
еден по еден
еден по еден
ладни куршуми
на слоговите твои.

Верата твоја
пак го наполни твојот стих  
со бели зборови до црните  
светли квадрати меѓу  
црните квадрати на ноќта  
- бело - црно, црно - бело.

Белата светлина  
влегуваше од пукнатините  
на ќелиите,
еден зрак ја бришеше со белиот прст  
извалканоста од челата  
на огнарите,
ја бришеше тагата од срцата -
хоризонтот светна
бел, бел
белата химна
хоризонтот
и мислите твои.
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IV

Никола Јонков Вапцаров,  
често човечката болка  
како рудник
тежеше врз плеќите на твојот стих,
често и твоите денови
се стегале како шраф
како рѓосани шрафови во твоето срце.

Често и сенките
стоеле на коленици
над твоите хартии
и не можеше да ја завршиш
песната за Ботев,
често кога сакаше да прозбориш
го чувствуваше под твоите усни
замрзнатото чело на ноќта.

Често ти го земаат залакот од устата,
често ти ја дерат светлината од лицето,
често дишеше гас
во водениците на Бугарчеви
наместо синиот кислород на поезијата.
Често ти го земале твојот дел
од русиот пешник на сонцето,
често ти го корнеле цвеќето од стихот
и таму каде што биле зелените лисја
останале дупки во ветерот
и таму каде што биле корењето
останале дупки во земјата
и длапки во твоето срце
мали подземни тунели на гневот
таму каде што ќе биле и корењата на твоите песни 
лисјето и цвеќињата на твојот стих.
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Често, многу често, Никола,
ти ги сечат жилите на пролетта
со еден ‘рѓосан нож -
истече крвта, истече светлината,
ти ги украле класјето од зраците,
остана гладен.
Меѓутоа,
никој не можел, Никола, да ти украде
едно зрно од твојата вера.

Никола Јонков Вапцаров  
на 23 јули ’42-тa  
ми рекоа дека те стрелале.  
Сепак, знам,
дека внатре во твоите гради  
останува блиндиран животот  
и куршумот кој ќе го убие  
уште не е пронајден.

V

Никола,
во зазорувањето беше студено.
И влагата влегуваше
од скинатите лакти
под облеката на работниците.
Раната пролет беше светла.
Меѓу светлината, лицата на огнарите
беа поцрни.
Една гранка расцутена
ја подава раката
за да го доближи лицето на радоста.
Никој не го гледал.  
И расцутената гранка  
паѓаше молчејќи  
како пресечена рака
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Еден мотор застануваше.  
Огнарот кој кашлал целата ноќ  
веќе не кашла.  
12 часа носеше товар  
12 часа кашлал.  
Веќе не кашла сега.  
Еден мотор застануваше,  
едно срце застануваше.  
Тишина.
И тишината се забиваше како  
црна шајка
во светлината на пролетта.  
Веќе не кашла.
Една гранка светлина „Спомените“ твои  
на неговото чело.

Во твојата песна, Никола,
го слушам се уште твоето кашлање
далечно,
слушам се приближува,  
кашлањето сѐ менува  
една ритмична песна.  
Чекори ритмични  
чекори на работниците,  
тапаните,
чекори на знамињата
ритмични
една парада -
сите мртви мобилизирани
во твојата песна  
до живите за борбата.

Огнарот што кашлаше  
сега се одмора  
во одморалиштата на Варна.  
Не кашла веќе.
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Сенките од дрвјата не се валкаат
во извалканите кошари.
Твојот другар огнарот
ги мие рацете
во еден леѓен светлина
кон прозорецот
насмевајќи ѝ се на пролетта.

И стихот твој
не кашла веќе -
се насмевнува
од сите отворени прозорци
на твојата татковина.

VI

Никола, дојдов во твојата куќа.  
Улица К’нчев 37.
Сѐ  е така како што го имаше оставено:
Креветот, креденецот, масата
морнарските книшки, ракописите.
Копјето на Јаворов
над перницата твоја,
сликата на шпанскиот револуционер.

Шпанецот ја држи уште пушката  
со двете раце високо - високо,  
како колона гнев
готов да зацврсти еден фронт од љубов.
Внатре од сликата
вика уште:
 „Нема да поминат“.

Тука е и машината за бричење вознемирена
и табакерата со двете тажни цигари,
морската блуза со памтењето на солта
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и качкетот како народен поздрав
и баретката на огнарот
како внатрешноста на еден црн оџак -
уште гори под него твојата мисла
уште чади болката твоја
високо во синилото на пролетта.
Влегуваат внатре во малата кујна.
Масата наредена. Приквечерина.
Чашата од чајот
уште испарува
како мал оџак од добрини.
Тука пишуваше во ноќите
зборови како каснати од куршуми
минати
во патронатот на востанието.

Твојата мастилница сува,  
мастилото згустено
како твојата крв на ѕидот на стрелиштето.  
Ќесето празно како секогаш,  
но извесноста твоја полна  
од народна љубов
од златните чувства на твојот народ
сега можеш да купиш
тоа што не се купувало
слободата
среќата
славата.
И плати со твојата крв  
и со твоите песни.  
Твои беа. Ги имаше.  
Најубавата твоја песна 
беше твојот живот.  
Никола,
Твојата последна желба  
се исполни.
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Му имаше речено на Радевски:
„Објавете една мала книга  
со стиховите мои:.
Обични зборови како водата и пченицата.  
Искрени зборови како деца  
кои брзаат да пораснат
„Една мала книга“, рече.  
Илјадници големи книги твои  
се шират низ светот.
Илјадници срца како црвени тапани  
треперат под ударите на твојот стих  
во ритамот на братството.  
Главниот титл во срцата на младината  
е твоето име  
и твојата рака  
која ги прелистува  
широките црвени страници  
на знамињата
во големите паради на 9 Септември.

VII

Никола, те посетив во Банско  
Водопадот од Глазне те викаше  
ти зборуваше во еднина  
го чувал твојот дел во неговата свежина.  
Во времето кога јагнињата се спуштаат
во големата светлина на јули
Глазне како овчар те викаше
како да канел од онаа страна
некој пријател овчар.
Затоа што и ти си ги пасел твоите чувства
високо по партизанските врвници,
овчар на народот.
70 очи на Пирин
азурни и кристални.
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Го гледаше црвениот покрив
татковината
чекајќи да се искачиш.
Затоа што дедо Пирин е твој дедо.
Има уште да ти раскажува многу песни
многу приказни
со штракањето на непокорното оружје  
борови сабји кои светат  
извадени од футролите вечни.

Во Благоевград  
еден млад широкоградест  
ми зборуваше за тебе,  
за Пирин
како да зборуваше за своето семејство.  
Ми рече:
Ѕвонците на овците викаат
Пи - рин, пи - рин, пи - рин!
И сталактитите на зимата
чувајќи ги своите замрзнати прсти велат
Пи - рин, пи - рин, пи - рииин!
И одзивите
ставајќи ги дланките
околу усните:
Пи - рин, пи - рин, пи - риин! 
И Пирин простум
на највисокиот врв вика:
Вап - царов!  
Вап - царов!

VIII

Никола,
Ја видов твојата куќа во Банско  
оџакот, софрата, столиците,  
големиот кревет на семејството  
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светилиште
како планинска рамнина.  
Детската мандолина  
обесена на ѕидот
ги држи уште во молчаливата своја уста  
првите слогови  
од револуционерниот марш.

И темниот нацртан сандак  
наследство
стои како квадратна тишина  
строг.
Во сандакот  
пеглана, чисто, широко  
сместена домашната облека  
како големи страници  
во едно евангелие чесност  
ред и домаќинство.

Тука се чувала
ранетата облека на твојот татко  
меѓу два реда
молчеливата грижа на твојата мајка.  
Тука и детската фанела
меѓу два листа тишина  
навалена
над црвените кошули на знамињата  
кои ги носела врз себе Русија.

На овој стол
Јаворов те држел на колениците  
учејќи те да ја изговараш буквата „р“  
учејќи те на големите звуци  
на стихот на оружјето,  
учејќи те
да ги изговараш правилно
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имињата на планините и на дрвјата
Пирин со точниот глас „р“
Родоп со почетната буква „р“
Витоша со своите песни
татковината со својата историја
народот со вистинското срце.
И мајка ти слушаше и избираше
ткаеше на разбојот цвеќиња и врапчиња
риби и дрвја
приказни и песни. 
Една линија боја
една линија мисли,
една линија болка
една линија восхит
една линија мудрост -
ткаела на својот разбој:
„Да не се убиеш, сине, и ти  
за некоја жена“.
„Ако и да се убијам  
само за идејата, мајко,  
ќе се убијам“.

Прашањето и одговорот
ги ткаеше на разбојот
баба Лена, мајка ти  
црно - бело, црно - бело  
црвено и небесно  
грижата и размислувањето  
тагата и куражот  
црно - бело - и твоите песни  
црно - бело - и мајка ти  
вашето црвено срце  
вашата кураж  
и татковината ваша.
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Сега во немата соба
разбојот на твојата мајка
како црква нежна
црква на паметот
црква на тишината.
Тркалото на чекркот
како тркалото на „среќата“ твоја
застанато на 23 јули.

На разбојот останала незавршена  
престилката шарена на твојата мајка  
црвена и небесна.  
Недовршена твојата песна  
црвена и небесна.  
Ja довршува твојата мајка  
со нејзината насмевка.

Оттаму од смртта и црвите  
останува љубовта кон народот  
љубовта која работи  
за народот.  
Народот кој работи  
за среќата на својата земја

Здраво, Никола.

IX

Ја бакнав раката на твојата мајка,  
таа света рака
нежноста и силата во брчките  
како да ја бакнувам  
благословената рака на животот.

Внатре во таа рака
го видов нацртан твојот живот  
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ги видов завршени твоите песни  
ја видов историјата на твојата татковина.

