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Препевпу на македпнски јазик ппуекнува пд
англискиуе препеви на Меснавијауа и Диванпу на Руми пд
ппвеќе авупри1, а преуежнп пние на Кпулмен Баркс2,
најппзнауипу преведуваш на Руми и дпбиуник на гплем
брпј награди за препев. Спрабпукауа сп Чпн Мпјн, ирански
имиграну и прпфеспр пп лингвисуика, му дава
верпдпсупјнпсу на негпвпуп уплкуваое на суихпвиуе.
Фмещнпсуа да ги приближи суихпвиуе на Руми на
еднпсуавен јазик и вп спвремен дух направи пд негпвиуе
збирки бесуселери кпи ппсупјанп се рангираау меду
најпппуларниуе книги на ппезија вп САД и Бриуанија.
Ппсупјау мнпгу независни превпди на Мевлана
Руми и секпј зафаќа разлишен агпл на ппезијауа, нудејќи
разлишни уплкуваоа на делпуп. При ппеускипу превпд,
преведувашпу секпгащ се сппшува сп избпрпу меду
прецизнпуп знашеое (уранслиуерација) и ппеуишнпсуа на
решуа (препев). Се рещив за ппеуишнпсуа и пднапред гп

1

Целпсна лисуа на пнлајн извпри на Руми е дадена кпн крајпу на
Предгпвпрпу.
2
„Руми: Избрани песни“ /вп приг. Rumi: Selected poems, превпд на
Coleman Barks сп John Moyne, A. J. Arberry, Reynold Nicholson, Penguin
Books, 2004. Прва публикација: The Essential Rumi. San Francisco: Harper
Collins, 1996; Edison and New York: Castle Books, 1997./ „Руми: Мпсу кпн
дущауа“ /вп приг. Rumi: Bridge to the soul, превпд на Coleman Barks, сп
A.J. Arberry и Nevit Ergin. New York: HarperOne, 2007./ „Вака, Руми“ /вп
приг. Like This, Rumi, Coleman Barks и John Moyne, Maypop Books, 1989./
Види и http://www.colemanbarks.com.
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предупредувам шиуауелпу дека секпе ппеускп уплкуваое
на Руми, и мпеуп сигурнп, е нецелпснп.
Не е уещкп да се преведува Руми на македпнски.
Беще непбишнп да пукривам, суих пп суих, дека идипмиуе и
јазишниуе меуафпри вп персискипу јазик се блиски пп дух
сп македпнскипу. Освен упа, вп македпнскипу јазик имаме
зашуванп мнпгу збпрпви пд арапскп-персискп ппуеклп
преку влијаниеуп на уурскипу јазик. За илусурација
ппгледнеуе гп пригиналпу на следнипу двпсуих:
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делп, щуп знаши дека мпжеуе слпбпднп да гп
репрпдуцирауе вп сиуе фпрми, сурпгп без кпмерцијална
намена и сп задплжиуелнп наведуваое на авупрсувпуп.
Сиуе наведени референци на други авупри вп делпуп мпра
да се репрпдуцираау. Благпдарам!

- Ана Пејшинпва
декември 2009, Скппје

Ey ziyân u ey ziyân eu ey ziyân u ey ziyân
Hûshyârî dar miyân-e bî-khudân u bî-hushân
Щуп зијан, щуп зијан, щуп зијан, щуп зијан е,
да не се биде пијан, сред пијани вп бесспзнание.
Ппезијауа мпра да делува, да заразува сп занес.
„Сакам пламуеое, пламтеое,“ вели Бпгпу на Руми
вп Мпјсеј и пвшарпт. Се пбидпв да гп преспздадам
распламуенипу дух на Руми на македпнскипу јазик. Впеднп
се надевам дека други, ппвеќе упауени пд мене вп
персискипу јазик и книжевнпсу, ќе се ппууикнау да
направау ппверен превпд и пппиупк препев на пвие
безвремени суихпви.
Оваа книга мпжеуе слпбпднп да ја зашувауе пд
Инуернеу
пд
мпјауа
веб
сурана
http://www.anapejcinova.org. Делпуп, вп елекурпнска и
харуиена фпрма, е защуиуенп сп лиценцауа Creative
Commons 3.0: Аурибуција-Некпмерцијалнп-Недеривауивнп
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Руми – исуприја, живпу и делп

Какп щуп впдищ љубпв, уака и Бпг ќе биде сп уебе.
- Месеое леб, Руми
Иметп3
„Руми“ знаши, еднпсуавнп, “пд Рум“, “пд Рим“ или
“пд (Исупшнпуп) Римскп Царсувп“: уака упгащнипу
исламски свеу ја гледал Анауплија, каде Руми ја минал
главнинауа пд свпјпу живпу.
Пплнпуп име му е Мевлана Кпдавандгар Чалал алДин Мухамед, син на Баха ал-Дин Валад, ал-Балкхи алРуми. Лишнпуп име даденп на радаое му е Мухамед, исуп
какп и уаукпвпуп име и, се разбира, на исламскипу Прпрпк.
Чалал ал-Дин знаши, вп превпд, „Сјајпу на верауа“. Имеуп
на уаукп му, пак, Баха ал-Дин, знаши, буквалнп, „Славауа на
верауа“.
Вппбишаенп е вп арапскп-персискауа кулуура да се
дпдаваау аурибууауивни презимиоа сппред заслугиуе,
уиуулиуе или ппуеклпуп на лишнпсуа. Уака, Мевлана, или
3

Овпј Предгпвпр е преуежнп спшинеу сппред делпуп на Френклин
Д. Луис, „Руми: Сегащнпсу и иднина, Исупк и Запад – Живпупу, ушеоеуп
и ппезијауа на Чалал ал-Дин Руми“ (вп приг. Franklin D. Lewis, Rumi:
Past and Present, East and West – The life, teachings and poetry of Jalal alDin Rumi, 2nd and revised paperback ed. Oneworld Publications, 2008,
Oxford, UK/.
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Маулана, е уиуула, кпја буквалнп се преведува какп
„Нащипу Фшиуел“. Дпдека на Западпу е ппзнау какп Руми,
на Исупкпу е ппзнау какп Мевлана, Фшиуелпу. Арапскипу
збпр „Мевлана“ на други месуа се заменува и сп Мевлави,
Мпвлави и Мпулави, или „Мпјпу Фшиуел“, а вп индппакисуанскиуе пбласуи исуипу збпр гласи „Маулви“.
Кпдавандгар е персиски збпр за „гпсппдар“ или „мајсупр“,
уиуула сп кпја му се пбраќале или гп сппменувале негпвиуе
ушеници.
Радаоетп и патуваоата
Руми е рпден на 30 сепуември 1207 г., а ппшинал пд
прирпдна смру на щеесеу и псумгпдищна впзрасу, вп 1275уа. Ппсупјау две преуппсуавки каде упшнп е рпден. Сппред
дел пд негпвпуп презиме, Балкх-и, мпжеби е рпден вп
градпу Балкх (денещен Авганисуан), вп упгащнауа
прпвинција Кпрасан вп Персискауа Империја (денес
Кпрасан е регипн вп северписупшен Иран), или вп негпвауа
пкплина. Сппред други извпри, пак, мпжнп е да се рпдил
вп Вакщ (денещен Уачикисуан), неугледнп и преуежнп
анпнимнп грауше шиј најблизпк гплем град бил Балкх,
Мпжнп е Руми да гп кприсуел Балкх какп упппним ппзнау
за Анауплциуе меду кпи живеел.
Кпрасан и Балкх биле упгащ ппд превласу на
динасуијауа на Кваризмидиуе (Khwarezm). Исуприски,
пкплниуе кралсува и владеуели редпвнп впјувале за
превласу на уериупријауа: мпнгплскиуе псвпјуваши пд
племиоауа Каракиуај, впиниуе на Чингис Кан, Гуридиуе пд
Бамјан (денещен ценурален Авганисуан) и Газнавидиуе
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(динасуија сп седищуе вп денещен Газни, југписупшен
Авганисуан) – сиуе вп пдреденп дпба владееле сп пваа
пбласу, ппнекпгащ пп некплку гпдини, ппнекпгащ пп
некплку децении. Пппаунп ги пграбувале и разпрувале
градпвиуе, а ппреукп ги пбнпвувале и дпградувале.
Некплку гпдини пред Балкх да биде кпнешнп
разпрен вп 1221-уа, Баха ал-Дин сп семејсувпуп и
следбенициуе гп напущуил рпднпуп месуп и ппщпл на
запад и југ. Имал упгащ над щеесеу гпдини и преселбауа
мпжеби била мпуивирана пд сурав пд впјна, пд сппр сп
лпкалнауа власу, или пд ппурага пп ппгплеми признанија
за ушенпсуа. Малипу Чалал ал-Дин упгащ имал пкплу пеу
гпдини, а негпвипу ппсуар брау Ала ал-Дин имал седум.
Еднп време пресупјувале вп Нищапур, знашаен ценуар на
персискауа кулуура вп Кпрасан. Семејсувпуп ппупа
пупауувалп вп Багдад и прпдплжилп на ачилак вп Мека.
Минале низ Дамаск, Малауија, Ерзинчан, и други гплеми
градпви за сп време да присуигнау вп Анауплија. Чалал алДин упгащ имал верпјаунп десеу гпдини.
Пплупсурпвпу на Анауплија дп скпрп припадал на
Визану; уурски муслимански владеуели пд динасуијауа на
Селчуциуе гп псвпиле пред радаоеуп на Руми. Анауплија сè
ущуе важела за исупшна гранишна пбласу на Визануискпуп
царсувп, или западна гранишна пбласу на арапскипу
цивилизиран свеу.
Населениеуп на Анауплија, пред уурскпуп
псвпјуваое, билп главнп гршкп и ерменскп, а пд дпцнипу
единаесеууи век ппшналп да се населува сп ууркменски
преселнишки племиоа и уурски муслимански дпселеници
пд други развиени градпви на арапскп-персискауа
5
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цивилизација. Пплиуишки, Анауплија се спсупела пд ппвеќе
мали уурски владеуелсува кпи гп щиреле ислампу.
Селчуциуе, щирејќи се на запад преку Мала Азија, не гп
щиреле самп ислампу, ууку и јазикпу, админисурацијауа,
урадицијауа и кулуурауа на Персискауа Империја.
Кулуурауа кпјащуп уурскиуе владеуели ја развивале била
реплика на персискауа: персиски везири биле најмувани
на двпрпвиуе за да ги ппушау нпвппешениуе владеуели на
персиска еуикеција, двпрски пбишаи и пднесуваое.
Персискипу јазик се смеуал за ппвиспк пд уурскипу, а
арапскипу бил и псуанал јазикпу на виспкауа ушенпсу и на
религијауа. Руми гпвпрел персиски (мајшин јазик), арапски,
а вп некпи суихпви има уппуребуванп и уурски и гршки
јазик или збпрпви.
Населуваоетп вп Кпније
На седумнаесеугпдищна впзрасу, Чалал ал-Дин се
пженил за свпјауа прва сппруга Гаур Кауун сп ппуеклп пд
Самарканд, ќерка на најценеуеуа ушенишка на Баха ал-Дин.
Сп Гаур имале два сина. Некаде вп 1228-9 г., кпга уаукпуп
Баха ал-Дин имал скпрп псумдесеу гпдини, семејсувпуп и
следбенициуе кпнешнп се вдпмиле вп градпу Кпније
(Кпние, Кпнја или Кпое, денещна Уурција). Уука Баха алДин бил назнашен за ушиуел вп меснауа мадраса, кпја
верпјаунп била и суфискп уеќе.
Верпјаунп се населиле упкму вп Кпније бидејќи
религискиуе пракуики вп Анауплија вп упа време биле или
слабп ппзнауи или не биле пракуикувани вп
нпвписламизиранауа пбласу. А уаму на Баха ал-Дин и му
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била ппнудена ппзиција, за разлика пд великиуе ценури на
исламскауа кулуура кпи ги ппсеуил пп пау, кадещуп не
успеал да се суекне сп ушиуелска ппзиција.
Вп пвпј перипд, великипу сулуан Саладин (Сала алДин) владеел сп Сирија, а Крсупнпсниуе впјни надирале вп
бранпви. Биукиуе меду арапскиуе, уурскиуе, мпнгплскиуе и
еврппскиуе владеуели прпдплжувале сп медусебни впјни.
Кпније и семејсувпуп на Руми, вп медувреме, уживале
перипд на релауивен мир.
Кпга првауа сппруга му ппшинала вп 1229-уа, Чалал
ал-Дин се пженил ущуе еднащ, а пд нпвипу брак дпбил
ущуе еден син и ќерка. Баха ал-Дин ппшинал вп 1231-уа, а и
ппсуарипу и единсувен брау на Руми ппшинал набрзп,
пбауа вп Кпније.
Руми станува Учител
Ппсле смрууа на уаука си, Руми гп дпбил негпвпуп
месуп на ушиуел, и ппкрај младпсуа – упгащ имал самп
дваесеу и шеуири гпдини, нп веќе гп нарекувале Мевлана,
„нащипу ушиуел“. Вп упа дпба билп вппбишаенп
ушиуелскиуе месуа да се наследни, нп суекнуваоеуп сп
ппзицијауа на ушиуел не знашела и пресуанпк на ушеоеуп.
Уака, следнипу ушиуел на Руми бил најдпбрипу следбеник
на уаукп му, Саид Бурхан ал-Дин Мпхакик.
Бурхан бил ппсвеуеник на ппсупу и мплиувауа;
дплгп време минал и какп пусуиник. Се верува дека
ексуремнипу ппсу му гп пщуеуил и здравјеуп, нп на суарпсу
пресуанал да ппсуи, какп щуп и урадицијауа налага.
Здравиуе луде ппсуеле пд седум дп шеуириесеу дена, шесуп
6
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изплирани вп свпјауа ќелија, сп не ппвеќе пд ’ржен леб и
впда еднащ дневнп.
Бурхан гп прауил Руми на дппплниуелни суудии вп
Дамаск и Алепп, упгащни пбразпвни ценури сп гплем брпј
пресуижни щкпли, каде Чалал ал-Дин ги изушувал
исламскиуе закпни.
Образпваниетп
Вп упа време, исуп какп и ппдпцнежниуе
хрисуијански ценури на пбразпвание, и исламскиуе щкпли
се спсредпупшувале на религискиуе науки. Фшениуе вп
религијауа се нарекувале сп групнп име ’улама’ и биле
авуприуеуи вп ппглед на правпуп, риууалиуе и верауа.
Најбиуна наука била изушуваоеуп на закпниуе, или фикх
(feqh, fikh), кпја гп ппјаснувала или разрабпуувала
Щаријаупу, пснпвнипу исламски закпн. Щаријаупу не се
пднесува на пплиуишки пращаоа, ууку регулира ппщирпка
сфера на шпвекпвиуе делуваоа пд хрисуијансувпуп: уака,
регулирани се импунпуп и дпгпвпрнпуп правп, вклушувајќи
гп бракпу (бракпу за исламскипу свеу е пращаое на
дпгпвпр, а не на сппј спздаден пд бпжја рака), прпписиуе
за мплиува, ппсу, ачилак и милпсрдие, закпниуе на
занаеуиуе, па дури и правпуп на впда.
Суудииуе се држеле вп мала група пд најмнпгу
дваесеуина ушеници ппд впдсувп на ушиуел вп чамија (пвпј
вид на щкпла се нарекувал „мачлис“ - majlis или „халки“ halqe). Секпја щкпла, псвен најгплемиуе вп упгащниуе
главни градпви, какп Багдад (денещен Ирак), Дамаск и
Алепп (денещна Сирија), имала пп еден ушиуел.
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Вп ерауа на Селчуциуе, мадрасиуе се пфпрмиле
какп сисуем на привауни пбразпвни инсуиууции ппсвеуени
на една пд шеуириуе главни щкпли на исламскпуп правп.
Шесуп мадрасиуе биле псуавнина (вакуф) на бпгауи луде.4
Мадрасиуе пбишнп се спсупеле пд една гплема заеднишка
прпсуприја за предаваоа и ппвеќе спални за ушенициуе.
Ппкрај ушиуелпу и ушенициуе, мадрасиуе шесуп имале и
библипуекар, рециуаупр на Куранпу, муезин кпј ппвикувал
на мплиува, хигиенишари, и пна щуп денес би гп нарекле
админисурауивнп-финансиски дирекупр. Мадрасиуе шесуп
примале и пауувашки предаваши кпи пделе пд месуп дп
месуп да ги щирау идеиуе на пдреден ушиуел.
Щкплуваоеуп ураелп шеуири гпдини, а за пние кпи
сакале и самиуе да суанау ушиуели, мнпгу ппдплгп. Иакп
писмпуп се ценелп и ппуспу на наушни дела пд арапскпперсискипу свеу е пгрпмен, пренпспу на знаеое се смеуал
за главнп прална уехника, при щуп на ушенициуе им се
спвеуувалп вп уекпу на свпеуп щкплуваое да наушау
напамеу барем една цела книга пд пбласуа на правпуп или
уеплпгијауа. И вп упа време ималп финален испиу и
свешена диплпма кпја му пвпзмпжувала на диплпмецпу да
влезе вп сппдвеуна прпфесија.
Дпба на ппсти
Пп враќаоеуп на Руми пд суудии вп Сирија,
верпјаунп шеуири гпдини ппдпцна, Бурхан гп впвел Чалал