На брчките на таа рака
ги видов железните греди
за купола на фабриката што ги сонуваше.
Во дланката на твојата мајка
ја видов електроцентралата ВЕЦ Батак
електроцентралата ВЕЦ Пештера
електроцентралата ВЕЦ Алеко
13 километри тунел под земјата
69 атмосфери притисок на водата
челичните труби
страшните свиоци на водата
и насмевката на младиот инженер 
Лазар Игнатов.

Во очите на твојата мајка го видов  
воскресението на твоите пет другари:  
Антон Попов  
Антон Иванов
Атанас Романов
Петар Богданов 
Ѓорѓи Мицев.
Во насмевката на мајка ти ги видов
воскреснатите мртви на Илинден
Никола Карев
Молеров
Георгиев
Томов.
Внатре од очите на твојата мајка ме погледна  
со длабока насмевка  
твојот учител  
Никола Ѓолев
Партизанската група на Иванов со знамињата  
32 мртви на Батак пеејќи  
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и Светената недела на 76 држејќи ружи  
и Крале Марко жив  
качен на својот бел коњ  
и Саркалија
со сабјата мирно на колкот  
и со очите широко да гледа
на новите светли денови на татковината.

X

Никола,
Баба Лена, мајка ти,  
ги носи уште
тие волнени чорапи што ги знаеш  
со престилката шарена на добрината  
црниот елек на трпението  
црниот џемпер на огорченоста
и широката насмевка на мирот.

Никола, не тагувај
мајка ти ги рецитира твоите песни.

Мајка ти ги сее песните твои 
во срцата на младите.  
Мајка ти е член на Националниот комитет за мир  
брат ти Борис
е член на Централниот комитет на Партијата. 
Твоето дело продолжува.

Мајка ти ги чува твоите песни  
и твојата порачка:  
не даваше пченица за мртви. 
 
Таа ја сееше пченицата во земјата.  
И семето во земјата не умира.  
Дава ново семе.  
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Дава цвеќиња среќа.  
И семето на твојата крв,  
ѝ даде многу деца на твојата мајка  
многу деца на Бугарија  
многу леб и песни на светот.

Никола, не тагувај. 
Твојата мајка ме бакна  
под лозницата на вашата куќа  
ме чести со студена пиринска вода  
и слатко од смокви.  
Ми рече:
Ти си брат на мојот Никола.  
Имам уште едно дете во Грција. 
 
И јас, Никола,
имам уште една мајка,  
твојата мајка  
баба Лена.
Затоа, како што знаеш, Никола,  
сите мајки си личат
сите срца на мајките се исти.

Во дворот играа 
сенките и светлината од лисјето 
и мајка ти стоеше на портата 
спокојно, неприкосновена и моќна 
во славата на сонцето 
како мирот во светот.

XI

Никола, животот продолжува.
Секој ден е поубаво во твојата татковина.
Секој ден бериќетот расте.
Лебот и светлината сѐ повеќе.
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Насмевката на младите не се прекинува. 
Стоговите дигаат на своите широки плеќи 
детска радост и здравје.

И животот продолжува, Никола.  
Во дворот на детските години.  
Кокошките и квачките ја чепкаа земјата.  
Во сенката на твојот висок споменик  
младината мисли за големите мечти.  
Под дрвјата на твојот музеј  
одмораат селаните на Банско  
со мерата на еден твој стих  
ја мерат и натфрлуваат својата норма.

Животот продолжува, Никола,  
децата собираат јагоди во нивите  
реките течат
од Пирин, од Родоп, од Витоша.  
Вљубените седат во градините.  
Тутуните зеленеат.  
Ленот и компирите разлистуваат  
во светлите падини на Разлог.  
Големи товарни камиони 
товарени со дрвенарија за новите куќи  
товарени со шума и радост  
минуваат под вашите прозорци  
под оптимистичко небо.  
И електроцентралите  
ја држат во челичните раце  
судбината на водата, 
регулираат и  
чекорите на реките  
во плановите на луѓето.

Пиринскиот ветер го потпира  
свежиот образ
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кон прозорците на вашата куќа.  
И тука високо,
во многуаголните огледала на снегот,  
се одразуваат 
летните светли месеци 
заедно со твоето лице.

Животот продолжува, Никола.
Не тагувај 
Твоите другари го продолжуваат твоето дело.  
Младите поети ги завршуваат твоите песни.  
И стави ги и ти твоите плеќи  
за да го подигнеш заостанатото  
тркало од историјата.  
Сите имаат една благодарност кон тебе.  
Сите ти должат  
едно големо парче
од лебот и од насмевката.

Никола Јонков Вапцаров,
на 23 јули ’42-та
ми рекоа дека те стрелале.

Ама знам - 
дека внатре во твоите гради 
останува блиндиран животот 
и куршумот кој ќе го убие  
уште не е пронајден.

Дојди да се прошетаме и ние, Никола.  
Во полето на летото  
пак е јули 
еден јасен, светол ден  
како тие што ги сакаше  
како тие што ги сонуваше  
како тие што ги подготвуваше.
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Така е, како што рече, брате:  
Куршумот кој ќе те убие  
не е уште пронајден.  
Дојди да прошетаме  
под пиринските борови.
Сонцето свети,  
И ние,
двајцата утрински ловци:  
На рамениците обесени 
пушките на нашите песни.

Сонцето свети  
Самиот соодветен куршум  
за пушките на нашите песни:  
за златниот куршум на сонцето  
кој ја убива смртта.  
Еден таков куршум  
посадив денес и јас.  
Дојди да прошетаме, Вапцаров,  
во светлоста на светлината  
на новиот јули.
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„... ти нe научи уште еднаш

како да живееме и како да умираме.

Сo еден каранфил го отклучи целото бесмртие.

добар ден, другари

добар ден, сонце.

добор ден, белојани!

Јанис Рицос



“.... Јас сум тој а вие не ме судите мене, ја судите 

мојата партија затоа што таа се бореше, 

се бори и ќе се бори за мир и слобода. Го чекам 

вашето неправилно решение и со дигната 

глава смело ќе застанам пред смрта. За да ви 

дoкажам дека ние ја сакаме нашата татковина 

повеќе од вас. Се дигна светот за да нè спаси од 

вашите закрвавени раце кои вчера му служеа 

на окупаторот а денес на други газди. Змам 

дека сите семиња што паѓаат на замјата 

најбрзо растат на земјата напоена со крвта на 

храбрите и смелите. Јас не барам помилување 

од вас. И народот знае зошто нашата земја е 

покриена со гробишта и рушевини и кој е виновен 

за тоа....“.

Сѐ што имавме поделивме

лебот, водата, цигарите, маката и надежта,

сега можеме да живееме или да умреме

просто и убаво - многу убаво -

како да отвораме една врата наутро

и да велиме добро утро на сонцето и на светот.

Никос Белојанис



Никос Белојанис





37

ДЕНЕС логорот молчи,
Денес сонцето трепери приковано во молчењето
како што трепери жакетот на убиениот на бодликавата 
жица
Денес народот е нажален.

Откачија една голема камбана и ја навалија на земјата.
Во бакарот внатре чука срцето за мир.
Тишина. Слушнете ја оваа камбана.
Молчете! Народите минуваат дигајќи ги своите раменици
пред процесијата за Белојани.* 

Убијците се кријат зад своите ножеви.
Тргнете се понатаму, убијци!
Тишина. Народите минуваат дигајќи ги своите раменици
пред процесијата за Белојани.

ГИ СТРЕЛАА. Ги стрелаа.
Еден ветер што поминува внатре од темниот тунел на нашето 
молчење ја донесе веста:
Ги стрелаа. Ги стрелаа.
Два заборавени глобуси избледнуваат на надворешната
порта на денот.
Ги стрелаа.

Човекот со каранфилот 
За Никос Белојанис
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Петро кој се бричеше во дворот пред едно џебно огледалце
остана со раката во воздух, држејќи ја машинката за
бричење,
како да ја држеше со двата прста раката на светот и како
да го мереше неговиот пулс.
Вангели, кој го пиеше утринскиот чај,
остана со залакот в уста,
како да држеше меѓу своите заби камен.
Беше горчлив чајот денес. Потслушнуваме:
еден голем камион што запре на улицата

Белојани, стрелан како комунист
едно тркало што удри на карпа.
Може да беше и тркалото на историјата,
затоа што на старицата што ја чистеше вратата од балконот
црниот неделен фустан
и се скамени таму, како да беше разбрала
колку е црна црната боја,
како да виде качено црно знаме на јарболот на времето.

Може да беше и тркалото на историјата. Ги стрелаа.
Се затресе земјата. Се затресоа аглите на небото.
Се затресе гредата на куќата. Се затресе и обесената ламба
како што се тресе гркланот на грлото на човекот кога го
голта своето икање.

Молчете! Молчете! Ги стрелаа. И беше чудно да гледаш
што не се разнишаа, општо, кравите и јагнињата на таблата на 
месарот,
само како да ги наведнаа своите глави
и потслушнуваа под земјата една длабока – длабока река.
Молчете! Молчете! Ги стрелаа.
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СМЕТАВМЕ на прстите: задутре,
задутре, да влегува април.
Велевме: Ќе најдеме во кошот на пролетта
многу златни игли, многу разнобојни клопчиња
за да ја закрпиме насмевката на детето,
да ги закрпиме брчките на мајката,
да закрпиме уште и една исечена нога, еден скршен череп - велевме.

Едно срце разделено надве,
од едната лебот и бакнежот
од другата долгот – ќе се обедини, велевме
задутре април. Под дрвјата на мирот,
ќе се поздравуваат луѓето внатре од мрежите на зраците,
светлината ќе ја затвори со грстовите возвишената цевка
ќе се наведне цевката и ќе напише на земјата
еден мал круг како нулата
и после околу нулата линии – линии
како зраците на сонцето што го цртаат децата на песокот.

Сметаме на прсти: 
задутре е април и Велигден
Ќе се бакнуваат луѓето
Ги стрелаа.

ОВИЕ лица се како застанатите часовници.
Колку е часот. Колку ли ќе е часот денес?
Кој ги запре овие часовници,
кој го запре на средината на април?
Кој напиша со јаглен крстови над портите?
Кој ја запре насмевката на мајката? Колку е часот?
Кој ја пресече надве надежта. Колку да е часот?
Цигарата завршува денес бргу. Колку е часот?  
Кажете ми веќе еднаш!
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Госпоѓата Лена се врати од пазарот со празни кошници.
не помнам, рече, зошто отидов.
Каде одам се наоѓам пред стреланите.
Ако имаше нешто да ми кажеш ќе го заборавам.
Не ги заборавам стреланите. Фустанот мој 
се лути на крстовите. Мртвите ме држат.
Што и да ми речат ќе сторам. Дете мое, дете мое,
тие умреа за да живееш ти.
Не заборавај. Ако помниш, тие нема да умрат.

Алеко не зборува. Внатре од скинатиот негов чорап
прстите му играат нервно. Ништо друго не се гледа.
Молчете!
Луѓето стојат неми внатре во воздухот
со две бели тупаници стиснати во своите џебови.
Не слушаш ништо. Само што крцкаат зглобовите на прстите негови
кога ја стегаат во грстот својата болка.
Впрочем, колку ли ќе е часот? Колку ли ќе е часот? 
Молчете! Молчете! Сине, да помниш!

Молчете! Народите минуваат, дигајќи ги рамениците свои пред 
процесијата за Белојани.
Не! Не ти личи тебе, Белојани, овој молчалив траур,
овие црни панделки по крајот на фустанот на пролетта,
овој зелен сапун што се топи заборавен во коритото,  
матејќи ја водата.

За тебе се големите труби, големите барабани,
големите камбани и големите паради,
големата заклетва на народите над твојот ковчег,
големиот ден на триесетти март
што влегува во новиот празничен календар на хероите-
маченици за мирот.
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Овие лица се како застанатите часовници:
Колку ли ќе е часот денес. Колку ли ќе е часот утре?
Колку ли ќе е часот в година?

Ти се качи на грбот на смртта,
навивајќи го со брзата рака часовникот на сонцето.
Да бегаат побрзо стрелките.
Да избега овој ден.
Да избега црното од нашите очи.
Да избега неправдата од светот.
Стрелките трчаат на хоризонтот,
трча светлината на лицата. Ти го нави часовникот на
сонцето.
Дури да се сретнат и двете стрелки на мирот.

Дури да се сретне целиот свет во љубовта.
Сега нека згрмат барабаните и трубите на слободата.

НИКО, имаше едно срце полно од крвта на сонцето.
Кога пешачеше во урнатините на есента
го имаше секогаш во внатрешниот џеб на палтото планот на новиот 
наш град,
затоа се насмевнуваше народот внатре во твоите очи.

Замина сега, Нико,
Палејќи го со еден каранфил од пламен куражот на светот,
палејќи ја надежта во срцата на светот,
палејќи го соѕвездието на мирот во цврстината на светот,
над полињата посеани со коски.

Падна Нико со увото залепено на срцето на светот,
да ги слуша чекорите на слободата како чекорат во
иднината,
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да ја слуша иднината како развива милиони црвени
знамиња
над насмевката на децата и на градините.

Еве, веќе ја гледаме оваа ноќ
меѓу откривањето и тишината
како да е обесен од алките на две големи ѕвезди
клучот на светот отворен.

ПОМИНА денот. 
Дојде и ноќта со својата скршена стомна,
Не велете ништо за тагата! Не наведнувајте го челото!
Слушајте:
Еден куц минува. Само неговиот чекор на тротоарот-
Заколнете се во името на Белојани: да бидат чекорите парни
Еден луд вика, гонејќи го ветрот:
Кој ми го зеде црвениот мој коњ, арамиите, арамите-
врзете му ги рацете на тилот свој.
Заколнете се во името на Белојани да го најдеме неговиот коњ.

И ноќта сече со својот нож мали делови од сонот.
Едно дрво прави крилја. Едно дете расте.
Заколнете се детето да има леб и книга своја
да научи да пишува, да сака
да го држи под рака сонцето во една расцутена градина.

Комунизмот е младината на светот,
слободата и убавината на светот. Заколнете се!

Белојани плаче каде што ние се сопкаме. 
Заколнете се
за да бидат јаки тркалата што го вртат денот
гласот на симитарот пред утрешните врати да е
како сигурноста: ќе купиме нови чевли,
ќе направиме една куќа со три бели соби,



43

со кујна, со електрична пегла,
да ги пегламе басмените кошули на април
да читаме стихови под калинката.

Ќе го натфрлиме планот – секој час, секој миг
малку повеќе слобода, малку повеќе љубов – новата
фабрика
новата работна населба – чудна е нашата радост.
И кога умираме – чудна е нашата радост
да ги гледаме деновите што идат
радосни во склопот на хоризонтот
како што ги гледаме вагоните
на воздушната железничка линија
во новиот социјалистички наш град
БЕЛОЈАНГРАД
Заколнете се!

УТРЕ, ЗАДУТРЕ ќе се вратиме од големата наша болка
во секојдневните наши работи,
Ќе го јадеме нашиот леб. Лебот е вкусен
колку и да се горчливи нашите денови. Треба да го јадеме нашиот 
леб,
треба да живееме, да претендираме на животот и на нашето право.
Ама и во времето кога јадеме треба да сме готови. Знаеме дека е 
тешко твоето наследство, Белојани – 
ќе го дигнеме на нашите раменици.

Често се мачиме, ќе се мачиме повеќе
ќе го задржиме на нашите раменици.
Раната ни расте од ден на ден, исто и верата наша.
Ќе го носиме наследството на нашите плеќи
до портата на сонцето, Белојани.

Добар ден, браќа мои
добар ден, сонце
добар ден, народе.
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Белојани нè научи уште еднаш
како да живееме и како да умираме.
Со еден каранфил го отклучи целото бесмртие.
Со една насмевка го осветли светот за да не се затемни.
Добар ден, другари.
Добар ден, сонце.
Добар ден, Белојани.

Сега нека забучат барабаните и трубите.
Добар ден, Белојани!

УШТЕ еднаш. Уште еднаш
Ти Нико се бореше за сите нас,
Ти победи за сите нас,
Ти докажа
колку мали се овој час малите соништа.
Сламената фотелја во градината, зелената маса,
сигурноста од железата на креветот во ноќта – колку се 
мали пред снагата на радоста да умираш
за радоста на светот.

Ти докажа колку е мала слободата да бакнува една уста
да седнеш нем на вечерниот тротоар
без да даваш збор каде гледаат очите твои,
да ставаш под твоето срце две топли ѕвезди
како што го ставаш пред да заспиеш, под твојата перница,
клучот на твојата куќа и твојот часовник.
Колку е мала оваа слобода пред бесмислената слобода
да го видиш срцето како каранфил од пазувите
за да мириса пријатно мирот и пожртвуваноста.

А, да, страдаме од радост за да бидеме луѓе,
држејќи ја нашата стража и дење и ноќе на еден врв на
светот,
пасејќи го стадото од ѕвезди над урнатините,
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варејќи го во големиот казан на ноќта
густото млеко на радоста за децата што утре ќе се родат.
Нико, страдаме како што страдеше и ти, од радоста за да 
бидеме луѓе.

Добар ден, луѓе.
Добар ден, сонце.
Добар ден, Белојани!
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ГРИГОРИС ЛАМБРАКИС

Ламбракис бил лекар, спортист, политичар 

а пред сè борец за мир и демократија. Зел 

учество во народноослободителната 

борба против окупаторите.  Основач 

е на друштвото на спортисти во 1943 

год. Како спортист бил добитник на 

многу награди на грчките и балканските 

натпревари. Во 1961 год. бил избран за 

пратеник од демократската левица во 

Пиреа. Ламбракис беше основач и заменик-

претседател на Грчкиот комитет за мир. 

Во 1963 г. бил организатор на патувањето 

за мир од Маратон до Атина. Владата 

го забранила тоа патување, а многу од 

учесниците вклучувајки го и познатиот 

композитор  Микис Теодоракис биле 
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уапсени. Во истата година е основана 

и младинската организација Младина 

Ламбраки каде прв претседател бил Микис 

Теодоракис. Ламбракис зел учество во многу 

демонстрации вклучувајќи ја и лондонската 

чија цел била барањето за ослободување на 

затворениците во Грција. По собранието на 

Комитетот за мир во Солун, Ламбракис 

враќајки се во  хотелот бил тешко ранет. 

Бил префрлен во солунската болница каде 

што по неколку дена и починал.

Ламбракис со својата личност и дела во 

светот станал симбол на борбата за мир и 

соработка меѓу народите.

Јанис Рицос
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Григорис Ламбракис
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ХОР ОД МАЖИ, ЖЕНИ, ЈУНАЦИ:
Падна големото дрво, илјада птици
стоеја на неговите гранки,
не избегаа птиците, останаа зграпчени
во воздухот.
на истото место, неподвижни. Стоеја
и гледаа долу
молчеа и го цртаа во воздухот
паднатото дрво.

СТАРИЦИ:
Се вкрвавија дрвјата, како се вкрвавија,
вкрвавени очи, вкрвавен ветер,
вкрвавено море.
Длабоко Солун е ранет
плачат учениците
се наполнија качкетите море.

МОМЧИЊА:
Ја видовме сенката што ги прескокаше
покривите.
Кој го зеде знамето од неговите раце?
Трчајте.

Плач  во мај 
Недовршен ораториум  
за Григорис Ламбракис



52

А. ХОР ОД ДЕВОЈКИ:
Беше убав, убав и строен
една планина беше со шумски елки
не те гледаме,
во сенката твоја седевме, везевме, шиевме,
го мирисавме твојот мирис, нè стегаше 
жилетката.
Имаше на твојата петица еден трн
немаше?

СТАРИЦИ:
Сине наш, јунаку наш, синче наше,
да те повиеме во црните наши шамии,
да те завиткаме во црните наши престилки,
да не те видат гавраните.