4

Осуавнинауа најшесуп вклушувала и суипендија за сууденуиуе, какп
и плауа за ушиуелпу на мадрасауа.
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ал-Дин вп мисуишкиуе аспекуи на ушеоеуп на уаукп му Баха
ал-Дин.
Бурхан му бил ушиуел на Руми девеу гпдини, дп
свпјауа смру. Ппсле упа, Мевлана прпдплжил сп ексуремни
ппсуи вп уек на пеу гпдини. Се вели дека упгащ Фшиуелпу се
суекнал сп мисуишни мпќи, кпи привлекле гплем брпј
следбеници пкплу негп. Шесуп негпвиуе следбеници не
дпадале пд редпвиуе на мпќниуе и ушениуе муслимани,
ууку биле, на пример, ургпвци, занаеушии, жени и
другпверци.
Вп упа дпба, два суфиски реда веќе биле зајакнауи
вп Анауплија: Бекуащиуе и Кпбравиуе, ппд влијание на
исупшнп-иранскиуе и среднп-азискиуе мисуишки щкпли. Не
е јаснп дали Руми ги изушувал нивниуе уехники и кплку бил
близпк или далешен сп нив. Чалал ал-Дин првп ушел пд
уаука си, ппдпцна на уаукпвипу најблизпк ушеник Бурхан, а
на крај пд Щамс ал-Уабризи. Ниуу еден пд негпвиуе
ушиуели не се приклпнувал кпн некпј пд ппзнауиуе суфи
или щкпли на дпбауа. Биле неврзани и се ппупирале врз
свпиуе мисуишки визии. Вдахнпвениеуп на Руми, пна пп
кпе гп ппзнаваме денес, дпщлп пд инаквп месуп.
Шамс пд Табриз
„Щамс“ знаши „спнце“ на арапски јазик. Пплнпуп
име на впспеанипу Пријауел на Руми е Щамс ал-Дин
Уабризи, щуп знаши „Спнцеуп на верауа пд Уабриз“.
Исупријауа едвај гп сппменува, нп Руми му гради аппуепза
вп свпиуе дела.

Руми: Избпр стихпви

Уабриз (денещен Иран), рпднипу град на Щамс, бил
дпм на гплем брпј персиски ппеуи вп среднипу век. Овпј
град имал урадиција на суфизам ущуе пд 888-уа гпдина пд
нпвауа ера. Мнпгу грпбници вп суариуе делпви на градпу
сè ущуе нпсау напис сп преусуавкауа „Дада“ или „Деде“,
уиуула щуп пзнашува Фшиуел или духпвен Мајсупр на
суфииуе. Сп уиуулауа „Баба“ се нарекувале суфискиуе пци.
Сппред легендиуе, 480 свеуци се закппани уаму и нивнипу
дух сè ущуе се среќава вп градпу вп пблик на црвени и
зелени гугууки. Вп свпиуе Белещки, Щамс ппищува
сеќаваое пд деусувпуп кпга еден близпк суфиски ушиуел гп
вруел вп медиуауивнипу уанц сема.
Од седумдесеууиуе дп деведесеууиуе гпдини на
минауипу век, лишниуе белещки на Щамс биле ппсуепенп
пукривани и преведувани пд персиски на уурски јазик, а вп
2000-уа Френклин Луис за прв пау ги преусуавил на
англиски јазик за западнипу свеу. Оваа единсувена пищана
псуавнина на мисуерипзнипу лик на Щамс, кпму Руми му гп
припищал свпјпу ппеуски глас, гп пукрива какп елпквенуен,
а еднпсуавен и мпќен гпвпрник. Непбишнипу дервищ бил
ушен вп филпзпфија и уеплпгија, нп не ја ценел ушенпсуа,
ууку инууиуивнпсуа и сураснауа вљубенпсу вп бпга. За негп
не Кпранпу ууку живипу Фшиуел бил уајнауа книга кпја гп
впдела ушеникпу кпн бпга. Фшиуелпу „е книгауа... упј е
суихпу, упј е писаниеуп,“5 вели упј вп свпиуе Белещки.
Сппред Мевлевииуе, редпу на следбеници на Руми
пснпван пп негпвауа смру, Щамс имал щеесеуина гпдини
кпга дпщпл вп Кпније. Преухпднп живеел ппвлешенп и
5

Белещки на Щамс пд Уабриз: 18, вп приг. Maqalat, вп Луис, сур.

136.
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скрпмнп и пауувал анпнимнп щирум арапскп-персискипу
свеу. Се издржувал сп привауни шаспви и ппдушуваое на
деца да гп шиуаау Кпранпу, а дури и сп укаеое на перули,
кпга набрзина му уребале пари. Фщуе пд деуе, вели за
себе, имал непбишен духпвен апеуиу и инсуинкуивна
склпнпсу кпн ппсу.
Преданијауа гп ппищуваау какп харизмауишен
Каландар, дервищ кпј уалкал вп ппурага пп Пријауелпу.
Каландариуе биле еден пд неврзаниуе дервищки редпви
пд упа време. Овие си ги бришеле лицауа и главиуе и
пауувале пд град дп град сами или вп мали групи, шесуп
пднесувајќи се вп јавнпсу сп намерни прпвпкации и
глумеое лудилп. Важеле за гласни впзнемируваши на
секпјдневиеуп, нп и прекрасни љубеници сп каризма, шија
мпќ на љубпвуа, сппред легендиуе, предизвикувала
безредие и преврауи вп сè щуп ќе дппреле. Каландариуе
прпппведале напущуаое на закпниуе и нпрмиуе на
пднесуваое и препущуаое на сурасна вљубенпсу вп бпга.
Ппезијауа на Руми шесуп делува вп упј дух: сурасу
над разум, мисуишен хапс над шпвешки ппредпк, убавина
над мпрал. „Испиј си ја сета сурасу и биди срампуа,“ вели
упј вп Заедница на духпт.
Суфиите
Мевлана Руми не е пснпваш на суфизмпу, какп щуп
шесуп се верува. Упј е духпвен уаукп на суфискипу ред на

Руми: Избпр стихпви

Мевлевииуе6 пснпван пп негпвауа смру, а суфизмпу
ппсупел суплеуија пред негп.
Збпрпу „суфи“, сппред Луис, најверпјаунп ппуекнува
пд „суф“ (suf), вплнена кпщула или намеука кпја ја нпселе
раниуе исламски дервищи. Ова езпуеришнп движеое вп
муслимансувпуп заппшналп ущуе вп седмипу век на нпвауа
ера, а се фпрмализиралп вп исламски ред дури вп
дванаесеууипу и уринаесеууипу век. Суфииуе пракуикуваау
мисуишкп муслимансувп, ппзнауп ппд имеуп уесавуф
(tasawwuf), или „духпвен пау“.
Уесавуфпу се спсупи пд пракуика на аскеуски вежби
(zahd) слишни сп пние на хрисуијанскпуп мпнащувп пд
сирискиуе пусуини и на гнпсуициуе, сп ураги пд индиски
медиуауивни пракуики: ппсуи и пукажуваое пд физишкиуе
задпвплсува (храна, винп, секс и спн), манури
(наједнпсуавнауа манура била ппвупруваое на збпрпу ’бпг’
сп визуелизација на срцеуп на мплиувеникпу), вежби на
дищеое (сп силнп издищуваое сп звукпу „Ху“, сппмнау вп
Детска игра), ппвлекуваое пд свеупу, раздаваое на
импупу, и ачилак (пещ пп пусуиниуе дп Мека), какп и
мисуишки расправии блиски дп зпрпасурианизмпу,
манихеизмпу, будисуишкиуе и индискиуе уепзпфски ушеоа.
Слишнп на индискиуе шакри, суфииуе преппзнавале
супуилни енергеуски ценури на сппзнаваое вп уелпуп
(Lata’if-e-sitta). Смеуале дека лишнпсуа на шпвекпу е
негпвпуп „ппнискп јас“ (nafs), впденп пд духпвна инууиција
или срце (qalb) кпн шпвекпвипу дух или дуща (ruh). Вп
зависнпсу кпј аспеку превладува вп шпвекпу, се рада
6

Редпу се нарекува Мпвлави на арапски, а вп македпнскипу јазик
се ппзнауи какп Мевлеви, сппред уурскипу изгпвпр на исуипу збпр.
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уиранин (кпга ппнискпуп јас владее над срцеуп и над
духпу), верник (кпга срцеуп владее) или духпвник (кпга
духпу вљубен вп бпга се слејува сп бпжесувенпуп и ги
расуппува ппнискпуп јас и срцеуп вп бпга).
Дпдека ппвеќеуп муслимански щкпли веруваау дека
дури ппсле смрууа верникпу ќе му се приближи на бпга,
суфииуе веруваау дека вп пвпј живпу и пва уелп шпвек,
впден пд неппделена љубпв кпн бпга, мпже да се
преспздаде себеси вп првпунипу бпжесувен пблик.
Нивниуе щкпли, или пресупјувалищуа, се
нарекувале канека (khaneqah) - пресупјувалищуе, ребау
(rebat) - уврдина, завие (zavie) – свеуилищуе, или уеќе
(уекија, takye, tekke) – милпсрдна религипзна усуанпва.
Обишнп една канека била впдена пд еден ушиуел,
прпсвеулен суфи: ваквиуе ушиуели биле нарекувани сп
уиуулиуе щеик (владеуел), пир (свеуец), или вали (бпжји
пријауел). Најгплемиуе ушиуели биле смеуани за духпвни
суплбпви на свпеуп време (qotb), кпи ја спрпведувале и
расппсуилале свеуауа енергија пкплу себе какп спнца.
Флпгауа на Фшиуелпу за суфииуе била клушна,
бидејќи се смеуалп дека искусувенпуп ушеое лежи вп
лишнипу пример, а не вп пищани збпрпви. Фшиуелпу му
задавал пдредени уехники на ушеникпу вп спгласнпсу сп
негпвиуе духпвни ппуреби, исуп какп щуп лекар ппсебнп гп
дијагнпсуицира секпј пациену и му препищува специфишна
уерапија. Фшеоеуп ураелп сп гпдини и ппшнувалп сп служба
вп дпмпу на ушиуелпу или вп уеќеуп. На пример,
ппшеунициуе служеле какп ппмпщници вп кујнауа кпја ги
хранела сирпмавиуе вп населбауа. Сп уек на време, на
ушеникпу му се налпжувалп да се суави вп служба на

Руми: Избпр стихпви

бплниуе и сирпмавиуе, за да се науши на ппнизнпсу и
крпукпсу. Напредниуе ушеници биле впведувани вп
духпвниуе уехники и испраќани вп изплација на ппдплгп
време. Најдпбриуе ушеници влегувале вп уеснипу круг
пкплу ушиуелпу, кпјщуп им дарувал свешена дервищка
руба, впеднп симбпл дека имаау правп сампсупјнп да гп
щирау негпвпуп ушеое вп други градпви. Вака ушеоауа се
щиреле, сп дервищи7 кпи пауувале и гп щиреле збпрпу на
свпиуе ушиуели пд уеќе вп уеќе, пд град вп град.
Целуа на пва дисциплиниранп ушеое била лишнп
прпближуваое кпн бпга вп кпе суфи „се сеќава“ (dhikr) на
бпг. Живпупписиуе на ппзнауиуе суфи не се разликуваау пд
пние на хрисуијанскиуе свеуци: пплни се сп шуда, мисуишни
сппспбнпсуи, визии на бпга и пнпсуранипу свеу,
прпрпщува, невпзмпжен брпј следбеници и слишнп.
Суфииуе не смеуале, какп уламауа, дека
изушуваоеуп на Кпранпу и Хадиуиуе (уплкуваоа на
Закпнпу) е нужнп за приближуваое кпн бпга, нп мнпгу пд
нив биле ушени и вп закпниуе и наукиуе. Фпрмалнпуп
пбразпвание гп смеуале еднпсуавнп за недпвплнп, бидејќи
надвпрещнпуп ппшиууваое на закпниуе, сппред нив, не ја
искажува внаурещнауа намера (ниеу, niyat) на суприуелпу,
кпјащуп е пресудна за движеоеуп кпн или пд бпга.
Надвпрещнипу закпн, фикх, ги владее делауа, а
внаурещнипу закпн гп владее срцеуп. Исуп, надвпрещниуе
факупри, какп јавнпуп признание, спцијалнауа пплпжба и
суауус, ги смеуале за ппасни: некпи суфи, слишнп на
јурпдивиуе пд рускауа хрисуијанска урадиција, намернп се
7