Слушај, не те собира нашата
престилка,
не те собира светот,
смртта не те собира.

Б. ХОР ОД ДЕВОЈКИ:
Е, колку голем еден облак од светлина,
од краиштата го држеа
од едната љубовта, од другата слободата.
Кога мислевме на слободата,
мислевме на тебе,
кога мислевме на љубовта тоа беше ти.

ЕДНА ДЕВОЈКА:
Лесно нозете твои го надминуваат ветрот.

ДРУГА ДЕВОЈКА:
Стамени твоите нозе, од земја направени,
земјата ја работат.



53

ТРИ ЖЕНИ:
И три камбани над нив ѕунат
а, како ѕунат,
се наполни куполата со бучава, чукаат
клепалата,
ѕунеше светлината, бучеа ушите мои,
бучеше и моето срце.

ЕДНА ЖЕНА:
Го ставаше љубовта својот црвен јазик
меѓу прстите на твоите нозе
и пливаше мојот јазик во мојата плунка
брод црвен.

МОМЧИЊА:
Кој ги удри долу копјата и држат коњите?
Едно куче на портата. Едно куче на оџакот.
Пст, пст – не ти се плаши мажот
машкуданот
една тенекија како месечина ќе ти врзам
на опашката твоја.
Ми порасна органот, ми ги скина панталоните,
едно дрво во мојата пазува, ми ја скина
кошулата.
Тоа е што велат омраза? 
Тоа е што велат љубов?
Тоа е над двата моста, слобода што велат?

ЅИДАРИ:
Нема куќи, прозорците ги обеси
на ветрот,
скалата ја навали на ветерот, се качив,
од секаде дува, се надувуваат моите ракави,
еден пердув ми ја скокотка мишката
- не паѓам.
Добро ја заковав средната греда.
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ЖЕНИ:
Донесете го горе во големата врата,
соблечете го, измијте го со розова вода,
дигнете го високо, високо, повисоко,
левата рака му е долга и се влече
по земјата
се наполни малиот нокот земја.

МАЖИ:
Нема повисоко. На прстите од нозете
се дигна,
на прстите од душата се дигна.
Не го стигам.
Скала по скала и крило по крило,
го губам од моиве очи.

СТАРИЦИ:
Се скаменија реките, се скамени ветрот,
се скаменија,
зборовите се исушија во грлото, ми го
боцкаат грлото,
во моите очи се исушија солзите
и ми ги боцкаат очите,
Проклети.
Ех, кучињата збеснаа. Проклети.

ДЕВОЈКИ:
Што пискаат стариците? Не им кажаа
уште? Не научиле?
Не ги гледаат неговите стапала што
светат во воздухот.

ЕДНА ДЕВОЈКА:
Ниту во петицата негова нема трн, -
јас му го извадив
со иглата што ја шие мојата пола.
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ДЕВОЈКИ:
Секое влакно и лимон
каков пријатен мирис нè зашемети,
мирисаше на ѕвезди, дрвја, реки.

ЕДНА ЖЕНА:
Како кучка ги мирисав твоите алишта
на земјата,
белата твоја кошула ја посла на четирите
агли од грижата моја
кога спиеше во твоите пазуви се топлеа
гранките на јаворите.

ДРУГА ЖЕНА:
Една ноќ викна, го изговорив твоето име и стрча
ноќта замрсена во гранките, без граница,
една пчела ме праша каде одам,
не зборнав, разбра и ме следеше,
трчаше по мене и градината, болката
ја почувствував до папокот, горе до
градите,
понагоре до шијата секоја моја пора
се потеше и едно ливче трева, - колкава
ноќ
под тежината на моето тело не офкав
помнам, не помнам една виолина во 
моите гради,
ѕвездите ми ги дереа колениците, си го
фатив патот,
трчав со отворените раце, те барав,
те барав, те викав, не издржував,
над мене трчаше и градината, ми го
фаќаше фустанот
те криеше месечината од главата до
петите, те губев.
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ЅИДАРИ, ДРВОДЕЛЦИ:
Месечино, месечино,
јарец месечино, месечино нескопена,
ќе те скопам
лажливка на девојките, ќе те скопам,
ти велам.
Горе на скалата и другата скала,
понагоре,
добро работи пилата, ножот добро
наточен,
тежок е чеканот, добро работи,
гап-гуп, чеканот, подлабоко шајката,
ќе ве распнат, распнувачот, Мачители.
Држи ги забите шајките, молчи.
Ги држам забите шајките и не зборувам.
Гап-гуп. Цементот, варта која ги обои рацете. 
Цементот, варта закрпени мои гаќи
- вашиот крст.

МОМЧИЊА:
Гласот е во шајката гап-гуп
го слушаш што вика?
Гласот е во чеканот гуп-гап
го слушате? Молчете!
Портата е долу, небото е горе,
скалата се качи однатре.
Сите простум.
Цементот, варта, сонот, сите.
Сенката од пердув нè удри по челото.
Летнавме.

ЕДНА СТАРИЦА:
Тој што летна, имаше крилја, ние како
да летнеме?
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ДЕВОЈКИ:
Заедно со него летнаа дрвјата,
го зедоа одзади.

ЕДНА ДЕВОЈКА:
Летаат ли дрвјата? Не вели. Не ги видов.

ДЕВОЈКИ:
Како не летаа: Летаат со своите крилја.

ДРУГА ДЕВОЈКА:
Над мојата коса застана еден лист.

ДЕВОЈКИ:
Многу, многу лисја паднаа над нашите раменици.

ЕДНА ДЕВОЈКА:
Едно пердувче се доближи до моите усни.

ДРУГА ДЕВОЈКА:
Мене ми ги доближи една ѕвезда моите
клепки не ги изгоре,
само на грбот го почувствував горењето.

ДЕВОЈКИ:
Од искрите на неговите очи е.
Ми ја изгоре блузата
околу вратот и копчињата ми се скинаа.

СТАРИЦИ:
Безумници, безумници, не се лисјето,
ниту огнот, ни ѕвездите.
Ветрот на слободата е што дува од
неговото тело
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ве дига вас, нè дига нас и нè гази
на земјата нашата петица. 

ДЕВОЈКИ:
Е, тоа дигање, тоа тресење, тоа горење
што не собира слободата во нашите
алишта, во нашата кожа
затоа ми се скршија копчињата и
здивот ми се прошири.

МАЖИ:
Слободата, огнот и ветрот – не ги собира
во нашите куќи
и не ги собира во ѕидовите, во затворените
прозорци, во плачот
гради широки бара, големи престапи
горе над бездните, високо еден
воздушен мост.

МОМЧИЊА:
Земјата ја гази од една страна, небото
од друга воздушно
се зближуваат земјата и небото, држава
со држава, човек со човек,
никогаш на светлината на ножевите ликот
не го погледна
ниту на огледалото да се исчешла
вечниот младич.

ДЕВОЈКИ, ЖЕНИ, СТАРИЦИ:
Градите ни се раширија колку
воздух собираме
пораснавме, еве видете колку
пораснавме!
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МАЖИ:
Сите заедно израснавме, затоа пораснавме.

ЕДНА ДЕВОЈКА:
Ех, така да фатам една ѕвезда и да ја 
ставам во мојот џеб.

СТАРИЦИ:
Ех, како ја држеше во отворените раце
Грција и леташе.

МОМЧИЊА:
На могилата скалите не ги спушташе
- се качуваше.

СТАРИЦИ:
Земаше сила и на небото леташе ех,
каде нè оставаше?

ДЕВОЈКИ:
На неговиот голем мозол на телото и
Грција е распната за патот на небото.

МОМЧИЊА:
Над Грција распнат се качуваше нагоре.

ЕДНО МОМЧЕ:
Ми се искриви вратот да гледам нагоре
- мустаќите ми пораснаа.

ЖЕНИ:
На крстот од своето тело и Грција
се качи на небото.
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МАЖИ:
На телото од Грција народот одеше нагоре.

СТАРИЦИ:
Беше еден летачки крст, јунак наш,
- и те распнаа.

ЖЕНИ:
Ех, ех, летачки крст, летачки, - шајките
не те фатија.

МОМЧИЊА:
Ти немаше смрт летачки крст, бесмртен.

ДЕВОЈКИ:
Двете твои раширени раце, беа две
раширени крилја.

ЕДНА ДЕВОЈКА:
Вистински крилца имаше на глуждовите
како тие старите богови, со свои очи ги видов.

ЖЕНИ:
На плеќите ги имаше крилјата
широки крилја.

ДЕВОЈЧЕТО:
Може и на плеќите, јас не видов,
гледав долу,
не можев да издржам да го гледам
погоре како се собу
за да ги исфрли камчињата од своите
чевли, со еден поглед ги видов.
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МОМЧИЊА:
Широки крилја нè дигаат, нè земаат
со него.
 
МАЖИ:
Сите заедно се качуваме, затоа се качуваме.

СТАРИЦИ:
Јунаку наш, момче наше, месечино на
нашата тага, сонце наше.

ЖЕНИ:
Шампиону наш, маратонецу наш, наш
патоказ на мирот.

ДЕВОЈКИ:
И искрвавената твоја кошула, наше знаме.

МАЖИ, ЖЕНИ, МОМЧИЊА, ДЕВОЈКИ, СТАРИЦИ:
Сите заедно се качуваме, затоа се
качуваме, со тебе, патоказу.

РАБОТНИЦИ, ЅИДАРИ, ДРВОДЕЛЦИ:
Гап-гуп, чеканите, шајките гледај
добро, не зјапај,
фалење и плачење не сака тој истиот
работа.
Кога ќе заврши куќата ќе ги обесуваме 
знамињата.
Цемент, вар, камен, дрво, железо
скали и скали.
Што те фати? Варта ти ги испрска очите?
Гап-гуп, гап-гуп, гап-гуп. Станете.



Се посветува

На херојот и светец Григори Авксентиу и 

на сите познати и непознати маченици во 

борбата за мир и слобода.