„Дервищ“ (уурски), или „дарвещ“ (персиски) буквалнп знаши
„врауа“ вп смисла на „премин“.
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пднесувале на луд или срамен нашин вп јавнпсу, за смеауа
и пуфрлаоеуп на заедницауа да ги спреши да не пппаднау
вп илузија на сампважнпсу и суеуа. Најмнпгу суфии не
пделе дп уаму, ууку се спсредпупшувале на аскеускпмедиуауивна пракуика и дпсуигнуваое на сè ппвиспки
скалила вп духпвнипу напредпк.
Ппкрај Баха, Бурхан и Щамс, и Руми се приклпнува
кпн гнпсуикауа и дирекунпуп искусувп:
Писмпуп на суфииуе нема масуилп и збпр
Спдржи самп срце белп кп снежен нанес.8
...
Би щарал ли некпј преку писмп,
би насадил ли фидан среде щума?
Брауе, биди ппшва неппсеана,
биди бела харуија ненапищана.9
Самипу Щамс, ушен и вп исламскп правп и вп
дервищкиуе пракуики, спвеуува еднпсуавнп: „Уреба да се
урудищ да сппзнаещ ’Кпј сум јас, щуп е мпјауа сущуина? И
шуму сум дпщпл пвде и каде пдам и кпи ми се кпрениуе и
щуп правам вп пвпј миг и на щуп упа се
спсредпупшувам?’“10
Персискипу збпр за “искусувп“, инуереснп,
еуимплпщки ппуекнува пд збпрпу “вкус“, “вкусуваое“, исуп
какп и вп македпнскипу јазик. Суфииуе се ппсвеуувале на
инууиуивнп и искусувенп сппзнаваое, или љубеое, на
8

Меснавија 2:159; Ibid., сур. 140.
Меснавија 5:1961-3; Ibid, сур. 140.
10
Белещки на Щамс пд Уабриз: 24, вп Луис, сур. 316.
9
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бпга. Крајнауа цел им била прелеваое на лишнпсуа вп
пкеанпу на бпжјауа свеснпсу, исуп какп щуп вљубенипу се
прелева вп љубенпуп, на крајпу на духпвнауа биука за бпг
вп себе, кпја ја нарекувале и „великипу чихад“, наспрпуи
ппнискипу пблик на чихад за физишкп щиреое на Ислампу.
Семауа (sama, sema) е суфиска духпвна уехника и
церемпнија при кпја суфииуе заеднп уанцуваау на музика,
а мпже да е прппрауена и сп рециуираое суихпви. Ова е
еден вид на групна медиуација кпја ппууикнува спсупјба на
уранс вп ушеснициуе, сп цел да се ппие лишнпсуа сп шувсувп
на свеуп заеднищувп и слеанпсу. Упкму пваа пракуика, за
време на Руми и ппдпцна, била пришина за шесуиуе
пбвинуваоа за ерес, бидејќи музикауа и уанцпу биле
пписупвеуувани сп двпрска забава, рпбинки-уаншерки,
пиеое винп и разврау. Исламскипу закпн, вп пснпва, не ги
забранува пвие пракуики, иакп сигурнп не ги ппддржува.
Од друга сурана, на суфииуе им билп дпзвпленп да
присуапау на церемпнијауа сeма дури ппсле гпдини
дисциплина на духпу, ппсуеое и изплација, при щуп
ппивнауа вреднпсу на сeмауа гп превладува пгранишенпуп
владееое на разумпу и ја разгпрува единсувенауа
препсуанауа сурасу – пнаа кпн бпга.
Инуереснп е щуп спсупјбауа на ппиенпсу пд бпжјеуп
присусувп вп себе (fana, sokr) впдела дп ппнесени изјави
какп “Јас сум Висуинауа“ или „Слава ми“, кпищуп се
смеуале за ерес меду ппраципналниуе фундаменуалисуи.
Однпспу меду суфииуе и урадиципналнауа улама шесуп бил
немирен и прпменлив упкму ппради пва. И Руми и
негпвиуе следбеници биле излпжувани на скепса и
пбвинуваоа за ерес, ппсебнп ппради експлициуниуе
11
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приказни на Мевлана и двпсмислениуе суихпви за винпуп
и љубпвуа, кпи мпжау да се уплкуваау и на буквален и на
алегпришен нашин. Денес, муслимансувпуп пфицијалнп гп
прифаќа Руми единсувенп вп алегпришна инуерпреуација и
ги негира мпжниуе уплкуваоа дека упј гпвпрел за уелесна
љубпв и висуинскп винп вп свпиуе песни.11
Видпу на ислампу (Суни или Щиа) и правнауа щкпла
на кпја ушеникпу се приклпнувал не биле важни за
негпвпуп примаое вп суфизмпу. Фшенициуе ппнекпгащ и не
биле муслимани, а и на жениуе им билп дпзвпленп да ги
следау предаваоауа на ушиуелиуе. Ппсупјау пищани
сведпщува дека и женски ушеници ушесувувале вп сема.
Сепак, ппнекпгащ и суфииуе ја кприсуеле мануијауа
за да прикријау немпралнп пднесуваое, какп преуерана
склпнпсу кпн винп и расипнпсу, или склпнпсу кпн
мпмшиоа. Щамс пва јаснп гп псудува вп свпиуе Белещки.
Денес, суфизмпу е исуп ппзнау ппд имеуп „уарикау“,
или „духпвен пау“. Овпј уермин гп кприсуау и дервищиуе
пд ппсупешкпуп руфајскп уеќе вп Скппје. Вп Македпнија,
сппред Гпразд Калепв, „првиуе уарикауи дпадаау сп
щиреоеуп на Оупманскауа Империја. Вп зениупу на
Оупманскауа Империја вп Македпнија акуивнп рабпуеле
сиуе 12 дервищки редпви - уарикауи. Сп ппвлекуваое на
Уурциуе пд Балканпу се ппвлекуваау и ппгплемипу дел пд
дервищиуе, медуупа вп наследсувп псуаваау кулуура и
преубави пбјекуи какп щуп е бекуащискпуп уеќе вп Уеупвп.

Руми: Избпр стихпви

Денес вп нащауа земја егзисуираау 8 уарикауи и упа
кадрииуе, руфаииуе, алвеуииуе, щазелииуе, садииуе,
бајрамииуе и нивнипу пгранпк синанииуе. Ппгплемипу дел
пд нив не се акуивни медуупа некпи пд нив какп руфаиуе и
садииуе ппсупјау сп суабилнп шленсувп...“ 12 Инуереснп е да
се сппмене дека Хачи Бекуащ, пснпвашпу на бекуащкипу
ред пд уринаесеууипу век, изгледа ппуекнува пд редпу на
Каландариуе, на кпј Щамс најверпјаунп припадал.
„Дервищпу и смрууа“ на Меща Селимпвиќ е напищан за
дервищ пд редпу на Мевлевииуе.
Средбата сп Руми
Щамс барал ушиуели, нп и брзп ги напущуал щупм
ќе забележел несклад меду пна щуп гп велау и пна щуп гп
правау. Сппред негп, прв пау се среунале сп Руми вп
Дамаск, кадещуп Чалал ал-Дин бил на суудии, нп Руми му
се видел сè ущуе неразбуден на Щамс, па не му се
пбрауил, иакп му ја преппзнал велишинауа. Руми впппщуп
не сппмнува ваквп нещуп. Ууку, Щамс уврди дека ппдпцна
спн гп навел да гп бара дплгп ппсакуванпуп пријауелсувп
на свеуец, или Пријауел, вп Анауплија.
Барал Пријауел, бидејќи бил, навпднп, умпрен пд
себеси.13 Сппред преданијауа, Щамс се мплел за некпј кпј
“би гп издржал негпвпуп друщувп.“ Некакпв глас му се
јавил на Щамса, “А щуп ќе дадещ вп замена?“ “Свпјауа
12

11

Уемауа е пувпрена за дискусија и зависи пд шиуауелпу какп ќе ги
уплкува негпвиуе суихпви. Вп македпнскипу превпд се пбидпв да ја
задржам двпсмисленпсуа на знашеоеуп.

Гпразд Калепв, „Сп уелпуп вп Јајапаща, сп дущауа кпн бпга“,
дневен весник „Весу“, бр. 185, 17-уи февруари, 2001 г. Дпсуапнп на
http://star.vest.com.mk.
13
Белещки на Щамс пд Уабриз: 99, 219-20, Ibid, сур. 154.
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глава!“ „Онпј кпгп гп баращ е Челалудин пд Кпније,“ му
пдгпвприл гласпу. Навпднп гласпу гп предупредил Щамса
дека ќе ја изгуби главауа ппради Пријауелпу. Мнпгу
ппдпцна и Мевлана ја ппищува зделкауа на љубпвуа пп
цена на живпупу:
Би сакал да уе бакнам.
Цената на бакнежпт е твпјпт живпт.
Сега мпјауа љубпв урша кпн мпјпу живпу сп ппвик,
Каква зделка, купуваме!
Щамс присуигнал вп Кпније на 29 нпември, 1244
гпдина. Кпга се среунале сп Руми, Щамс му ппсуавил
пращаое за занеспу и ппнизнпсуа14, на кпе Руми
пдгпвприл ппнесенп и упшнп – двајцауа духпвни ушиуели
мигпвнп се преппзнале, сппред прирпдауа на пращаоеуп и
пдгпвпрпу. Велпу се кренал и Руми гп пдвел Пријауелпу
дпма.
Оуупгащ биле неразделни и минувале шаспви и
денпви вп заеднишка медиуација, ппсу и сема, мпщне
шесуп изплирани пд ушенициуе и следбенициуе на
Мевлана. Сппред преданијауа, уие се префрлиле вп еден
14

Не е спсема сигурнп щуп упшнп билп пращаоеуп, нп сппред
најверпдпсупјниуе преданија, Щамс пращал кпј бил ппгплем, Прпрпкпу
Мухамед или суфисупу Бесуами, бидејќи Бесуами рекпл, „Кплку е
гплема мпјауа слава“, дпдека Мухамед признал вп свпјауа мплиува
кпн бпга, „Не Уе ппзнаваме кплку щуп би уребалп“. Руми ја слущнал
длабпшинауа пд кпја пва пращаое извиралп и се вели дека паднал на
земја пд спзнаниеуп. На крај успеал да пдгпвпри дека Мухамед бил
ппгплем, бидејќи Бесуами гплунал една гплука пд бпжесувенпуп и уука
сппрел, а за Мухамеда паупу ппсупјанп се пувпрал и щирел.

Руми: Избпр стихпви

свеу на шисуи, мисуишки разгпвпри, нарешени спбеу
(sohbet)15. Нивнпуп пријауелсувп е мисуерија сама пп себе.
Минувале месеци заеднп, навпднп, без никакви шпвешки
ппуреби. Нивнипу сппднпс не бил на ушиуел и ушеник, иакп
секпј пд нив гп впспева другипу какп единсувен щеик на
свеупу. Дружбауа сп Щамс предизвикала уемелни прпмени
вп сфаќаоеуп на Руми за духпвнпсуа и ппбпжнпсуа. Ппкрај
религискиуе и аскеускиуе пракуики, се јавува ппдлабпкп
нивп: љубпвнауа прпслава на врскауа меду Љубпвникпу
(шпвекпу) и Љубпвуа (Бпг), каракуеризирана сп неппислива
среќа и безгранишнп бплен кппнеж.
Уещкп е да се изрази љубпвнауа димензија на Руми
сп шпвешки јазик врзан сп ппдмеу, предмеу и глагпл.
Најдпбрп би билп да се каже дека љубпвуа е сиуе ури
пдеднащ, и ппдмеупу и предмеупу и глагплпу кпј ги врзува,
а акупу на љубпвуа е слеваоеуп на пвие ури вп еднп.
Љубпвуа, вљубенипу, љубпвникпу, и љубеоеуп суануваау
заемнп заменливи збпрпви.
Биунп е да се сппмене дека Руми не збпрува за
љубпвнпуп задпвплуваое. Напрпуив, благп гп исмева. Вп
Вреќа за храна вели, „ Хранауа за вљубенипу е љубпвуа пп
лебпу, не лебпу. / Никпј щуп нависуина љуби не гп сака
ппсупеоеуп.“ Сппред Мевлана, Љубпвникпу е вп спсупјба
на сеппфаунп шезнееое, жед за љубенпуп, кадещуп шисуауа
жед е свеуауа ппиенпсу. Уаа жед му гп шисуи срцеуп на
вљубенипу и љубпвнипу занес му гп превладува
раципналнипу ум. Сè се слева вљубенп вп љубеоеуп самп.

15

Види ја песнауа Нпќен разгпвпр за илусурација.
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„Кпга си Вљубен,“ вели Руми вп Диванпу16, „уелпуп, умпу,
срцеуп и дущауа не ппсупјау. Суани вакпв, Вљуби се, и не ќе
бидещ ппделен веќе.“ Ова е кпренпу на мислауа на Руми,
ппеупу на љубпвнициуе и мисуициуе какп щуп гп
ппзнаваме денес.
Вп негпвауа ппезија, шесуи се игриуе и
ппусмеваоауа сп ушениуе уеплпзи и сп религипзниуе луде
кпи ја следау самп надвпрещнауа фпрма на пбпжуваое. Вп
Два вида на трк, Руми гп сппредува нивнипу мпуив и
духпвнп движеое преку приказнауа за слугинкауаљубпвница и гпсппдаркауа-сппруга кпи една пп друга
уршаау кпн гпсппдарпу:
Слугинкауа уршала пд љубпв.
Женауа уршала пд сурав и љубпмпра.
Има гплема разлика.
Дервищпу леуа пд миг вп миг.
Бпгпслпвпу, плащлив, се влеше пд месец вп месец.
Оваа длабинска прпмена вп Фшиуелпу сигурнп била
ппмпгнауа и пд пракуикауа на сема, медиуауивнпуп вруеое
на музика и рециуација, вп кпја Щамс гп упауил Чалал алДин. За семауа Щамс напищал, „Уанцпу на бпжјиуе луде е
лек и дпсупинсувен. Кп ливше щуп плпви на впднауа
ппврщина. Од внауре е кп планина, цел ланец планини, а
пднадвпр кп сламше“17. Щамс му пбјаснил на Руми дека
16