Григори Авксентиу е убиен откако војуваше 

херојски десет часа сам против големите 

англиски сили, во една пештера близу 

манастирот Махена во Кипар, за кого 

власта понудила 5.000 лири за оној што ќе го 

убие.

Британскиот офицер се доближил до 

пештерата и го поканил Григори да се 

предаде. Борбата продолжила цел ден и на 

крајот фрлале бомби со нафта за да го 

запалат телото на големиот патриот.

Јанис Рицос
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Григорис Афксентиу
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Завршија веќе лагите – наши и туѓи.
Огнот сепобедливиот се доближува. Не можеш веќе да разликуваш
конопено дрво, папрат или матерка. Огнот се доближува.

Сепак, ќе треба да успеам да разликувам,
да видам, да пресметам, да размислам – (За кого? За мене? За 
другите?) Треба.
Пред мојата смрт потребно ми е едно последно знаење,
знаењето на смртта, за да можам да умрам.
Другите четворица заминаа. Со здравје. Каква тишина – 
Како тука да се родило едно дете или пак умрел еден маченик, и 
чекаш
да се слушне една голема викотница (на детето или на богот), еден 
вик посилен од молкот
кој ќе ги сруши ѕидовите поранешни, следните и сегашните,
за да можеш да спомнеш, да предводиш, да живееш со нив, во еден 
вечен миг, секогаш. Ама ништо.

Мраморна тишина – само што се слушаат
истрелите и гласовите – колку туѓи, се цртаат
како изгорени жици или како кристализирани води
пред да паднат и остануваат во едно туѓо пространство.
Каква тишина,
макар што се слуша приближувањето на огнот: Не е време за назад.

Проштевање 
За Григорис Афксентиу
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Одзади и отстрана и одгоре, оградата на карпата, однапред
една мала или една бескрајна смрт, во средината (во средината?) јас. 
– Кој е јас? Што е еден човек затворен 
во огнот и во карпата, кај самиот излез:
една честичка или целосна смрт? Треба да ја запознаам.
Не успевам.

Можеби би можело и да се спасам. Можеби можев
да го издржам презирот или простувањето или, пак, заборавот
на другите. Ама јас ќе можев ли
да ја заборавам светлината што ја мечтаевме заедно?
Тоа големо срцебиење на нашето знаме? Ќе можев ли
да се сместам во сенката на еден агол со скрстени раце
околу скрстените колена
како злопамтило, мрморник или безучесник пајак
што ги плете со својата плунка своите мрежи?

Можеби можело, дури тоа да било убаво
една пеперутка заблудена може да доаѓаше некогаш да застане
на гелендерите на прозорецот играјќи неопределено, не за мене
(ама може и за мене), со своето двокрилно знаменце.
Можеби една линија од светлината ќе минуваше низ
цепнатината на портата како едно прсте на една пријателка
која влече една линија во прашината на масата твоја
со тефтерите.
И гласот на едно дете – не може да се слушне на нивите
во едно попладне
и погледот на една жена, која сонува насмевнувајќи се – 
погледот, изгубен во вечерта, ќе те допре,
погледот на жената што не те видела и не си ја видела.

Може и да беше подобро. Еден глобус што ќе се запалеше рано пред 
железната врата на твојот затвор,
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во розовата пролетна вечер. Може овој глобус
да биде нежната кривина на едно цело крајбрежје?
Ќе се собираат околу него инсектите
како мали бротчиња во едно пристаниште на нашиот остров.
Дури со неподвижноста ќе можеш да патуваш насекаде.
Само последната неподвижност: е непатувачка.  
Не можев да избегам. Не ме собираше.  
Излезот беше тесен. Не ми достигаше и смелоста дали не ќе можев 
да умрам.
Извинете ме.
Можеби четворицата другари би биле посилни од мене – знаци 
поискрени.
Јас бев послаб: Се засрами.

Вие одете. (заминаа) Не ве држам, (заминаа веќе).
Со здравје.
Огнот се приближува. Извинете ме, пријатели, што не
можев да ве следам, што ве оставам сами во овој излез.
Прв пат. Не можев. Извинете ме.

Наспроти тоа, чувствувам дека можев да живеам каде било,
во пустината, заборавен, да се онеправдувам, да онеправдувам,
да гледам како се онеправдуваат моите пријатели и да молчам
или пак да живеам како искубано куче кое сомнително ја гледа
сенката на една птица и својата сенка.
Или (го изучив и тоа) како осаменик, со краиштата на моите прсти
да замачкувам еден камен и со часови да се занесувам
гледајќи во неподвижните вени и така наведнат да плачам
бесмислено да суштествувам. Не можев.

Ако излегував предавајќи ги клучевите мои, лазејќи
на раце и на нозе (секој излез е тесен, другарство мое),
ако тргнував
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да ја предадам како скинато знаме мојата душа – која душа?
Не успеав да ја пробам, да ја запознаам целосно.
Ми е потребно
во овој момент, да научам каде и што ќе предадам или не ќе 
предадам. Знам
дека ќе можеше да бидам на вашето место, браќа мои што си 
заминавте, затоа што знам, како и вие, што значи болка и страв,
Јас имав еден страв поголем од мојата болка и од вашиот страв,
не само стравов на моето тело, ами и стравот на душата, што не ја 
знам.
Сенката на секое мое движење се зголемуваше бескрајно
на една страшна снежнобела карпа,
секој мој пулс да паѓа секогаш пишувајќи цврсти
и водни бескрајни кругови: И така со стравот на душата
го спасив стравот на телото мое: Сепак, знам
целиот страв, и треба да ми поверувате,
затоа што никој од нас не сака да страдаме или
да се плашиме.

Барем тука можете да ми верувате.
Тука не е тешко да се сакаме. Сè е тешко,
и може, пак, и затоа вреди: Ама не ќе можев
да пешачам со исечени колена на мојата душа.
Со телото мое, со нозете и рацете пресечени ќе можев,
Извинете. Здраво.

Заминаа. Тишина. Каква осаменост густо населена.
Сè е густо, и разлеано. Бескрајноста со тежина
и сведоштва. Кому да му зборнам и зошто? Ако
случајно би останале.

Не треба да потонам во себеси. Макар да се задржам
од гласот мој,
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од звукот на мојата пушка, да остане главата надвор
или само челото и очите. Сакам да гледам.

Сакам да ги претставувам дрвјата, прозорците, нештата,
да ја почувствувам домашната топлина, да го пресретнам
овој голем мраз од огнот што се доближува.
Еден стол навален на аголот од една соба
може и да е, велам, како внатрешна камбана,
каде што нејзиниот звук ја исполнува неделната
тишина во куќата. Не можам да продолжам.
Личи како неостварена победа без сведоштва
што ќе ја разгласат.

Сакам да го претставувам моето мртво тело
обиколено од тажните мои пријатели и спуштени
знамиња за да можам да се оддалечам од моето тело.
Околу мене нема никој
сведок е само мојот глас – и тој како да помина
преку огнот и каменот?
Треба самиот да издржам: Каква тишина! Како постојана 
категорична. Матарката моја ми спомнува дека не сум
жеден. Не ќе бидам жеден никогаш. Сепак, ранецот
уште стои обесен на шајката, напомнувајќи за првата
ѕвезда вечерта на крајбрежјето на Лемесос во
времето кога келнерите ги мијат тротоарите со цревата
по една таква жештина во еден јулски ден во
времето кога ги вадат првите маси крај брегот за
вечерните посетители,
кога и најмалиот шум од најмалите риби на плиткиот брег
викаат: „утре“, „утре“, „утре“!

Да, ќе можев да живеам каде било, во самотијата
во заборавот, каде било,
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Демобилизан и неодговорен, без вина,
да се радувам со успесите на другите,
за славните дела што не ги направив јас – да го гледам
лазењето на една задоцнета мравка што носи едно зрно
пченка поголемо од целата нејзина снага и да ја
чувствувам поканата на целата земја и топлината
на летото со нозете на оваа мравка, и благодарноста
на целиот свет да стои внатре во моите очи
и ќе го слушам тоа рипче кај вика: „утре“, „утре“.
Кое утре, денес?

Страшен суд во оваа жештина. Не успевам. Воздухот
се губи.
Треба да го искористам мојот рок. Да оставам
некој тестамент. Што е потребно?
Ќе го изгори и него огнот. Не ќе го изгори.
Колку тешко, значи, завршува животот. И треба да успеам да ја 
изживеам оваа последна тешкотија,  
да ја победам,
и можеби да ја подарам како радост на другите. Како?
Со што? „Ама треба“.

Што треба? Кој зборува? Што вели? Зошто? „Ама треба“.
Тука нема ниту задача, ниту потреба веќе. Кој наредува?
Што бараат од мене? И кои? Сиромасите, онеправданите,
татковината, светот, и самиот јас?
Задачи и потреби. Да. Задачи и потреби.

Една црвена светлина внатре и надвор. Крвта и воздухот.
Ги има. Ги имав. Да, ги имаме.
Ќе постоиме. Една црвена светлина е мојот миг.
И треба да ги сврзам моите мисли со нештата – да ги има
јасно. И немам време. И работите си бегаат. Не ги гледам.
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Неуловените мисли остануваат само тие и треба нив, барем
да ги задржам – да најдам некаков начин да ги дадам.

Две трошки од вчерашниот леб во ранецот мој
факелот замаглен од здивот на огнот – јадењето мое
замрзнато, непипнато.
Рачниот часовник ми застана во два часот по полниоќ вчера, сум 
заборавил да го навијам?  
Чудно, да застануваат нештата
кога знаеш дека се движат и ти го определуваат и 
твоето време, твоите средби, - нема друга средба,
кога ќе застанат, тогаш само го слушаш, во нивното молчење,
старото нивно движење и ти го определуваат твоето време, 
твоите средби, - нема друга средба, кога ќе застанат, 
тогаш само слушаш, во нивниот молк старото нивно движење,
го гледаш веќе нивното движење, присутно во исчезнувањето,
и знаеш дека судбината му е понатаму од каде што застанало.

И овој тука полжав што се качува безгрижно по каменот,
тој и црквичето заедно, - каде оди? Не внимава.
Да му зборнам? Да му се доверам:? Глув е. Како да нема земено заем 
од никого, - оди тој и црквичето заедно – Треба да успеам, што да 
успеам?
Не е згодно време за мислење.

Мигот на смртта е и сама и смртта ја имаш цела, затоа е и последна, 
тука нема место за измама, за илузија – каков збор, бездруго?

Имам 29 години и единствено што знам е тоа што сакам да живеам
Не успеав уште да помислам, откако не успеав да живеам.
Во борбата
што да помислам? Не успеав. Ми е потребно најмалку
една цела минута за да живеам целосно. Спомнувам.
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Беше пролет тогаш. Седевме покрај брегот на Амохосто,
и знам сега – не знаев тогаш ништо – беше убав животот (може ќе 
биде поубав секогаш – сè поубав станува  
– го правиме).
Беа убави класјето, жолти лозјата, куќите, жените, бротчињата –
Како убаво играа брановите на водата на страните на бродовите,
убавите сенки на бродовите внатре во водата. Сенките на галебите
кои минуваа над пристаништето, над тркалезните маси
на летната кафеана,
со чашите за кафе, така како што седевме, тројца стари
пријатели,
без да ги подигнеме главите чувствуваме дека галебите
летаат над нашите глави и пиевме заедно со кафето нешто од 
беглата сенка на галебите
еден вкус на простор, пријателство и слобода.
Ех, да, убав е животот. И јас бев убав, (затоа бев? Сум)
сè можеме да направиме да биде убаво рака со рака.
Често летото во пладневните горештини – и во снегот –
чувствував дека се зацврстува животот и довербата
на знамето во мојот скелет.

И кога ме обиколуваше стравот со своите киклопски сенки
и кога ми го тресеше срцето и знамето на татковината
што го држев во моите раце кога го вееја силните ветришта,
тоа знаме не се заборава. Беше убаво. Сега не може такво
нешто. Го избра огнот: Решението е донесено. Готов сум.

Велите дека е поширока вратата на смртта? Тука завршувам.
Не знам за подолу.
Другите правете ги, лажете ги вие: Добив уште една минута
како целата болка: Не знаев дека еден миг може да има таква 
должина.
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Не можев да си претставам дека болката можела да мисли.
И сè имало своја длабока мисла и чека да ја најдеме.
И светот ќе се осиромашувал
ако недостасувало едно морско камче, еден штурец или пак гласот 
на млекарот во утрото. Го научив.
Да не е тоа што го имаа наречено хероизам?
И, сепак, не го знаел тој што го нарекле херој?
Можеби и мислата го победува молчењето, и огнот
и времето и тоа што го велат пишано? Не го знаев. 
Го научив.
Здраво.

Овој најубав миг мој ви го оставам, браќа.
Ова е мојата нова пушка, пушката на човекот.
Оваа пушка, што ми ги гори рацете, ја сакам,
оваа пушка ја ладам со...Не е лошо да ме видите
да плачам,
многу сум возбуден од сè и од себеси
и повеќе возбуден од откривањето на возбудата.
Ако ме запознававте во овој миг ќе вредеше и да ме засакавте,
како и јас што ве сакам без скромност или гордост,
Ама кој ќе ви го пренесе во овој миг: Не ја собираат
зборовите, рацете, очите, ниту делото, ниту мислата –
голема е како она што го велиме татковина
голема како она што го велиме земја
голема како целиот свет, (како инаков е мојот глас)
како тогаш
кога работиш, со своја волја, на нивата на сиромавиот
и си жеден на пладне
и ја оставаш мотиката навалена со доверба на стеблото
на единствената смоква и се наведнуваш на потокот
и го гледаш бистриот поток
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и убавото твое лице, испотено од работата, од ветерот,
од младоста, од сонцето.
Со восхитување, гледајќи ги во водата твоите блескави очи,
и тоа не те спречува да ја пиеш водата и самиот себеси.
Ја гаснеш жедта и понекогаш ја дигаш главата кон небото
како да бараш некого високо и да му речеш: ви благодарам
и во себеси е небото и земјата и надвор е целиот свет
твој и можеш да го гледаш.

Овој миг е неповторлив затоа што е вечен, и вечноста
ја има и ја создаваме – таа не се повторува
како нешто што иде и бега и пак се враќа.
Впрочем, не плачете.
Ама мене оставете ме да плачам, зашто по малку
предвидувам дека не ќе можам да плачам, во разузнавањето
на среќата ако можам ќе умрам. Извинете ме.
И навистина, заборавив да ви кажам за најважното,
што сега го научив:
Не е толку тешка смртта. Дури и обратно.
И сега ви го потврдувам со мојата крв:
Никогаш не бил толку среќен Ристос
колку кога последната шајка го остави прикован,
без да го убие
за да го погледне право в очи небото
и својата жртва, никогаш Прометеј не го погледнал
спокојно и осветелено светот
колку во времето кога клунот на грабливата
птица му ги исколва неговите очи, знаејќи, тогаш, само
да му ја даде светлината и огнот на човекот.
Да. Никогаш толку убав не бил малиот Григори
Авксентиу, 29-годишниот...

Го велам бројот на годините мои и плачам
знам дека ќе го додадете во славата на нашата нација
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(нека ми се прости и оваа моја последна слабост).
Го слушам овој број во вашите усти
и ќе сакав да го бакнам на вашите усни.

Бев можеби малечок за слава – можеби мал за една
таква среќа. Едно справедливо дело
и еден скок на човекот надвор од самотијата.
Ех, стегањето на илјадници раце и клетвата на сите, но јас сум готов.

Не ја примам, не, жртвата за смртта. Ја примам само
за животот – за еден живот
која не ќе бара никаква жртва. Готов сум.

Никогаш не ќе можев да поверувам дека теснотија 
на една карпа
можела да има толку ширина, можела да ја
собере татковината со маслините, со крајбрежјето, 
со нејзините маки, со бротчињата со подигнати едра
и силниот ветер, луѓето со знамињата, соништата, 
камбаните и малите тревки. Дишам, 
внатре во овој каменен тунел чиј излез е ист.
И за сонцето. Го знам:
од тука, право, ќе поминам мртов во светот. Не
плачете.
И знам сега, како никогаш, дека и слободата е силна. 
Здраво.

Во овој час не се плашам од големите и мали зборови –
сега ќе ги избришам очите од знамето откако знам:
Во мојот апсолутен момент внатре од отворот на смртта.
Другарите мои ќе го земат од рацете мои пламеното
знаме од непомирливата борба, 
пламенот како огнен коњ способен да ги раскине
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бескрајностите и смртта како незгаснат факел во сите
маки на поробените, и веењето на нашето знаме
како голема блескава чаша во светото прочистување
на светот. Можам веќе да повторам:

- Земете, јадете, тоа е моето тело и мојата крв, 
телото и крвта на Григори Авксентиу,
на едно сиромашно, 29-годишно дете, од селото Лиси,
возач на такси.
Што научил во големата школа на борбата толку
букви што можел да го напише зборот „с л о б о д а“.
Како денес, 2 март 1957 година, изгоре жив во пештерата
до манастирот Махера
и денес точно на 2 март, ден сабота – да не заборавите, 
другари
во два часот и три минути по полноќ
се роди малиот Григори меѓу окрвавените коленици на природата.

Десет часа се премногу за сè
кога имаш една пушка, неколку куршуми и правото
на твоја страна
кога имаш само 29 години и можеш да ги располагаш самиот
кога ја имаш смртта твоја. Здраво.

Само се поздравувам и пак останувам. Да, и најголемото
дело на животот наш
е решението за нашата смрт, кога има некој излез
и кога можеш да го одбегнеш, а ти го избираш
како чест и должност за другите, подалеку од твоите
потреби. 
Тој што може да го победи животот за еден миг
тој ја победува и смртта. Го научив тоа. 
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(Инаку се слуша мојот глас денес. Да не е тој што ми го
барате? Тој што сакате да го слушнете? Да не е тој
вистинскиот мој глас? Или вашиот глас? Гласот на сите нас?)

Ништо не постои пред да го замислиш и пред да го извршиш, 
не само да го измислиш, или само да го сториш,
Ами да го измислиш и да го завршиш
И вие браќа мои, многу ми помогнавте. 
(Никој не суштествува самиот, без помошта на другите).

Ти што ќе плачеш за мојата смрт ми помогна да умрам
со главата високо
Ти што ќе ја земеш мојата пушка за да ме одмаздиш
за мојата смрт, ми помогна да умрам среќно за тебе
и за мене.
Ми помогнаа и тие што паднаа пред мене. Како што и 
јас ќе им помогнам.

Овој час не е за фалење и херојства,
кога се наоѓам лице в лице со смртта
и ви го кажувам обично, како да се наоѓам пред
воланот на мојата кола во еден пролетен ден
за да одбегнам еден судир со една кола што
ја возеше еден неискусен земјоделец
или пак да не удрам едно дете кое си играше
во свежината или пак да, (или оваа нежност не е
неприродна за еден маж кому му претстои да умре)
за да не смачкам едно диво цвеќе што никнало
копилето среде асфалтот невино и палаво како
полуотворено оче на природата - да толку обично
можам да ви кажам, како да го свртувам воланот
на мојата кола: „Вистинската големина на човекот
се мери секогаш со метрото на слободата“. Ништо друго.   
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Здраво.

Ако нешто ме секира е тоа што јас ништо не можам
да направам за вас
(не нешто неподредено или како идеја или како легенда,
ама само со овие мои раце ), 
да речеме да фрлам еден истрел во ветерот на 
празникот на слободата или да товарам еден голем
камион со сто вреќи леб, двесте вреќи компири, да 
го дигнам товарот дрва од планината на таа старица,
да го дигнам коњот на стариот кираџија што
паднал во едно дождливо утро.
Да ја удрам топката каде што играат децата
приквечер на стадионот
или да му треснам една по вратот на еден пријател
кој раскажува невкусни шеги или пак да им поделам
едно торбе бонбони на малите деца од соседите
или да ги навалам моите силни раце, што денес ги засакав
на една кафеанска маса во Амохисто и без да ги гледам
моите работнички раце, да чувствувам дека се одмораат на 
колениците на пријателскиот свет.
Денес чувствувам една нежност за себеси, знаејќи дека
ќе ме засакате
денес себеси се сакам и се почитувам
денес се насмевнувам на себеси, гледајќи се со
вашите братски очи.
 