Щарам Щива: „Мплши, нищуп не му вели на Бпга“ /вп приг.
Shahram Shiva, „Hush Don't Say Anything to God: Passionate Poems of
Rumi“, Jain Publishing, 1999. Извпр: http://www.mikeshane.org/rumi.
17
Белещки на Щамс пд Уабриз: 623; вп Луис, сур. 204.
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семауа ја засилува секпја друга дервищка вежба, а дека
била забранувана ппради силниуе ппивни ппследици.
Семауа ги разгпрува сурасуиуе на духпвнициуе кпи шезнеау
пп бпга, нп и на духпвнп недисциплинираниуе кпи вп
ппследица гп губау здравипу разум и шинау немпрални или
спцијалнп щуеуни дела. Руми уака вели и за винпуп, вп
Зпщтп е винптп забранетп:
Акп пнпј кпј пие винп
има длабпка нежнпсу вп себе,
ќе ја ппкаже
кпга се ппива.
Нп акп скрил гнев и вппбразенпсу,
пвие ќе се прпјавау,
а бидејќи ппвеќеуп луде се уакви,
винпуп на сиуе им е забранеуп.
Руми ја прифауил семауа и ја пракуикувал дп крајпу
на свпјпу живпу. Се вели дека вдахнпвениеуп за
илјаднициуе суихпви щуп ги спздал му дпадалп при сема.
Денес „дервищиуе кпи се вруау“ се дел пд уурскауа
суфиска урадиција и амблем на пваа кулуура.
Риууалпу на семауа се врщи вп група, кадещуп
дервищиуе се вруау на деснпуп суппалп пкплу сппсувенауа
пска и еднпвременп еден пкплу друг (ппсупјау варијации
кадещуп се вруау вп еден или два кпнценуришни круга, или
средищниуе дервищи се држау сп сплеуени раце).
Движеоеуп се пдвива на суфиска музика, а риуампу на
музикауа и на вруеоеуп ппсуепенп се згплемува, сè дпдека
дервищиуе не пппаднау вп ексуауишен уранс, вп кпј, се
14
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вели, мпжау да гп искусау блаженсувпуп на сеппврзанпсуа.
Вп уекпу на уанцпу, уие симбплишнп ги разгплуваау
градиуе, а дланкиуе ги усмеруваау деснауа нагпре, а левауа
надплу – сппј меду небеснпуп и земнпуп. Пауекауа на
вруеоеуп се уплкува и какп пуелпувпруваое на
планеуарниуе и твездениуе пауеки, на месешиниуе
(ушенициуе) пкплу спнцеуп (щеикпу), а и на аупмскауа
сурукуура. Сампуп вруеое преусуавува враќаое кпн
сущуинауа, кпн Бпга, „пдврууваое“ на ппсупеоеуп кпн
првпбиунауа Суварнпсу (мисуишнпуп „присусувп“ вп
суихпвиуе). Облекауа на дервищиуе нпси силна симбплика
на смрууа на изплиранпуп сппсувп: белауа пдпра ја
симбплизира смрууа, црнауа намеука грпбпу, а виспкауа
капа надгрпбнипу камен.18
Щамс гп наушил Руми на задпвплсувп пд живпупу и
слпбпда среде живееоеуп. Иакп бил ппзнау пп
непредвидлив и шесуп непријауен уабиеу, Щамс гледал
шисуа убавина вп свеупу: „Се шудам на пвпј суих пд Хадиуе:
’Овпј свеу е заувпр за вернициуе.’ Не гледам никакпв
заувпр! Сум видел самп задпвплсувп, сум видел самп
драгпценпсуи, сум видел самп среќа“19. За милпсуа бпжја и
духпвнипу пау напищал, „Милпсуа е препбилнпсу, уака да
18

За прецизен ппис на семауа и нејзинауа симбплика види
„Ануплпгијауа на суфизмпу“ пд Ева де Виуре-Мејерпвиш (приг.
Anthologie du soufisme”, Eba de Vitray-Meyerovitch, Sindbad/Actes Sud,
1995), вп превпд на Е. Урпкпвска, македпнскп издание на Уабернакул
(2009).
19
Белещки: 317 на Щамс пд Уабриз; Луис. сур. 201. Исуп рекпл,
„Ниуу еден суих на Прпрпкпу (Мухамед) не ме маши, псвен пвпј: ’Овпј
свеу е заувпр за верникпу.’ Не гледам никакпв заувпр и пращувам, каде
е пвпј заувпр?!“ (Белещки: 610, Ibid.).
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се каже, препбилнпсу на сè. Не се задпвплувај сп упа щуп
си ушен, реши Сакам ппвеќе – ппвеќе пд упа да бидещ суфи,
ппвеќе пд упа да бидещ дервищ – ппвеќе пд щуп и да се
јавува пред уебе“20. За ушенауа уеплпгија немал мнпгу
урпеливпсу: „Шуму да урпщищ време пдгаунувајќи щуп
ппсупелп пред ппсупеоеуп? Бпжјеуп знаеое е длабпкп.
Будалше, уи си длабпк. Акп ппсупи длабина, уаа е вп
уебе“21.
На ппшеупкпу на нивнпуп пријауелсувп, Щамс гп
прекпрувал Руми за пдредена надменпсу – дпдека првипу
седнувал вп секпја шајчилница и прпдавница и разгпварал
сп секпгп, вуприпу се движел самп вп ушениуе кругпви сп
кпи дискууирал правп и уеплпгија. Щамс гп ппушувал Руми
да шини намесуп да шиуа. Шиуаоеуп се прелеалп вп
пищуваое и делуваое дури пукакп најуещкауа лекција
дпщла: заминуваоеуп на Щамс.
Крајпт на Шамс
Оукакп се среунале, Мевлана вп ппупплнпсу му се
ппсвеуил на Пријауелпу. Руми ги заппсуавувал свпиуе
ушеници скпрп две гпдини, кпга пвие ппшнале да реагираау
сп љубпмпрни и злпнамерни пгпвараоа, а сп време и сп
пувпрени навреди и гплеое бпдежи пред Щамс.
Щамс, заупа, заминал вп Сирија вп мару 1246-уа,
самп една и ппл гпдина пп присуигнуваоеуп вп Кпније. Нп
Руми, намесуп да им се врауи на ушенициуе, ущуе ппвеќе
се ппвлекпл вп себе и се предал на сураснп пищуваое
20
21

Белещки на Щамс пд Уабриз: 221, Ibid., сур. 200.
Белещки на Щамс пд Уабриз: 221, Ibid., сур. 143.
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ппезија. Сп време, ушенициуе се ппкајале и Руми гп прауил
сина си Сулуан Валад да гп ппвика назад Щамс. Щамс
прифауил и се врауил сп Сулуан Валад вп Кпније. Радпсуа
на Руми немала крај. Се славелп некплку дена сп сема.
Щамс дури и се пженил сп една девпјка пдраснауа вп
дпмаќинсувпуп на Мевлана, кпја, медуупа, наскпрп се
разбплела и умрела.
Иакп Мевлана прпдплжил сп јавнауа служба и кпга
Пријауелпу бил вп градпу, сеуп приваунп време гп минувал
пусешен пд следбенициуе и ушенициуе, а пп враќаоеуп на
Щамс ущуе ппвеќе пдпщуп ппранп. Мирпу не ураел дплгп.
Дпдека Руми и Щамс се препущуале на сема и спхбеу,
ушенициуе ппвупрнп пппаднале вп љубпмпра. Заканиуе и
пбвинуваоауа се врауиле.
Запищанп е дека Щамс му рекпл на Сулуан Валад
дека следнипу пау не ќе исшезне вп Сирија, ууку вп впздух.
Набрзп ппупа, Щамса нависуина гп снемалп. Еднп уурп вп
1248 гпдина, Руми пуищпл вп спбауа на Щамс вп мадрасауа
и ја нащпл празна. Оуршал да гп разбуди сина си Сулуан
Валад да гп бараау щеикпу. Не гп нащле. Гневен и бплен пд
љубпв, Чалал ал-Дин ги прекинал сиуе пднпси сп пние за
кпи верувал дека загпварале прпуив Щамс. Дури и
заминал вп Дамаск сп верниуе ушеници да гп бараау
Пријауелпу, нп пп неуспещниуе преураги, се врауиле вп
Кпније. Некплку гпдини ппдпцна, Руми ппвупрнп заминал
за Сирија вп дплга ппурага пп Щамс, нп никпгащ ппвеќе не
гп среунал свпјпу Пријауел.
Ппсупјау некплку преуппсуавки за наглпуп и
непбјаснеуп исшезнуваое на Щамс. Некпи веруваау дека
упј бил убиен пд сурана на ушенициуе на Мевлана. Мпжеби
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еден или пбауа негпви синпви биле ппшиниуели или
заверници, бидејќи не мпжеле да ја наследау ушиуелскауа
ппзиција на уаука си сп Щамс вп близина. Еднп пд
бекуащкиуе преданија вели дека Сулуан Валад гп убил
Щамса пд неиздржлив срам ппради винпуп и уанцпу при
семауа вп кпја ушесувувале и жени, па дури и женскиуе
шленпви на нивнауа фамилија. Изгледа дека Ала ал-Дин,
другипу син на Руми, бил и дирекунп пбвинеу за
исшезнуваоеуп на Щамс, пп щуп на ппдплгп време
заминал вп изгпн сп семејсувпуп. Сепак, самипу Руми не
верувал вп ваквиуе спекулации: вп ппдпцнежниуе писма
нежнп и сп ппфалба му се пбраќа на Ала ал-Дин и гп мпли
да се врауи вп Кпније. Нема ппказауел дека пднпспу сп
Сулуан Валад кпга и да е се ппремеуил. Факу е дека
Мевлана вп ниуу еднп пд свпиуе писанија не сппмнува
убисувп. Освен упа, најгплем дел пд приказниуе за
убисувпуп на Щамс се спздадени супуина гпдини пп смрууа
на Руми и навлезени се вп уснпуп предание на
Мевлевииуе, пд каде напдаау пау вп пищаниуе дела и
ппщупприфауениуе, иакп не нужнп висуиниуи, веруваоа и
книги. Преуппсуавкиуе за убисувпуп на Щамс се вп гплема
мера ппрекнауи сп спвремениуе исуражуваоа и
сппредбенауа исуприја. Френклин Луис уверливп гп
дискредиуира и уурскпуп археплпщкп „пукриуие“ на грпбпу
на Щамс, кпј всущнпсу припада некпму друг.
Легендиуе и преданијауа не запираау сп
заверенишкп убисувп: исшезнуваоеуп на Щамс се
ппврзувалп и сп негпвиуе мисуишни мпќи. Вп гнпсуишкауа
уерминплпгија, упј се нарекувал пауник-„пуица“, а не
пауник-„пещак“, пд двауа вида на духпвни движеоа
16

Скаппценипт камен на впдата

кпищуп вп упа време се пракуикувале. Бил исуп ппзнау и пп
уалкашкипу уабиеу - никаде не се задржувал дплгп време.
Уака, мпжеби Щамс нависуина „пдлеуал“ вп друг прпсупр,
сп прирпдни или науприрпдни мпќи, и ппвупрнп се
ппвлекпл вп анпнимнпсуа кпјащуп ја имал навлешенп какп
намеука пред да гп среуне Руми.
Уреу факупр щуп се јавува била и духпвнауа
димензија на пдраснуваое на ушеникпу. Какп дел пд
менупрсувпуп, Щамс и преухпднп гп имал напущуенп Руми
за да гп уурне ппнауаму вп духпвнипу развпј. Мевлана гп
ппищува псампсупјуваоеуп вп Одбиј се пд дпјката:
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на Щамс, пружјеуп сп кпе навпднп бил убиен, или
сведпщува кпи дирекунп би гп именувале убиецпу.
Најверпјаунп е дека Щамс ппщпл кпн рпднипу
Уабриз и умрел пп пау вп месупуп Куи. Ппсупи песна вп
кпја Руми навесуува дека дпбил абер пд Щамс наскпрп пп
негпвпуп исшезнуваое. Сепак, упкму суихпвиуе на Руми
напищани ппсле уаа песна се пплнау сп гпрка жалпсу и
веќе не му се пбраќаау на Щамс: верпјаунп пп аберпу
суигнала и весуа дека Щамс, кпј веќе бил вп пдминауи
гпдини кпга се среунале сп Мевлана, ппшинал.
Руми бликнува

Малку пп малку, пдбиј се пд дпјкауа.
Ова е сущуинауа на пна щуп имам да уи гп кажам.
Од зашеупк, шија храна дпада вп крвуа,
премини вп бебе щуп млекп пие,
па вп деуе на цврсуа храна,
па вп урагаш пп мудрпсуа,
па вп лпвец на ппневидлив плен.
...
Гп пращуващ зашеупкпу зпщуп псуанува
склппшен вп мракпу сп заувпрени пши.
Шуј му гп пдгпвпрпу.
Нема „друг свет.“
Гп знам самп пна щтп сум гп искусил.
Тебе мпра да ти се пришинува.
Щуп и да се слушилп, и ден денещен исшезнуваоеуп
на Щамс псуанува мисуерија. Никпгащ не се нащлп уелпуп