Денес за миг ја оставив пушката да остине еден момент
на каменот,
го отворив ранецот и го извадив џебното огледалце –
да, убав сум, - кога ме сакате –
што би можел да направам јас за вас, - кога ме сакате – што ќе можев, 
- само сега да го разбирам – (и може да е доцна, само смртта моја да 
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ви ја подарам веќе),
на пример ќе можев да дигнам во воздух еден тенк со една 
тупаница,
да изглетувам една статуа во една планина, за еден ден –
кога ме сакате или да изградам во еден ден една висока школа
Не се шегувам.
Не е време, браќа мои, за смешки. Ќе сакав да бидам убав
внатре и надвор за да вредам за вашата љубов,
да го кажам и тоа: за да ме мислат како свој маж
сите убави девојки, за да ме мислат како свој пријател
сите возрасни Грци и децата на светот. Не успевам. 

Да успеев барем да се избричам, да ги поткастрам малку
мустаќите. Можеби ќе личи малку брадичка (гледате
колку дете ме прави вашата љубов? Ми го враќа мојот
глас). Помисли, брату мој, задутре да ги избираат според
нашите стапки девојките своите мажи
децата своите пријатели
мажите своите дела
да знаеш дека и ти заедно со нив се качуваш и ти високо
во една висока планина, само со серпентини, асфалт,
за да ја погледнеш целата природа,
градовите полни со печки и опсерватории
и прозорци,
планините, полињата, пристаништата полни со јарболи,
авиони, со јуначки орли и детските летала со тие
многуцветни опашки. – Во една висока планина, со една 
убава кола од последните типови кои може да го имаат нашето име.
Само сега што помислив дека животот
не оди напред со темни исповеди и мали искрености
(исповедта ја имав слушнато, и сега си спомнав – 
спасува, вели, тој што се исповеда. Ама другиот?
А другиот што ти е должен да носи на грбот како вреќи 
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непотребни камење, твоите зборови, животот без да може да ги 
ѕида?)
Впрочем, животот оди напред со дела
и жртви,
со тоа што го велат „општа етика“,
и ниту знам како ја велат и впрочем, ете реков.

Јас само тоа што го научив е: Кога ќе го фатиш со прсти
аголот на масата,
аголот на масата со целата цврстина
и најцврстите раце се тресат кога фаќаат една града
и тогаш сакаш да посееш илјадници деца за да се
радуваат со луѓето на светот, зашто ти не успеа да се
порадуваш
може, не велам, може и да знаеш длабоко во себе
да чувствуваш дека оваа града „слаткокрместа“
подготвува млеко мажествено и слобода).
И навистина е потребно да го знаеш. Здраво.

Ајде стара мајко, да не почнеш сега да плачеш. – Не?-
Така те сакам. Јунаштина. Ти го земам, велиш, животот твој?   
Ти ја оставам гордоста твоја.
Не ќе те види непријателот згрбавена. Тоа го знам.
Ќе речеш: Горда сум за мојот син, подобро еден грст чесна пепел, 
отколку мојот син на коленици“. Така. Здраво.
Мила мајко.

Таткото
ќе ме познае во мртовечницата по моите дебели
грчки нозе, исти како неговите,
по крстот на татковината што го имав за амајлија
во пазувите на моето влакнесто тело.
Зборувам за мене
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кога ќе се вљубам во себеси, како да е елинизмот
вљубен во мене. Извинете ме.
Вие ми го дадовте тоа право. Благодарам, 
Вие, љубовта наша, и смртта моја. Го знам,
и тој што зеде 5000 златници ќе се напие
некоја вечер една чаша за мое здравје во 
кафеаната на Пафос и ќе се наведне да плаче
над својата чаша, затоа што сум бил добар пријател,
може да стане и тој пријател наш еден ден.

Сега веќе не можам да ви кажам сигурно,
како да ја возам пак својата кола на еден 
асфалтиран пат на Кипар право и внимателно, во 
едно лазурно и спокојно утро, можам да речам:
„Нашата добродетелност е заедничка корист“
Во ред, браќа. Тука не е недостижно братството
за нас и за другите.
Тука разликите се топат во една насмевка, - и е
така како што слушаш, во тие летни вечерни ноќи –
сини, сребрени и розови –
во една голема осветлена среќа
сите одделни домашни шепотења од малите и од
големите ѕвезди и трепери коренот на срцето
и трепери светот
колку што сакаш да го турнеш со лактот некој
пријател за да слушнеш заедно,
и лактот на еден камен за да слушне и тој,
да ја поделат радоста.
Со оваа љубов, ви велам, дека еден ден дрвените крстови
ќе напукнат трендафили – да, и мојот крст, изгорениот,
камениот, со оваа љубов еден ден ќе ги победиме тие
што ја носат несправедливоста и ја шират омразата.  
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Тоа е мојот совет,
впрочем, во ова време не ја знам омразата како да не ја
научив никогаш или пак сум ја заборавил. До гледање.

Само се подготвувам да заминам. И само се поздравувам, и уште 
стојам како да имам да додадам уште во светот.
Како да имам да ви дадам уште малку среќа вам од
мојот мозок. Си споменувам.
Беше една летна приквечер,
ја запрев колата пред една колиба. Бев жеден.
Една црно облечена старица ме чести со кантата
пресна вода.
- Ти благодарам, бабо, ѝ реков. - Добра слобода,
сине мој, одговори таа.
- Добра слобода, бабо, повторив – почувствував дека 
ѝ ја должам.
 
Ми го извади качкетот и ми го избриша со својата
рака челото мое. (Знаете дека и стариците можат
да се насмевнуваат). Впрочем, слободата секој од нас
им ја должи на сите.
Слободата само за еден не е корисна за ништо (ако ја има).
Ништо не е и за самиот тој. „Ајде, здраво бабо. 
Добра слобода“,
ги избриша моите очи затоа што паѓаше мракот и 
не гледав добро.

Како што тргнав пак со намалените две светла (затоа
уште се гледаше)
чувствував дека се качувам со мојата кола, заедно со
големото поле на Месаорија
длабоко и молчаливо, испарувано од бавната месечева
светлина чувствував како да се качувам право на небото,
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чувствував како Месечината ме биеше во градите како
златна Константинова монета обесена со една врвка на
мојот врат, за да го освежи срцето и полека-полека
да се стоплат моите гради. И велев: Не стига масата,
ниту неколку пари во џебот, ниту лебот и бакнежот –
човекот е поголем од секојдневната грижа.
И велев пак
дека човекот започнува од својата грижа за леб
и повеќе се оддалечува од ропството, за ослободувањето
на татковината и на светот и да почувствува дека се качува
право во небото.
Ја оставив еден ден мојата кола во еден трап. Ја зедов
пушката, и се качив на планината. Така се најдов во
оваа пештера чиј излез гледа право во сонцето.
Кружниот излез е ист како сонцето, кое ќе ме освежи
кога ќе ме земат, (како оваа ноќ Месечината) – и така
ќе ја почувствувам свежината на моето задушено тело
и топлината на сонцето на моите гради.

З д р а в о.
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ПАТРИС ЕМЕРИ ЛУМУМБА

Патрис Лумумба е роден во јули 1925 год. 

Завршил основно и средно образование 

во католичката мисија. Работел како 

службеник во многу белгиски компании. 

Станал прв претседател на Демократска 

Република Конго, национален херој на Заир, 

поет и еден од симболите во борбата на 

народите на Африка за независност и 

демократија.

Основач и раководител на левото 

национално движење кое на изборите во 

1960 год. добива 40 места во парламентот, 

а Патрис станува премиер. Лумумба воден 

од идејата за мир и рамноправност на 

многу свечености ја промовирал. Така, и 
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во една свеченост на која присуствувал 

и белгискиот цар Бодуена ја изрекол 

познатата фраза: „Ние повеќе не сме 

ваши глувци“, додека жената на Лумумба 

се надоврзала со: „Ќе дојде денот кога 

историјата ќе го каже својот збор“.

Во времето на кризата во Конго бил симнат 

од премиерската функција и бил уапсен. На 

17 јануари 1961 г. бил убиен.

Со името на Лумумба се сврзани многу 

настани, напишани се многу песни и 

и многу писатели му ги посветуваат 

своите стихови. Како на пример Еве Сезар, 

Евгени Долматовски, Јанис Рицос, Евгени 

Ефтушенко, Иван Драч, Максим Танк, 

Серафим Попов и многу други. 



„ ... чувај се, брате наш, ти викавме.

Чувај ја насмевката нa твојот народ . 

Ти многу ú веруваше на слободата, многу сe 

смееше, црн брате наш.

И те убија.

Патрис Лумумба, те убија затоа што многу 

сакаше да сe смеат твоите црни браќа

Една бела насмевка, против сите ноќи.  

И те убија.

Една бела насмевка, Патрис Лумумба,  

-неа не ја убија“

Јанис Рицос
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Патрис Емери Лумумба
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Музико, ти ни помогна...
Патрис Лумумба

I                                    

ПАТРИС ЛУМУМБА – една голема бела насмевка во 
ноќта на твоето лице,
во ноќта на твојот народ, во ноќта на твојата земја –
една бела насмевка – светеше на прозорците во сиромашните куќи,
на усните на црните мајки, на црните деца,
како зората зад шумата или зад планините од јагленот,
бело како поздравувањето на двете црни раце
бело како решеноста на слободата
бело како силата на братството.