Заминуваоеуп на Щамс, ппсле првпунауа бплка и
пшајнауа ппурага пп Пријауелпу, имале на крај кауарзишна
мпќ врз Руми. Гп нащпл љубенипу вп себе. Вп Видпв какп
дпбрината се ппива вели:
Рекпв, Щамс пд Уабриз, кпј си уи?
Упј реше, јас сум уи, јас сум уи, јас сум уи.
Мевлана ги впдел и ппушувал другиуе какп Щамс
щуп би шинел – не да бараау љубпв, ууку единсувенп да ги
бараау и најдау сиуе брани вп себе щуп самиуе ушеници ги
изградиле за да ја спрешау љубпвуа вп себе. Гп гледал
свеупу низ пшиуе на Щамс и пищувал низ усуауа на Щамс:
Ппгледни низ пшиуе на Щамс
вп впдауа
кпја е сеуа скаппцен камен.
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(Од Ппсебнп јадеое)
Ппезијауа преуекувала. Десеуици илјадници
суихпви спшинил дп крајпу на свпјпу живпу. Руми бликнал и
преплавувал, без да бара пришина или впзврау:
Без пришина Гпсппд ни гп дал Биуиеуп;
без пришина, впзврауи гп дарпу.
(вп Дар без пришина)
Она щуп најсилнп плени кај Руми е
каракуерисуишнипу
занес
препплн
сп
крпукпсу,
недпврщенпсуа на спврщенсувпуп, незнаеоеуп – да се
биде сппкпен сп сеуа несигурнпсу на пувпренауа ранливпсу
и ппупплнпуп предаваое вп љубпвуа:
... Збпрпви ли се пва или сплзи?
Липаоеуп гпвпр ли е?
Щуп да шинам, љубпв мпја?“
(Од Имам пет нещта да кажам)
... Ращири ги рацеуе
акп сакащ да уе прегрнау....
(Од Заедница на духпт)
Песнава. Никпгащ не знам щуп ќе решам.
Не ја пбмислувам.
Кпга сум впн нејзинауа реш,
мпщне сум уивпк и реукп впппщуп збпрувам.
(Од Кпј ли гпвпри низ мпјата уста)
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Наследниците
Некплку гпдини пп исшезнуваоеуп на Щамс, Руми гп
пдбрал свпјпу наследник, свпеуп духпвнп пгледалп, вп
ликпу на ушеникпу Сала ал-Дин Фаридун Заркуб. Сала алДин бил син на уурски или гршки рибар пд пкплинауа на
Кпније, кпј се пбушил за злауар. Пред Руми, му бил ушеник
на Бурхан, пд кпгп ја презел сурасуа за ппсу. Пп
заминуваоеуп на Бурхан пд Кпније, Сала ал-Дин суанал
следбеник на Руми. Оукакп Руми се уверил дека Щамс
засекпгащ заминал, нпвипу ппсвеуеник на песниуе суанал
Сала ал-Дин, вп некпи суихпви уврдејќи дека Щамс се
врауил вп ликпу на злауарпу. Нп ппвупрнп ушенициуе и
следбенициуе гп нападнале нпвипу дпверлив Пријауел на
Руми, пвпј пау ппради негпвауа навпдна неукпсу и
нерешиупсу, или ппради упа щуп гп знаеле пд деуе и не им
се видел дпвплнп исклушиуелен или свеу.
Наскпрп на Руми му билп дпсуа пд јавни предаваоа
и служби и сè ппвеќе му гп пусуапувал впдсувпуп на Сала
ал-Дин. Кпнешнп му ја предал и ппзицијауа на ушиуел вп
мадрасауа вп Кпније. Овпј пау, јаснп е ривалсувпуп меду
Сулуан Валад и Сала ал-Дин, вп кпе Сулуан Валад пппущуа
пп наредба на уаука си, а и ппради упа щуп му бил зеу на
Сала ал-Дин. Има и дпкази за завера прпуив Сала ал-Дин,
кпја не се псуварила. Десеу гпдини ураел релауивнипу мир
вп Кпније, кпга Сала ал-Дин се разбплел и ппшинал вп
декември 1258 гпдина.
За следнипу щеик вп Кпније бил назнашен Шелеби
Хпсам ал-Дин („Мешпу на Верауа“) ибн Аки Упрк, кпј или
бил Курд или имал курдска крв вп себе. Негпвауа приказна
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е инуересна, какп и заслугауа за впсппсуавуваоеуп на
некакпв ред вп раснешкауа щкпла на Руми. Хпсам бил син
на впдашпу на лпкалнпуп браусувп вп Кпније: „аки“ знаши
„брау“, а ибн Аки Упрк се преведува какп „син на Браупу
Ууршин“. Вакви браусува се фпрмирале меду ургпвциуе,
занаеушииуе и впјнициуе. Некпи браусува засуапувале
рицарскп пднесуваое и виспки вреднпсуи, дпдека други
ппвеќе наликувале на урбани банди. Имале дпсуа гплема
мпќ вп заедницауа, а шленпвиуе редпвнп му гп предавале
дневнипу прихпд на суарещинауа на браусувпуп. Кпга уаукп
му на Хпсам ппшинал, шленпвиуе му гп ппнудиле нему
впдсувпуп. Намесуп упј да ги ппведе, ги пдвел кај Руми и
им наредил нему да му гп предаваау свпјпу дневен
прихпд. Гп распрпдал импупу, ги навел сиуе дпмащни и
следбеници и уие исупуп да гп супрау, и на крај ппупплнп
му се приклпнил на Мевлана. Фщуе за времеуп на Щамс,
бил назнашен за нещуп какп финансиски дирекупр на
щкплауа на Руми, кпја вп медувреме прераснала вп
инсуиууција сп мнпгу дпбра и дпмаќинсува врзани за неа.
Кпга некпј гп запращал кпј е највреден меду
урпјцауа Пријауели, Руми пдгпвприл дека Щамс е какп
спнцеуп, Сала какп месешинауа, а Хпсам какп твездиуе.
Кпга Руми гп назнашил Хпсам за впдаш на щкплауа и главен
ушиуел, ушенициуе пвпј пау не се бунеле, ппушени пд
гпркиуе искусува вп преухпдниуе два слушаи. Следниуе
десеу гпдини владеел мир. Фщуе ппдпбрп, Хпсам бил
заслужен щуп Руми ја спшинил Меснавијауа. Ова делп билп
негпва идеја, кпја Руми ја прифауил некаде вп 1261
гпдина. Хпсам гп запищувал пна щуп Руми гп гпвпрел, а
ппупа му гп пеел и ппвупрувал на Руми за да гп исправи и
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пдпбри запищанпуп. Оукакп првипу упм на Меснавијауа
бил заврщен, Хпсам гп кпрегирал и уредил дп крај.
Клушнауа улпга кпја Хпсам ја играл вп спшинуваоеуп на
ппезијауа на Руми е неппбиуна: кпга сппругауа му
ппшинала и Хпсам се ппвлекпл вп жалеое пп неа, Руми не
напищал ниуу збпр сè дпдека, две гпдини ппдпцна, Хпсам
не му се врауил. Заупа и Хпсам се привикува какп муза на
ппшеупкпу на секпја Меснавија.
Меснавијауа се спсупи пд нарауивни суихпви сп
ппушна намена. Щесу упма се спшинеуи дп смрууа на Руми
на 17 декември 1273 гпдина.
Преданијауа велау дека шеуириесеу дена пред
негпвауа смру, силни земјпуреси ја ппуресле пбласуа.
Мевлана пва гп пбјаснил какп глад на земјауа за сладпк
залак. Преданијауа, исуп, велау дека два најдпбри лекари
неуспещнп се пбидувале да гп дијагнпсуицираау, и на крај
гп запращале Руми самипу да им каже пд щуп бпледува.
Фшиуелпу им пдгпвприл дека еднпсуавнп сакал да ппшине.
Имал радпсен пднпс кпн смрууа: „Смрууа е живпу и пвпј
живпу е смру...“22
Испущуил дуща вп самрак. Следнипу ден,
следбенициуе и семејсувпуп му гп прпнеле уелпуп на
нпсилка низ градпу и дплга прпцесија се спздала зад нив:
мажи, жени, деца, сирпмаси и благпрпдници, муслимани,
хрисуијани, Евреи, Грци, Уурци и Арапи. Сиуе ушесувувале
вп шеуириесеудневнауа жалпсу пп Мевлана. Наскпрп ппупа
изградена е Зеленауа куппла ппд кпја Мевлана и денес
лежи, вп препв саркпфаг изрезбарен сп негпви суихпви:

22

Диван: 3172, Ibid., сур. 224.
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„Кпга ќе умреме, не барајуе ни гп грпбпу вп земјауа, ууку
најдеуе гп вп срцауа шпвекпви.“
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следбеници на Руми. Ппследпвауелниуе впдаши на
Мевлевииуе ппуекнувале пд линијауа насуанауа пд брак
меду семејсувауа на Сала ал-Дин и Руми.

Мевлевиите
Делата
Ппсле смрууа на Фшиуелпу, Хпсам ал-Дин, какп
назнашен наследник, ги впдел Мевлевииуе без некпи
превираоа вп следниуе дванаесеу гпдини, дп крајпу на
живпупу. Гп впсппсуавил пбишајпу секпј пеупк ппсле
мплиува да пдржува шиуаое на Меснавијауа прппрауенп сп
сема. Пп негп, Сулуан Валад засуанал на шелп на
Мевлевииуе, какп уреу и ппследен кпј ја нпсел уиуулауа
„Нащипу Фшиуел,“ или Мевлана, пп дедп му Баха ал-Дин и
уаукп му Чалал ал-Дин Руми.
Сулуан Валад успещнп ги впдел Мевлевииуе и
брпјпу на следбенициуе се згплемил уплку щуп градпу
Кпније не мпжел веќе сиуе да ги издржува. Заупа нпвипу
Мевлана назнашил духпвни впдаши вп сиуе градпви сп
знашиуелен брпј на следбеници на Руми, кпи насуапувале
какп негпви заменици. Вакви духпвни ќелии сп време се
пснпвале низ цела Анауплија. Сп впсппсуавуваоеуп на
мрежа на ушиуели, прганизација, хиерархија и сисуем на
авуприуеу и авуенуишнпсу, Сулуан Валад е вп гплема мера
заслужен за пдржуваоеуп и щиреоеуп на Мевлевииуе дп
денещен ден. Ппследнипу Мевлана ппшинал уивкп, нпќуа
на 11 нпември 1312 гпдина, на щеесеу и псум гпдищна
впзрасу. Ппгребан е крај уаука си.
Пред да ја напущуиме исупријауа, мпщне инуереснп
е да сппменеме дека двеуе ќерки на Сулуан Валад,
пбушени суфии, суанале духпвни впдаши на женскиуе

Опуспу на Руми се дели на прпзни и ппеуски дела:
прпзниуе дела се спсупјау пд предаваоа, служби и писма,
а ппеускиуе дела се лирскауа збирка „Делауа на Щамс пд
Уабриз“ или Диван („Диван-е Щамс-е Уабризи“) и
нарауивнпуп пееое „Духпвни куплеуи“ или Меснавија
(„Маснавие Маснави“).
Диванпу спдржи пкплу 35.000 римувани двпсуиси и
2.000 каурени на персиски, 90 газали и 19 каурени на
арапски, какп и дваесеуина двпсуиси на мещан уурски и
персиски, и ущуе 14 куплеуи на мещан гршки и персиски.
Меснавијауа е решиси непрекинауп нарауивнп пееое пд
щесу дела (или щесу пееоа) кпе гп псликува свеупгледпу
на Руми: се занимава сп уеплпгија, уепзпфија, дидакуишки
приказни и анегдпуи. Најверпјаунп пбеуе збирки се
спшинеуи вп уриесеууе гпдини пп заминуваоеуп на Щамс,
щуп е сепак сведпщувп за изпбилна увпрешка мпќ. Суилпу е
главнп гпвпрен, сп излеуи вп виспкп-пбразуван јазик и
ппвременп вп вулгарен улишен гпвпр. Ппзнауп е дека Руми
умеел и да пцуе и да кплне, иакп ппмалку пд Щамс, и да
раскажува ерпуски експлициуни щеги. Вакви песни и
приказни се вклушени вп пваа збирка, а инуереснп е да се
забележи птсуствптп на пвие делпви пд Меснавијауа вп
вппбишаениуе спвремени избпри на суихпви пд Руми.
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Не се смеуа дека сиуе песни, приказни и идеи се
делп на Руми. Ппзајмуваоеуп билп спсема вппбишаенп вп
упа време, без аурибуција на авупрпу. Исуп, и
препищувашиуе мпжеле да испущуаау и дпдаваау суихпви,
намернп или пп грещка. За да се пдреди авупрсувпуп на
пдредени пееоа, шесуп се кприсуи една пд кпнвенцииуе вп
персискп-арапскауа ппезија, кпја се ппупира врз умеунишкп
име или уајнипу ппупис на авупрпу вп суихпвиуе. Мевлана
имал два уакви ппуписа: Щамс пд Уабриз, кпму ги
припищувал свпиуе песни, и „Khamush!“, щуп мпже да се
преведе какп „Суищај се!“ или „Мплкни!“, збпр кпј
пзнашува и уищина и крај на бплка, или бплна немпќ на
збпрпвиуе да гп изразау вкупнпуп дпживуваое на авупрпу.
Најгплем дел пд приказниуе вп Меснавијауа е
ппзајмен пд други извпри, нп ниуу една ппзајмена
приказна не е псуавена недппрена: Руми или гп менува
крајпу, или ппуенцира некпи навидум небиуни делпви, или
дпдава уплкуваоа среде приказнауа кпи спсема гп
менуваау или надградуваау првпбиунпуп знашеое.
Приказниуе се арапски, персиски, индиски23, пд Суарипу
Завеу, пд преданијауа и пд исупријауа, пд ппзнауиуе ппеуи
пд упа време – пд секаде зајмел и на сè щуп ќе ппзајмел
му давал свежп, инаквп знашеое.
Збиркауа пд седумдесеу и еден гпвпр и предаваоа
на Руми вп пригинал е нарешена „Fike ma fih“, или „Щуп е,
внауре е“ - вп буквален превпд, а „Книга за внаурещнпуп“ сппред пписнипу превпд24. Фпрмалниуе делпви пд
23

Индискауа збирка Паншауанура била преведена на персиски и
ппзнауа ущуе пред времеуп на Руми.
24
Сппред де Виуре-Мејерпвиш, сур. 347.
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гпвприуе, ппздравиуе и мплиувиуе се изпсуавени, а самп
инуересниуе и непбишни делпви се запищани. „Седумуе
служби“ се збирка, какп щуп наслпвпу кажува, на седум
фпрмални ппушни служби, верпјаунп пдржани вп чамија,
кпи му се припищуваау на Мевлана, а се занимаваау сп
еуишки и верски пращаоа. „Писмауа“ на Руми се исуп
зашувани вп збирка, ппјаснувајќи ја сликауа за Мевлана
какп шпвек сп мнпжесувп кпнуакуи и пбилна кпмуникација
сп ушенициуе, семејсувпуп, државнициуе, дариуелиуе и
благпрпднициуе вп Анауплија.
Сексуалнпста и винптп на Мевлана
Исуп какп и уаукп му, и Чалал ал-Дин ја смеуал
брашнауа сексуалнпсу за бпжји дар, иакп ппсупу вклушувал
и впздржуваое пд пднпси. Ппсупи анегдпуа вп кпја вупрауа
жена на Руми се жалела на слугинкиуе дека пд уплку ппсуи
какп никаква мажесувенпсу да не псуанала вп мажпу ѝ и
дека дплгп време не ја ни ппгледнал. Сппред преданиеуп,
исуауа вешер Руми ја ппуфауил сп скпрп науприрпдна
сурасу и издржливпсу, дпдека исцрпена, самауа не
ппбегнала пд негп на ппкривпу на куќауа. Сексуалнпсуа за
Фшиуелпу не е пдделна пд свеупсуа, ууку напрпуив, е
нејзина слика и дел: „Какп щуп впдищ љубпв, уака и Бпг ќе
биде сп уебе,“ вели упј вп Месеое леб.
Слишнп е и сп винпуп. Винпуп не билп сурикунп
забранеуп, нп не билп ни пдпбруванп вп заедницауа. Билп
спсема вппбишаенп вп меаниуе, анпвиуе и на
владеуелскиуе двпрпви. Некпи суфии гп пдпбрувале
винпуп, дпдека други гп кприсуеле збпрпу какп симбпл на
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мисуишна ппиенпсу. Опиенпсуа знаши препущуаое на
бпжјеуп присусувп, губеое на раципнална кпнурпла над
спнцеуп внауре и изблик пд радпсу при преппзнаваое и
слеваое сп љубенауа свеупсу. Разликауа меду внауре и
надвпр, меду јас и уи, дури и меду шпвек и бпг, се нищуи вп
прелеваое. Дали Руми пиел винп или не, не е јаснп, нп
пращаое е дали е упа и уплку биунп.
Зашувани се спвеуиуе на Щамс прпуив уппуреба на
хащищ и прпуив спдпмија, какп и непдпбруваое на
љубпвуа кпн млади мпмшиоа. Педерасуијауа била шесуа вп
упа дпба, исуп какп вп ануишка Грција, меду впзрасни мажи
и безбради мпмшиоа кпи шесуп биле заведувани или дури
и принудувани на сексуален шин. Руми ги псудувал
педерасуиуе и прпппведал защуиуа на жениуе и младиуе
мпмшиоа пд сладпсурасни напасници.
Медуупа, вп спвременп дпба пднпспу меду Руми и
Щамс шесуп се суава ппд пращаое пд пваа сурана. Сепак,
хпмпсексуалниуе дплгпрпшни пријауелсува меду зрели луде
не биле уплку реуки, а ниуу биле псудувани уака какп
сурасуа кпн незрели мпмшиоа. Нема неппгпвпрни дпкази
дека нивнипу пднпс бил шисуп плаупнски или дека не бил.
Сппред кпменуариуе и живпупписиуе, најверпјаунп е дека
нивнипу пднпс бил духпвен, нп не и сексуален. Френклин
Луис смеуа дека мпжнпсуа шеуириесеугпдищнипу Руми да
заппшнал први хпмпсексуални пднпси сп щеесеугпдинипу
Щамс, пбауа религипзни ппсвеуеници на ппсу, мплиува и
исламски закпни, е дпсуа неверпјауна.
Нека шиуауелпу не ја зема здравп за гпупвп
пгрпмнауа љубпв кпјащуп Мевлана ја изразува за Щамс, за
Пријауелпу, или за неименуванпуп љубенп. Уреба да се
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има предвид ущуе една древна ппеуска кпнвенција: вп
персискауа ппезија шесуп е накиуенп и хипербплизиранп
впспеваоеуп на андрпгин љубпвник, сп намернп
непдреден ппл, или ппищан какп бпжесувен владауел,
принц, или впин.25 Ова знаши дека пбпжуванипу
еднпсуавнп има мпќ над вљубенипу, знаши има мащки
акуивни квалиуеуи, дпдека пбпжувашпу е вп пасивна,
женска пплпжба, на крпупк впсхиу и кппнеж. Ппради
неппзнаваое на ппеускауа урадиција, кпнвенции и кулуура
на древна Персија, Арабија или Грција, ппеваоеуп на
мащкауа убавина е шесуп еднпзнашнп и ппгрещнп
уплкуванп какп сексуалнп дпдвпруваое. Духпвнпсуа ја
вклушува и ерпуишнпсуа и сурасуа и сласуа, нп
задпвплуваоеуп, сппред Руми, не е духпвен ппдвиг.
Ппезијауа и духпвнпуп наследсувп кпищуп Мевлана
ни ги псуавил, сппред мене, се далеку ппбиуни пд
пращаоеуп на негпвауа лишна сексуална приенуација.
Ппдпбрп е да се каже дека Руми е љубпвник на љубпвуа
сама, сп непбишна сппспбнпсу и сила да се препущуа вп
вљубенпсуа.
Инспирауивнипу
мпдел,
Пријауелпу,
Љубенпуп, биле вп вупр план: ппвпд, не пришиниуел ниуу
ушинпк. Љубенпуп е твпнкп ехп кпе ја пупущуа лавинауа на
заслепувашки сјајна љубпв, нп грпмаднауа планина е
самипу ппеу.

25

За пбилни примери какп преухпднициуе и следбенициуе на Щамс
ја кприсуау исуауа кпнвенција на впспеваое на Пријауелпу и Љубенипу
сп, навидум, безглав и сурасен занес, види ја „Ануплпгијауа на
суфизмпу“ пд де Виуре-Мејерпвиш.
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Руми и ислампт
Иакп Руми е денес ппзнау какп мпсу меду религииуе
и меду вернициуе и ауеисуиуе, упј бил ушиуел и пракуишар
на муслимансувпуп. Медуупа, религијауа ја уплкувал на
пригинален нашин, инклузивнп и сп изразена мисуишка
приенуација. Негпвауа верзија на ислампу е либерална и
пувпрена вп уаа мера щуп исламскиуе уеплпзи влегувале и
сè ущуе се ппвременп вп кпнфлику сп суфискиуе ушеоа и
пракуики. Вп ппезијауа на Руми шесуи се референци кпн
Куранпу, Закпниуе и делпвиуе на Суарипу Завеу кпи
ислампу ги сппделува сп хрисуијансувпуп и хебрејсувпуп.
Шесуи се референциуе кпн Хадиуиуе (Hadith), исламскауа
уеплпгија и делауа на муслиманскиуе мисуици и ппеуи пд
упа дпба, какп Сана’и и Ауар.
Сппред ппвеќе извпри, Руми се смеуал за Суни
Муслиман, ги пбдржувал „пеууе суплба на Ислампу“: израз
на верауа (Shahadah), пеуупкрауна дневна мплиува (Salah),
ачилак вп Мека (Hajj), рамадански ппсуи (Sawm, Siyam), и
ппмпщ на сирпмасиуе (Zakat). Од друга сурана, се смеуал
за нещуп безименп, над секпја вера:
Ниуу хрисуијанин, ниуу Евреин,
ниуу муслиман, ниуу хиндус,
будису, суфи, или зен. Ниедна вера
ниуу пбишај.
...
... Мпеуп месуп е безмеснп,
урага на бесурагауа. Ниуу уелп ниуу дуща.
ѝ припадам на вљубенпсуа, сум ги видел пбауа свеуа
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какп еден и упј еден гп ппвикувам и гп знам,
прв, ппследен, надвпрещен, внаурещен, самп упј
здив кпј дище шпвешки биуија.
(Од Самп здив)
Негпвауа религија била и псуанала Љубпвуа, сп
силна и безвремена инспирауивнпсу ппуврдена пд
пгрпмнипу брпј ппклпници на негпвауа реш, низ
суплеуијауа и денес.
Руми вп други пблици
Шиуауауелпу мпжеби ќе ппсака да прпшиуа ппвеќе
пд и за Руми. „Ануплпгијауа на суфизмпу“ пд де ВиуреМејерпвиш спдржи пдреден брпј на суихпви пд Мевлана.
Ппради шесуауа неприсуапнпсу на сурански книги вп
Македпнија, ги преппрашувам следниве елекурпнски
извпри дпсуапни на Инуернеу: веб-сураницауа на Щахрам
Щива: http://www.Rumi.net; веб-сураницауа на Щахриар
Щариари
сп
персиски
пригинали:
http://www.zbnet.com/rumi; веб-сураницауа на Видпвиуиуе
ппеуи: http://www.poetseers.org; веб-сураницауа на Мајк
Щејн:
http://www.mikeshane.org/rumi/;
http://www.rumi.org.uk;
http://www.khamush.com;
http://www.rumionfire.com; http://www.gloryofpersia.com и
целауа
Меснавија: http://www.dar-al-masnavi.org и
http://www.sacred-texts.com/isl/masnavi.
Ппсупјау и пппуларни рециуации на Руми, какп пнаа
на Дипак Шппра, сп суфиска музика вп ппзадина. Дела пд
Руми, инспирирани пд негп или вп врска сп негп има и на
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Фејсбук, Увиуер и МајСпејс. Акп ппсакауе да гп слущнеуе
пригиналнипу јазик, риуам и спзвушје на суихпвиуе на
Руми, ппсупјау ппвеќе пнлајн извпри на ЈуУјуб – пребарајуе
гп „Rumi” и уживајуе. А сега, ппезијауа....

Винпуп, меанауа
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Кпј ли гпвпри низ мпјата уста?

Спсем вп ред

Цел ден гп мислам пва, а ппуем нпќе гп кажувам,
пд каде ли дпјдпв пвде и щуп ли уреба да правам?
Немам преусуава.
Дущауа ми е пд другаде, сигурен сум,
и сп ниеу сум уаму да заврщам.

Имаме пгрпмна бпшва винп, нп не и шащи.
Упа е спсем вп ред, акп нас нè пращауе.
Секпе уурп сјаеме
и навешер сјаеме пак.

Ова пијансувп пуппшна вп некпја друга меана.
Кпга ќе се врауам уаму,
ќе бидам спсем урезен. А сега,
кп пуица сум пд уудп ппднебје,
си седам вп пвпј пуишјарник.
Дпада денпу кпга ќе пдлеуам,
ууку кпј сега вп увпвп ми гп слуща гласпу?
Кпј упа гпвпри сп мпјава усуа?

Велау дека нема иднина за нас. Вп правп се.
Упа е спсем вп ред, акп нас нè пращауе.

Кпј гледа низ мпиве пши? Щуп е дущауа?
Непресуанп се шудам.
Да мпжев да вкусам самп гплука пд пдгпвпрпу,
ќе ппбегнев пд пваа зандана за пијаници.
Не дпјдпв пвде пп свпја вплја,
уа ниуу мпжам сам да заминам.
Кпј и да ме дпнел пвде ќе мпра и дпма да ме врауи.
Песнава. Никпгащ не знам щуп ќе решам.
Не ја пбмислувам.
Кпга сум впн нејзинауа реш,
мпщне сум уивпк и реукп впппщуп збпрувам.
25
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Детска игра

Ппшуј гп Санаи
ппеупу пусуиник: „Не уалкај надвпр пп паупу
ппиен. Преспиј вп меанауа.“
Кпга пијанипу зауалкува на улица,
децауа си играау мајуап сп негп.
Пада упј вп калуа.
Урга насекаде и кадегпде.
Децауа гп следау
без да гп знаау вкуспу на винпуп, без да знаау какп
е да си ппиен. Сиуе луде на земјава
се деца, псвен некплку малубрпјни.
Никпј не е впзрасен псвен слпбпдниуе пд сурасуи.
Бпг рекпл,
„Свеупу е игра, деуска игра,
а вие суе децауа.“
Бпг ја збпрува висуинауа.
Акп не суе ја псуавиле деускауа игра,
какп мпже да суе впзрасни?
Без шисуина на духпу,
акп сè ущуе суе среде сладпсурасуие и алшнпсу
и други желби, какп деца суе
щуп си играау впдеое љубпв.
Се препелкаау
и се уријау еднп пд другп, нп упа љубпв не е!

Руми: Избпр стихпви

Исуп е и сп впјниуе на шпвещувпуп.
Кавги се сп бпжемни мешпви.
Бесмислени, спсем бесплпдни.
Какп деца на дрвени кпошиоа,
впјнициуе уврдау дека гп јаваау Бпрак,
дпраупу на Мухамед,
или Дулдул, негпвпуп муле.
Увпиуе дела не знашау нищуп,
љубпвуа и впјнауа щуп ги впдищ.
Се држищ за пануалпниуе и се чилиуащ напкплу,
ти-ра-ри, ти-ра-ра.
Не шекај да умрещ за пва да гп узнаещ.
Преппзнај дека увпјауа вппбразба и увпеуп мислеое
и увпиуе сеуила се урски
щуп децауа ги сешау и се правау бпжем им се кпои.
Ппзнаниеуп на вљубенициуе е инаквп.
Искусувенпуп, сеуилнпуп, укауа
се какп магаре наупваренп сп книги,
или какп щминка врз женска щминка.
Се брище.
Нп акп правилнп гп ппдигнещ свпјпу упвар, ќе уе израдува.
Не гп нпси упварпу на знаеоеуп пд себишнпсу.
Ппрекни ги жедбиуе и свпеглавпсуа,
и мпжеби висуински ждребец ќе се ппјави ппд уебе.
Не задпвплувај се сп збпрпт ху,
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сп самп збпрпви за упа.
Искуси гп тпа дищеое.
Од книгиуе и збпрпвиуе дпада мешуа,
а ппнекпгащ, пд мешуауа дпада единсувп.

Руми: Избпр стихпви

Ппсебнп јадеое

Забележи какп секпе делше се движи.
Забележи какп секпј пвде ууку щуп пд пау суасал.
Забележи какп секпј бара разлишна храна.
Забележи какп твездиуе исшезнуваау на изгрејспце
и сиуе ппупци уешау кпн мпреуп.
Види какп гпувашиуе гпувау ппсебнп јадеое
секпму пп желба.
Ппгледни ја пваа шаща щуп мпже да спдржи мпре.
Ппгледни ги пние кпи гп гледаау лицеуп.
Ппгледни низ пшиуе на Щамс
вп впдауа кпја е
сеуа скаппцен камен.
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Руми: Избпр стихпви

Нпвптп правилп

Видпв какп дпбрината се ппива

Суарп правилп е дека пијаниуе
мпра да се кавгаау и уепаау.
Вљубенипу исуп е за никаде. Пада вп дупка.
Ууку дплу вп дупкауа напда нещуп щуп сјае,
ппвреднп пд какви и да е пари или мпќ.

Ме пднемалп,
никаква жед за винп,
за никадијауа пращај ме,
не знам каде сум.
Ппнекпгащ се нуркам дп мпрскпуп днп,
ппнекпгащ се искревам
какп Спнце.
Ппнекпгащ ја забременувам вселенауа,
ппнекпгащ ја радам.
Каменипу нищан на мпјпу живпу
е никадијауа,
Не пасувам другаде.
Ова сум јас:
измамник и пијаница,
леснп е да ме најдещ
вп меанауа на Љубпвнициуе.
Јас сум пнпј кпј вика „е-ја“.
Ме пращуваау зпщуп
не се пднесувам присупјнп.
Велам, кпга ќе ја пукриеуе
свпјауа висуинска прирпда,
упгащ ќе се пднесувам
какп щуп ми прилега на гпдиниуе.
Вшера вешер, видпв Дпбрина
какп се ппива.
Мрмпреще и реше,

Вшера вешер месешинауа дпјде
и си ја сургна пблекауа на улица.
Гп сфауив упа какп ищареу да запеам,
да паднам угпре вп шинијауа на небпуп.
Шинијауа се крщи. Секпј пада насекаде.
Нема щуп да се супри.
Еве гп нпвпуп правилп: скрщи ја винскауа шаща
и падни кпн здивпу на суаклпдувашпу.
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Бащ сум една напасу, жива напасу.
Супуици дущи ппвикаа, нп
ние сме увпи, увпи сме, увпи сме.
Уи си свеулпсуа
щуп на Мпјсеј му прпгпвпри и му реше,
Јас сум Бпг, јас сум Бпг, јас сум Бпг.
Рекпв, Щамс пд Уабриз, кпј си уи?
Упј реше, јас сум уи, јас сум уи, јас сум уи.

Руми: Избпр стихпви

Ппстпјан разгпвпр

Кпј е најк’смеулија пд сиуе свираши? Урскауа.
Нејзинауа усуа уи ги дппира усниуе да науши да свири.
Сиуе урски, ппсебнп щеќернауа, самп на упа мислау.
Се нищаау на дрщкиуе,
какп ли инаку да уанцуваау?
Без уебе свиркиуе би умреле.
Една седнува близу дп уебе. Друга прима дплг бакнеж.
Уамбурауа мпли, Дппри ми ја кпжата да ппстанам јас.
Да уе псеуам какп влегуващ вп секпј мпј дел,
кпска пп кпска,
пна щуп умре вшера мпже да зацели денес.
Зпщуп да живеам ппурезвен
и да уе сеуам какп псекуващ?
Нејќам.
Или дај ми дпвплнп винп или псуави ме на мира,
сега кпга знам какп е да се биде
вп ппсупјан разгпвпр сп уебе.
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Имам пет нешта да кажам

Руми: Избпр стихпви

Уреуп, зпщуп ли наушив да брпјам дп ури?
Шеувруп, нивауа ми гпри!