Патрис Лумумба, ги имаше видено сечените раце на твоите браќа
зачувани во солта, внатре во кошниците на господарите,
имаше видено како блесокот од вашите дијаманти ги осветлува 
туѓите банкети
имаше видено како златото на твојата земја ги полни
пушките на убијците на твојата татковина.
Ја имаше видено крвта и железата, и ѕвездите зад железата.
Имаше видено мали огледалца кои ги собираат зраците од сонцето
и ги фрлаа на лицето на твоите браќа, ослепувајќи ги.

Црниот светец
За Патрис Лумумба
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Го имаше видено и ликот на Исус во едно огледалце
плаче со црни солзи ослепен од истите трговци.
Го имаше слушнато тоа „там - там“ под планините во
глувонемите ноќи
една музика без зборови – бран по бран, чист ритам,
да иде и да бега, да се качува, да се оддалечува
ехото само и ритамот во планината на твојот народ.

Бран по бран и тајниот прилив во магнетската темница,
без зборови ритамот – ритамот на крвта
ритамот што ја разгорува крвта
ритамот што ја пали белата месечина над брановите на темницата и 
на дрвјата
ритамот што разгорува една бела насмевка на црните усни –
затоа што ритамот на крвта иде секогаш право кон
слободата.

II

ПАТРИС ЛУМУМБА, друго немаше освен една бела насмевка пред
целата црнина
пред црнилото на смртта, целото црнило на несправедливоста –
една бела насмевка како и желбата за справедливост,
бело-бело, собрано семе од срцето на твојот народ
како што собираме од распрсканите ѕвезди во бескрајна ноќ
во белиот спомен, во белото очекување, во белата гордост
и белата сила на добрата битка против сите бели убијци
наспроти сите црни несреќи
Патрис Лумумба – една бела насмевка во ноќта на твојот народ.
Сите пушки ја нишанат твојата насмевка. 
На твојата насмевка го нишанат срцето на Африка.
Многу се смееше, Патрис Лумумба.
Многу веруваше во справедливоста на онеправданите.
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Даваше нишан.
Патрис Лумумба.
Сите пушки ја нишанеа твојата насмевка. Чувај се Патрис, ти викавме, 
Чувај се, брате наш, ти викавме .
Чувај ја насмевката на твојот народ. Чувај ни ја.
Ти многу ѝ веруваше на слободата, многу се смееше, црн брате наш.
И те убија.
Патрис Лумумба, те убија затоа што многу сакаше да се смеат твоите 
црни браќа
една бела насмевка, против сите ноќи. И те убија. 
Една бела насмевка, Патрис Лумумба, - неа не ја убија. 
Не можеа, Патрис Лумумба. 
Не ја убија белата твоја насмевка, белата вера, белата твоја сила, 
верата на белата насмевка на сите огорчени усни. 
Патрис Лумумба, не се уби твојата насмевка, - големи реки
од бела светлина слегуваат во ноќта на црните. Добар ден, брате наш.
Големи бели ножеви од твојата насмевка се забиваат
во црните срца на белите убијци.
Добар ден, Патрис Лумумба. 
Твојата бела насмевка изгрева забележливо над твојата црна земја
внатре во урнати ноќи на будните робови. 
Патрис Лумумба, белата насмевка успешно оди таа 
 вечер за Афродита.
       
                                    

III

БОСИ НОЗЕ во пешачење, не се гледаат лица,
Како една слика од парада расечена под половината – 
боси нозе, нозе бучни, дигајќи облаци прашина, нозе црни, 
месејќи ја земјата со крв – облаци оган – продолжувате
марш на гладот, марш на бунтот, штрајк на смртта, 
парада, демонстрација – марш маченички – ништо не се гледа -
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Црни нозе, сосема црни, црвени нозе од раните и одењето,
нозе сечени, нозе искривени, нозе непокорни,
нозете на малиот Ролан, нозете на Полин
нозете на мртвите, на убиените,
боси нозе за траумата на племето Линкала
боси нозе за траумите на вековите
месејќи ја земјата молчеливо со крвта на Патрис, правејќи
еден голем црвен леб за устите на светот.
Трчајте, престигнете, боси нозе, братски нозе,
изгазете ги маскираните змии, изгазете ги труповите на 
 дипломатите -
(е, господа дипломати, многу ви прилега да се спомнувате во една
песна, многу ви личи насмевката на простотилакот зад белите 
подготвени начини,
Наточена учтивост на змија, студена подготвена омраза, 
методско злосторство, злосторство, злосторство,
како можете уште да молчите.
Стихови, поробени од молчењето, соучесници на молчењето
проучени зборови на празноста, проучени, гестикулирани напразно,
смешни лица, трагични маски од кои зад големите празни ваши очи
светка празното себељубие – по ѓаволите, по ѓаволите.
Црни нозе, сосема црни, црвени нозе, ранети, мозолести,
скршете ги портите, скршете ги гелендерите на колонизаторите,
разбијте ги главите на учтивите дипломати, главите
главите на црните чомбевци, на белите чомбевци – продолжувајте,
продолжувајте црни нозе, црвени нозе, братски нозе.
Месејќи ја земјата за парче леб – продолжувајте, продолжувајте,
скршете ги стаклените големи порти затоа што последни во 
бесрамните
играат со нашата пот, 
гравирајте ги со искршените кристали црните лица
на мојата песна
сега кога линиите победуваат на лицето на Полин од болка.
Трчајте, скршете ги стаклата на сонцето, скршете ги
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и искорнете ги очите на мојата песна со скршените прозорци
за да не го гледаат срамот на нашиот век. Трчајте, и
настапувајте, 
црни нозе, црвени нозе, братски нозе, 
измесете ја земјата со крвта на Патрис – 
земјата од гробиштата е пресна, чини за стомни, за 
куќи, за училишта,
измачени нозе, братски нозе, продолжете.

IV

ТАМ – ТАМ, там – там – внатре во шумата, внатре во
пештерата, во рудниците,
долу под мевот на коњите, под пазувите на ноќта – 
там – там, там – там.
Очите на животните зад гранките на ноќта - там – там
фосфорот на стравот згустен, со еден мал црн крст во зеницата на 
окото – там, - там –
и барабанот на месечината – добро оптегната жолтата кожа там – 
там, там – там – 
побрз ритам, побрз ритам, побрз, - продолжете
станувајте поробени под ноќта на вашата кожа
под кожата на ноќта - там – там – там. И Патрис
гол, бескраен, невидлив, семоќен
ноќ внатре во ноќта
со барабанот на месечината обесен на својот врат
со барабанот на месечината над своите бубрези
- там – там - там – там – там чукајќи со двете гигантски свои раце
на чело – там – там чукајќи го будењето
во големата ноќ на робјето - там - там – там –
и ноќта со целата мов се наежи
како голем еж ги притискува
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кон ѕидот на гробиштата убијците – голи лигавци – слушај, слушај – 
там – там – там – продолжете, продолжете.

V

МОЛЧИ, МОЛЧИ. Ништо. Викни, викни. Ништо.
Не стига молчењето. Не стига гласот: Не стига, ти велам, ножот.
Имаш еден кибрит? Изгорете ги песните. Стави оган на твоето тело
да гориш простум, да го мирисаш салото твое што се 
топи, да мирисаш
восок што се топи – восокот собран од сите пчелни пити на 
вековите, 
векот што се има испразнето од целиот мед на вековите – гол восок 
– една свеќа со илјада фитили, 
свеќата простум пред очите на убијците, горејќи ги клепките  
на убијците
горејќи ги очните јаболка на убијците.
Свеќата простум палејќи го големиот фитил
расклонет под труповите на поробените
долу под сите гробови
внатре во целиот силно затворен динамит на гневот
долу под сите планини на несправедливоста. Еден кибрит?
Свеќата. Фитилот. Динамитот. Огнот. 
Там – там – там – там – там – чекори, продолжувајте.

 

VI

Патрис беше убав како вистинската зора зад изгорените куќи                                                                                     
Патрис беше убав како неограничената љубов
Патрис беше убав како непоколебливиот долг
Патрис беше убав како едно цело дело
Патрис беше убав како непомирлива справедливост
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Патрис беше убав како вистински маж пред љубовта
Патрис беше убав како споменик од бронза
убав – ништо друго – една статуа на човекот пред да умре човекот,
еден споменик каде што не умира човекот. Измијте го неговото тело
предадено сега на животот и смртта – целото – пазете!
Кога ја бришете неговата уста да не му го земете 
бакнежот, молчењето, насмевката. Внатре во ноќта
на времето и неговото тело, запалете ги вашите цигари
и шмркнувајќи длабоко, како во времето на страдањето
како во времето на чекањето, како во времето 
на општиот гнев и на колективната решеност, 
Осветлете го целиот со вашите цигари, како молњите на пролетта 
што ги осветлуваат големите шуми и камените планини. Осветлете го.
Патрис беше убав како темната планина каде што пребегнуваа 
војниците на слободата пред големиот напад.
Патрис беше убав како клетва што се даде засекогаш на народот –  
толку убав.
Црниот светец со бела насмевка.

VII

ДЕНЕС црниот светец е белиот Исус Христос,  
пред една гола маса од африканско бамбу, каде што се 
наоѓаат малкуте окрвавени песни, го учи господинот:
„Крвта што истече од раните на двајцата нас
под истите тие шајки, од тој ист штик, од истите тие трње,
ја имаат истата боја, господине, - не црна, не бела – црвена боја, 
господине, 
како знамето на справедливоста“. Христос слуша, 
разбира и молчи. Вистина, црвена.
И црвенее неговото лице од срам и од гнев. Црвенее.
Ги носи двете негови дланки над дланките
на црниот светец, отспротива, како да дава заклетва.
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Истите белези и на четирите дланки
и од дупките на четирите врзани раце
еден врзоп зраци паѓа на оваа празна маса 
каде што ги продолжуваме црвените негови песни и неговата  
бела насмевка.
денес црниот светец, стои до народот, вели:
Крвта не е црна, ниту бела – а црвена е
како бојата на братството.  
И затоа крвта не треба да се лее.
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