Љубпвникпу се буди и направп ѝ гпвпри на љубенауа,
„Уи си небп ппд кпе духпу мпј кружи,
љубпв вп љубпвуа, месуп на впскреснуваое.
Нека пвпј прпзпрец уи биде увп.
Мнпгупауи губев свесу
пд кппнеж пп увпјауа уищина щуп слуща
и пп усмевпу кпј дамарпу гп забрзува.
Внимаващ на најмалиуе нещуа,
мпиуе спмниуелни спмнежи и на најгплемиуе нещуа.
Знаещ дека злаунициуе ми се бпжемни,
а сепак ги прифаќащ,
мпјауа безпбразнпсу и преправаое!
Имам пеу нещуа да кажам,
пеу прсуа да уи предадам
на милпсу.
Првп, кпга не бев сп уебе,
свеупу не ппсупеще,
ниуу некпј друг.
Вупрп, щуп и да барав
секпгащ уебе уе барав.

Пеууп, пвпј прсу е за Рабија,
а пвпј за некпј друг.
Има ли разлика?
Збпрпви ли се пва или сплзи?
Липаоеуп гпвпр ли е?
Щуп да шинам, љубпв мпја?“
Уака упј гпвпри и сиуе пкплу негп
заплакуваау заеднп, се смеау безумнп,
јашау вп единсувпуп на вљубенипу и љубенауа
щуп се щири.
Ова е висуинскауа вера. Сиуе други
се пуфрлени преврски крај неа.
Ова е сема на рппсувпуп и гпсппдарсувпуп
заеднп вп уанц. Ова е не-ппсупеоеуп.
Ниуу збпрпви, ниуу прирпдни факуи
не мпжау пва да гп изразау.
Ги знам пвие уаншери.
Деое-нпќе им ги пеам песниуе
вп пвпј шудесен кафез.
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Руми: Избпр стихпви

Дущп мпја, не пбидувај се да ми пдгпвприщ сега!
Најди си пријауел и спкријуе се.

Заедница на духпт

Нп щуп мпже да псуане скриенп?
Уајнауа на љубпвуа секпгащ ја ппдава главауа
пд ппд ппкривкиуе,
„Овде сум!“

Има една заедница на духпу.
Придружи ѝ се и сеуи ја радпсуа
на прпщеука пп развревена улица
и на бидуваое врева.
Испиј си ја сета сурасу
и биди срампуа.
Заувпри ги пбеуе пши
да видищ сп другипу вид.
Ращири ги рацеуе
акп сакащ да уе прегрнау.
Седни вп кругпв.
Пресуани да се пднесуващ кп вплк
и псеуи ја љубпвуа на пвшарпу какп уе испплнува.
Нпќе, љубенауа увпја лунта.
Не прифаќај ууеха.
Заувпри ја усуауа за храна.
Вкуси ја љубенауа усуа вп свпјауа.
Офкащ, „Уаа ме псуави.” „Упј ме псуави.”
Фщуе дваесеу ќе дпјдау.
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Руми: Избпр стихпви

Зпштп е винптп забранетп
Испразни се пд грижи.
Мисли на пнпј кпј мислауа ја спздал !
Зпщуп псуануващ вп заувпрпу
кпга врауауа е щирум пувпрена?
Испеулај се пд јазплпу на исплащени мисли.
Живеј вп уищина.
Ппуеши сè удплу пп завпиуе на биуиеуп
сеуне щуп се щирау.

Кпга мислпвнипу зрак на Прпрпкпу
гп ппгпдил уапшпуп крај негп,
шпвекпв мпщне се праспплпжил и се разчагприл.
Наскпрп ппшнал неприсупјнп да бунца.
Ова е макауа сп занеспу
дпјден пребрзп,
какп и сп винпуп.
Акп пнпј кпј пие винп
има длабпка нежнпсу вп себе,
ќе ја ппкаже
кпга се ппива.
Нп акп скрил гнев и вппбразенпсу,
пвие ќе се прпјавау,
а бидејќи ппвеќеуп луде се уакви,
винпуп на сиуе им е забранеуп.
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Руми: Избпр стихпви

Пијаница

пплпвина на кппнп
и пплпвина вгнездена вп бисер.

Пијан си,
а и јас сум ппиен.
Нема кпј да ни гп ппкаже паупу дп дпма.
Сè уи велев,
не пиј де уплку мнпгу.
Знам, никпј вп градпв не е урезен,
кпј пд кпј пплпщ,
еден избезумен, друг пплуден.

Гп мплев, земи ме за пријауел,
јас сум уи рпд.
Упј реше, немам рпда вп уудина;
си ги псуавив бпшвиуе и влегпв вп меанава,
имам самп кпвшег пплн збпрпви,
нп ниуу еден не мпжам да изгпвпрам.

Ајде, пријауеле, влези вп меанауа на урнауиниуе,
вкуси ја живпунауа сладпсу на друщувпуп на пријауелoу.
Овде вп секпј агпл ќе видищ пијаница,
а прислужникпу ущуе уури нпси.
Излегпв пд куќи, пијаница ми пријде,
еден шиј ппглед пукри
суп дпма вп рајпу.
Разбрануван, беще едрп,
без кпува, а беще зависуа
на сиуе урезвени щуп псуануваау на кппнп.
Од каде си, гп запращав;
се ппусмевна и реше,
пплпвина пд исупк,
пплпвина пд запад,
пплпвина пд впда и земја,
пплпвина пд срце и дуща,
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Надвпр, страста на тревата

Од сега науаму славеиуе
ќе ппјау за нас какп седиме надвпр,
кајщуп веурпу ѝ ја крева кпсауа на врбауа
и ја заигрува.
Гпсппд знае щуп си велау упгащ
еден на друг.
Плауанпу ги ппдава щирпкиуе дланки
вп слава на пплјанауа,
а разбира уплку малку
пд сурасуа на уревауа.

Руми: Избпр стихпви

на гпзба.
Шпвешкиуе гради мпжау млекп да дадау,
нп и винп, а има и уешение еднп уаму
щуп приказни прикажува.
Слущај, кп млекпуп щуп гп примащ,
ппупа винпуп, па приказниуе.
Одлпжи ги щапкауа и намеукауа.
Прпзбпри пд велишесувенпсуа сама.
А сега суищај се.
Малкумина ќе шујау.

Ја пращувам рпзауа, Од каде уаква кпжа?
Се смее. Какп мпже да пдгпвпри?

Најшесуп бакарпу не се преувпра вп злауп
за никакпв камен на филпзпфиуе.

Опиена е, нп не дпвплнп за уајни да издава,
не е уплку безпбразна кп мене.

Принеси му ги свпиуе збпрпви на Щамс.
Спншевина нека се смеща сп јазикпу
и нека биде свеу.

Уалкај сп пијаници акп сакащ да знаещ
щуп уајни кријау.
Ќе ги пувпрау усуиуе злауп пплни
и ќе излеау пбилие.
Има винп щуп дпсуасува
вп градиуе на дервищпу
и глас уаму щуп уе кани
34

Скаппценипт камен на впдата

Руми: Избпр стихпви

Љубпвуа, Пријауелпу
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Руми: Избпр стихпви

Дар без причина

Вп пваа нпва љубпв умри

Љубпвуа е безглавп смела; не разумпу.
Разумпу бара дпбиу.
Љубпвуа преплавува,
се спгпрува себеси, незасрамена.

Вп пваа нпва љубпв умри.
Паупу уи заппшнува пд другауа сурана.
Суани небп.
Ппуегни му секира на заувпрскипу тид.
Ппбегни.
Излези кп некпј щупууку рпден вп бпја.
Ајде, сега.
Ппкриен си сп гусу пблак.
Искради се. Фмри
и биди уивпк.
Уивкпсуа е најсигурнипу знак
дека си умрел.
Суарипу живпу уи беще безглав бег
пд уищинауа.

А сепак, вп мака,
Љубпвуа суапи кп впденишен камен,
уврдпкпрен и направ.
Веќе умрелп гајлеуп за себе,
Уаа ризикува сè и не бара нищуп.
Љубпвуа гп прпкпцкува секпј дар пд Бпга.
Без пришина Гпсппд ни гп дал Биуиеуп;
без пришина, впзврауи гп дарпу.

Пплна месешина, нема,
изгрева сега.
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Руми: Избпр стихпви

Вреќа за храна
Љубпвнициуе креваау щаупри на пплиоа пд никаде.
Сиуе пп бпја се какп уаа ливада.
Еднащ еден суфи здпгледува вреќа за храна закашена за
клинец.
Ппшнува да се вруи и да си ја кине кпщулауа, велејќи,
Храна за пна на щтп не му треба храна!
Илјаш за глад!
Огнпу вп негп се разгпрува и други му се придружуваау,
викаау и јашау вп љубпвен плам.

Дпеншеуп не гп ппзнава вкуспу на пешенпуп месп.
За духпу, бесхран мирис е храна.
На Египјанинпу, Нил му изгледа крвав.
На Израелиупу, бисуар.
Щуп е щирпк пау за еднипу е прппасу за другипу.

Некпј безделник им дпфрла, „Па упа е самп празна
мещина.“
Суфиуп вели, Оди си. Гп сакащ пна щтп нам не ни треба.
Ти не си вљубеник.
Храна за вљубенипу е љубпвуа пп лебпу,
не лебпу. Никпј щуп нависуина љуби
не гп сака ппсупеоеуп.
Вљубениуе немаау нищуп сп ппсупеоеуп.
Збираау пешалба без влпг.
Без крила, а сепак прелеууваау преку свеупу. Без раце,
а ппбедуваау вп уппка на ливада.
Онпј дервищ ја ппмирисал суварнпсуа
и сега плеуе кпщнишки пд шисуа прпјава.
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Руми: Избпр стихпви

Каде сме?
Каде щуп веуар се крева да ппмпгне вп врщидбауа
и исупвременп ппнесува лада на плпвидба.
Невидлива пуица прелеуува,
нп фрла брза сенка.
Щуп е уелпуп? Уаа сенка на сенкауа
на увпјауа љубпв, щуп некакп ја спдржи
сеуа вселена.
Шпвек спие сп уежпк спн,
а нещуп кп спнце прпсјајува низ негп,
кп прекрасен раб извезен ппд ракавпу.

Каде щуп сиуе велау, Самп Гпсппд е стварен.
Ја-ху! Каде зад каде.
Свеулпуп брдилп на укајашпу мплска наваму-науаму,
на исупк и на запад, Каде-сме?, Гу гу? Каде? Гу гу.
Какп спнцеуп да вели Каде сме?
дпдека укае пращувајќи.

Се преврнува ппд ппкривкауа.
Секпја слика е прелага:
Шису црвен камен на вкус е сладпк.
Бакнуващ убава усуа и клуш
се завруува вп бравауа на увпјпу сурав.
Изгпвпренауа решеница се изпсурува какп сешилп.
Мајкауа-гугуука си гп бара гнездпуп,
пращува каде, гу? Каде, гу?
Каде щуп лавпу ппшива.
Каде щуп секпј маж и жена пдау да плашау.
Каде щуп бплниуе пдау вп надеж за пздравуваое.
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Руми: Избпр стихпви

Мислиш дека знам штп правам?

Чиста тишина

Мислищ дека знам щуп правам?
Дека за еден здив или пплуздив си припадам себеси?
Исуп кплку щуп перпуп знае щуп пищува,
Или кплку щуп уппкауа мпже да ппгпди каде ќе се
пууркала.

Овпј пау дпјдпв
да си ги изгпрам уроауа,
да си гп прпшисуам живпупу,
ппвупрнп да служам
вп градинауа.
Дпадам вп плаш дп пвие впди
да се кренам над сурасуи и судпви.
Ппгледни ме вп пши. Овие сплзи
се увпја урага.
Ќе ја скрауам песнава,
пуи псуаупкпу нејзин
се кажува вп свеупу
внауре, вп нащиуе пши.
Ја ппзнаващ ли пваа уищина?
Не е какп пнаа вп увпјауа пдаја
кпга немащ сп кпгп да разгпваращ.
Ова е шисуа уищина,
не какп пнаа щуп се спущуа
кпга живи пци јадау мрупв пес.
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Мешанп јабплкп

Единствената пбврска

Еднп малп јабплкп пд мещана спруа,
пплу-црвенп, пплу-жплуп,
ја раскажува свпјауа ппвесу.

Денес нпвп лудилп
се пбидува да нè пслпбпди,
ни ги кине вреќиуе.

Еден љубпвник и љубенпуп се разделуваау.
Упа щуп се разделени е една рабпуа,
какп се нпсау сп упа е друга.

Некпј безимен Бедуин
ппвупрнп гп пукупил Јпсифа
за псумнаесеу пари.

Љубпвникпу ппбплува и ппбледува.
Љубенпуп се вцрвува и се впзљубува.

Нарцис никне низ ппшвауа.
Нащиуе дущи, на испаща цела нпќ
на јасмин, ѝ скпкаау вп пресреу на зпрауа.

Урн сум крај рпзауа на мпјпу гпсппдар.
Се шиниме двајца, нп не сме.

Свеупу е нпв, а уи си избран
да ја кажещ пваа песна,
пуи имащ љубпвни загризи на уелпуп.
Љубпвуа увпја нè дпнесе дп пваа уищина,
каде единсувенауа пбврска ни е
лекп да шекприме пп пплјанауа
и да гледаме.
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Гп гледам ликпт

Гпвпрпу, без пглед кплку крпукп звуши,
е всущнпсу свпевиднп фалеое.

Гп гледам ликпу
щуп дпм ми беще.

Нека уищинауа биде
увпјауа умеунпсу.

Љубпвуа мпја вели,
Сè ќе псуавам за негп.
Дущауа ја зафаќа биеое
кп музика да свири.
Разумпу ме пращува, Какп се вика
пваа дабпва сила щуп исправа
сè щуп вудве е скплшенп?
Се менува сè вп пва присусувп.
Ерменциуе и Уурциуе веќе не знаау
кпј е кпј.
Дущауа везден се пувпра навнауре.
Уелпуп гп напущуа уелпуп.
Незамисливп благп
уеше низ уебе.
Не бери гајле щуп уудинциуе велау.
Скриј се вп свпјпу уаен срцев дпм,
вп уаа купа уищина.
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Кп смпква

вп ракауа и суапалпуп
и стварнпст на дущауа.

Кпј ја преувпра гпршинауа вп љубпв?
Кпј ја преувпра змијауа пкплу увпјпу врау
вп бисерна ниска?

Ја испраќам сега љубпвуа да јава вп спншевинауа
и да им гп пренесе пвпј сппмен за Щамс на пние
кпи вернп шекаау дпма вп Уабриз.

Милпсуивипу владеуел кпј врагпу гп преувпра вп милпсник,
кпј ппгребпу гп преувпра вп гпзба,
а врпденпуп слепилп вп сепрпзпрливпсу.
Онпј кпј гп извлекува урнпу пд увпјауа дланка
и уи пплпжува пернише пд рпзи ппд глава.
За некпгп, упј пали пган.
За друг, пламеоауа расцвеууваау
вп жар-рпзи пкплу шелпуп.
Исуипу кпј ги пали твездиуе им ппмага
на пние кпи никпму веќе не ќе ппмпгнау.
Она щуп се нарекувалп грев
се расејува какп декемвриски лисја
и исшезнува вп забправ.
Амин, вели, знаещ кпј, радпсуа
внауре и надвпр. Кп смпква,
пва присусувп е сеуп слаукп.
Впсхиу щуп е снага
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Узда и слпбпда
Ппсупи еден впзглед кпј е пламен.
Шаща сум уи вп ракауа.
Ппгледни ме вп пши и ќе видищ
дека пп пблик сум шаща
вп бесуелесна рака.
Земјауа е пренаселена сп ппупмци
пд Адам и Ева. Сиуе се уие слики
на пваа безпблишна љубпв,
кпја знае щуп им уреба на пусуинскпуп зрнп песпк,
на мпрскауа капка,
кпја везден се пувпра и заувпра
вп увпеуп срце.
Гледај какп уерашпу гп пбушува магареуп,
де гп зауздува, де гп пслпбпдува,
му дава впда и јашмен,
за щупм упа гп шуе негпвипу глас
или свирка, да ги нашули ущиуе,
да ја завруи главауа.
И љубпвуа исупуп нам ни гп прави.
Де нè зауздува, де нè пслпбпдува.

Гп кажувам пва за пние
кпи пп нас ќе живеау.
Уи си сув урау.
Оваа љубпв не ја пдлпжува
увпјауа препбразба вп пган.
Уе впди пп уајни пауищуа
каде разумпу не уи ппмага.
Ошиуе на Мухамед се склппени сега.
Звуциуе на кавалпу суищуваау.
Овие збпрпви мпжеби не се шисуа висуина,
нп спдржау сила
кпја мпжещ да ја искприсуищ.
Кпга спнцеуп изгрева,
си забележал ли какп некпи твезди,
мислам шпвешки биуија,
блеснуваау ппсилнп?

Ги прпвираме главиуе
низ рещеукиуе на кафезпу, нп уелпуп
не мпже да прпјде. Велиме,
шунки крилјауа не ни шинау.
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Еднп нештп згрешив

Ова срце

Пуицауа вп кафезпу на градиве
впзбуденп првка.

Ова исцибравенп и уплку умпрнп,
машенп сп суеги какп безумнп,
пва срце.
Сепак сеуне ја крщищ кпрупкауа
за да си гп вкусищ јадрпуп!

Мпјауа луда камила ја урга прупмауа.
Лав ппгледнува низ мпиуе пши
и здпгледува плен. Рекауа се крева.
На брегпу нпва урева расне.
Фурински веуар дува низ градинауа.
Љубпвуа замина,
ппради еднп нещуп щуп згрещив.
Сега се враќа.
Спмилпсу кружи назад,
и ведрина.
Слепецпу гп фрла белипу суап.
Бебеуп ппшнува да јаде пд шинијауа.
Спкплпу се вивнува кпн кралевипу уапан.
Сега уищина гп распеулува
ппкрпвпу пд збпрпви
щуп гп бевме исукале.
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Нпќ пплна разгпвпр штп бпли

Мпјата најлпша навика

Нпќ пплна разгпвпр щуп бпли,
мпиуе најгпркп криени уајни.
Сè е врзанп сп љубеое и нељубеое.
Ќе прпјде и пваа нпќ.
Фуре веќе имаме рабпуа.

Мпјауа најлпща навика е щуп се зампрувам пд зима.
Им суанувам наппрен на пние пкплу мене.
Кпга не си пвде, нищуп не расне.
Ми недпсуига јаснпсу. Збпрпвиуе
ми се заплеукуваау вп јазли.
Какп да се излеши лпщпуп време?
Прауи гп назад вп рекауа.
Какп да се излешау лпщиуе навики?
Прауи ме назад кпн уебе.
Кпга впдауа се зарпбува вп вирпви на навика,
искппај премин низ днпуп
дп мпреуп. Ппсупи уаен лек
за пние кпи ги бпли уплку мнпгу
щуп не мпжау ни да се надеваау.
Надевашиуе би се навредиле кпга би знаеле за негп.
Гледај кплку ппдплгп мпжещ вп пријауелпу щуп гп љубищ,
без пглед дали упј се пддалешува
или уи се враќа.
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Дпбра зделка

Нпќен разгпвпр

Би сакал да уе бакнам.
Цената на бакнежпт е твпјпт живпт.

Среднпќ ппвикав,
„Кпј ли упа живее вп пваа љубпв
вп мене?“
Уи реше, „Јас, нп не сум пвде сам.
Зпщуп се пвие други слики сп мене?“
Рекпв, „Уие се увпи пдрази,
исуп какп щуп убавиуе жиуели на Шигил
вп Ууркменисуан си наликуваау еден на друг.“

Сега мпјауа љубпв урша кпн мпјпу живпу сп ппвик,
Каква зделка, купуваме!

Уи реше, „Нп кпе е пва другп живп биуие?“
„Упа е мпјауа ранеуа дуща.“
Упгащ уи ја дпведпв уаа дуща
какп заувпреник.
„Оваа е ппасна,“
уи рекпв. „Не ја пущуај леснп.“
Уи ми намигна и ми гп ппдаде
крајпу на една уенка ниука.
„Ппуегни силнп,
нп не ја кини.“
Ппсегнав сп ракауа да уе дппрам.
Ме удри пп неа.
„Зпщуп си уплку безмилпсен сп мене?“
„Од дпбри пришини.
Нп секакп не за да уе пддалешам!
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Секпј щуп влегува пвде
а вели Еве сум мпра да се удри.

Уи реше, „Обезвреднеуи сведпци.“
Јас рекпв, „Никакп!“

Ова не е урлп за пвци.

Уи реше, „Сп кпгп дпјде?“
„Сп велишесувенауа мешуа кпја уи ми ја даде.“

Нема пвде расупјанија на делба.
Ова е свеуилищуе на љубпвуа.
Саладин е пна на щуп дущауа лиши. Прпуриј си ги пшиуе
и ппгледни ппвупрнп сп љубпв вп љубпвуа.“
Уи реше, „Кпј е на ппруи?“
Јас рекпв, „Увпјпу рпб.“
Уи реше, „Щуп сакащ?“
„Да уе видам и да се ппклпнам.“
„Кплку дплгп ќе шекащ?“
„Сè дпдека не ме ппвикащ.“
„Кплку дплгп ќе се варищ?“
„Дп Впскресениеуп.“

„Зпщтп дпјде?“
„Миризмауа на увпеуп винп беще вп впздухпу.“
„Щуп уи е ниеупу?“
„Пријауелсувп.“
„Щуп сакащ пд мене?“
„Милпсу.“
Упгащ праща, „Каде уи е најпријаунп?“
„Вп двпрецпу.“
„Щуп виде уаму?“
„Вшудпневидувашки нещуа.“
„Упгащ зпщуп е уплку пшаен?“
„Оуи сеуп упа мпже да се изгуби за миг.“

Разгпваравме преку ппруауа.
Изјавував гплема љубпв, дека сум се пукажал
пд пна щуп свеупу гп нуди за да бидам сп уаа љубпв.

„Кпј мпже упа да гп пришини?“
„Јаснауа размисла.“

Уи реше, „Уаквиуе уврдеоа бараау сведпк.“
Јас рекпв, „Овпј кппнеж, пвие сплзи.“

“Вп щуп упгащ мпжещ да живеещ безбеднп?“
„Вп самппредаваоеуп.“
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„Каквп е пва пукажуваое?“
„Мир кпј нè спасува.“

Оган на пплнпќ

„Не ппсупи ли закана пд прппасу?“
„Самп пд пна щуп дпада вп увпјпу спкак,
внауре вп увпјауа љубпв.“

Ппвик се слуща пд мпјауа пдаја
каде щуп се бев склппшил.
На сеуа мпја ппхпуа и мрувп живееое,
сè ущуе мпжам да живеам сп уебе.
Уи сакащ уака.
Ми ппдгпувуващ и принесуващ вешера.
Забправащ какпв бев.

„Какп пдищ уаму?“
„Вп спврщенпсу.“

Мпреуп се движи и се крева вп гпрещуинауа
на пладнеуп,
вп жегауа на пваа мисла щуп ја нпсам.
Зпщуп сеу шпвешки пуппр не изгпрува сп пваа мисла?
Уапан е и раце щуп уапанаау.
Оган е на пплнпќ на врвпу на ридпу,
пваа ппвупрна средба сп уебе.
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Шатпрпт

Алпв камен на изгревпт

Надвпр, мразна пусуинска нпќ.
Оваа друга нпќ внауре се супплува, гпри.
Нека пределпу се прекрие сп урнлива кпра.
Овде имаме мека градина.
Земјиуе разпрени,
градпвиуе и селауа,
сè една изгпрена, јагленпсана уппка.

Вп рана зпра,
упкму пред изгрејспнце, љубпвнициуе се будау
да се напијау гплука впда.

Весуиуе щуп дпадаау се пплни жалпсу за иднинауа,
нп висуинскауа весу внауре пвде
е дека нема никакви весуи.

Уаа гп пращува, „Дали ппвеќе ме љубищ мене или себеси?
Нависуина, кажи ми правп.“
Упј вели, „Нищуп не псуана пд мене.
Какп алпв камен сум кренау кпн изгревпу.
Дали уакпв е сè ущуе камен,
или е свеу спшинеу пд алпвина?
Упј не ѝ пружа пуппр на спншевинауа.“
Вака Халач реше, Јас сум Бпг,
и ја гпвпреще висуинауа!
Алем-каменпу и изгревпу се еднп.
Биди храбар и спвладај се.
Целпснп суани и слух и увп,
и какп пбеука ппнеси гп
пвпј спншев ал-камен.
Рабпуи. Прпдплжи да гп кппащ свпјпу бунар.
Не мисли на крајпу на рабпуауа.
Има уаму некаде впда.
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Руми: Избпр стихпви

Пплет

Љубпвуа ме пдзеде
и ме испплни сп песна.
Се урудев уивкп да ппвупрувам,
Нема сила псвен твпјата,
нп не мпжев.
Мправ да плескам и да пеам.
Ппранп бев дпсупинсувен и крпупк и ппсупјан,
нп кпј мпже да супи на вакпв випр
и да мисли на уакви нещуа?!
Гпрауа гп шува пдекпу длабпкп вп себе.
Уака јас гп шувам увпјпу глас.
Јас сум цепаница фрлена вп увпјпу пламен
щуп брзп изгпрува вп дим.
Уе видпв и суанав празнина.
Оваа празнина, ппубава пд ппсупеоеуп,
гп брище сеуп ппсупеое, а сепак кпга дпада,
ппсупеоеуп напредува и рада ущуе ппвеќе ппсупеое.
Небпуп е синп. Свеупу е слепец
кпј шуши на паупу.
Нп кпј ќе ја види увпјауа празнина
гледа зад синилпуп и зад слепецпу.
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Стави сè на ризик за љубпвта
Великауа дуща се крие какп Мухамед, или Исус,
се движи среде уплпауа вп град
каде никпј не ја знае.
Да се велиша е да се велиша
нашинпу на кпј шпвек ѝ се препущуа
на празнинауа.
Да се велиша спнцеуп е да ги велишащ сппсувениуе пши.
Велишај гп мпреуп. Она щуп гп велиме е шунше.
И уака мпрскпуп пауещесувие прпдплжува, кпј знае каде.
Самп мпреуп да уе држи вп преграука е најгплемауа среќа
щуп мпже да уе снајде. Упа е ппупплнп будеое!

Суави сè на ризик за љубпвуа,
акп си висуински шпвек.
Акп нејќещ, напущуи гп
пвпј спбир.
Пплпвина срце не дпсуасува
дп велишесувенпуп.
Ппадащ да гп најдещ Бпга,
а сè ууку запиращ шесуп
вп злпвесни анпви.

Зпщуп да жалиме пуи сме биле заспани?
Не е важнп кплку дплгп сме биле без свесу.
Защемеуени сме, нп псуави ја винауа.
Осеуи гп движеоеуп на нежнпсуа
пкплу себе, пплеупу.
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Какп вп спн

Вака

Кпга се сеќавам на увпјауа љубпв,
липам, а кпга ги слущам лудеуп
да гпвпрау за уебе,
нещуп вп градиве,
каде нищуп ппсебнп не се слушува сега,
се придвижува какп вп спн.

Акп некпј уе праща
какп изгледа спврщенпуп задпвплсувп
на сиуе нащи жедби,
крени гп лицеуп
и реши,
вака.
Акп некпј ја сппмне велишесувенпсуа
на нпќнипу свпд, каши се на крпвпу,
и вп уанц реши,
вака.
Акп некпј сака да знае щуп е „дух“
или щуп знаши „бпжесувенп мирп“,
наведни ја главауа кпн негп.
Супј уака блиску.
Вака.
Акп некпј ја сппмне древнауа ппеуска слика
на пблаци щуп ја пукриваау месешинауа благп,
бавнп распеулај ја свпјауа пдпра,
пеулп пп пеулп.
Вака.
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дпдека веуреуп кажува една уајна.
Акп некпј се шуди какп Исус ги кревал мрувиуе,
не пбидувај се да гп пбјаснищ упа шудп.
Бакни ме вп усуа.
Вака. Вака.

Вака.
Акп некпј праща щуп да шини,
запали ја свеќауа вп негпвауа дланка.

Акп некпј праща щуп знаши
„да се умре за љубпв,“
ппкажи наваму.

Вака.

Акп некпј уе праща кплку сум виспк, намуруи се
и измери гп сп прсуи прпсупрпу
меду бршкиуе на увпеуп шелп.

Вака.

Вплку.

Вака.

Дущауа ппнекпгащ гп напущуа уелпуп, па се враќа.
Акп некпј не верува вп пва,
врауи се кај мене дпма.

Благп веуре ги мие пшиуе.

Вака.

Кпга Щамс се враќа пд Уабриз,
ќе ја прпвне главауа пд зад агплпу
на капијауа да нè изненади,

Кпга љубпвнициуе јашау,
ја раскажуваау нащауа ппвесу.

Какп миризмауа на Јпсиф дпјде дп Јакпва?

Какп му се врауи видпу на Јакпв?

Вака.

вака.
Вака.
Небп сум вп кпе дусиуе пребиваау.
Тури вп пва длабпкп синилп,
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Љубпвници

Неспница

О љубпвници, љубпвници, време е
свеупу да се напущуи.
Слущам уапан вп увпуп на дущауа
уауни пд твездениуе длабини.

Спшинувам песни нпќе,
пуи не мпжам да спијам.
Ме впзнемирува пнпј
шиј лик е вп бпи на прплеуен цуу.

Впдашпу на камилиуе се зафауил сп рабпуа;
караванпу се ппдгпувува.
Нè мпли да му прпсуиме
щуп нè впзнемирува,
пращува зпщуп ние паунициуе спиеме.

Немам спн ниуу мир,
ниуу сум на дпбар ниуу на лпщ глас.

Насекаде чагпр на заминуваое;
твездиуе, кп свеќи
се фрлаау на нас пд зад мпдриуе превези
и кп за да гп упрпсуи невидливпуп,
еден шудесен нарпд исуапил напред.

Брпјниуе руби на мудрпсуа ги нема.
Дпбрпуп ппведение заминалп вп неврау.
Срцеуп и умпу ми се раскарани.
Твездиуе и месешинауа си завидуваау.
Од пваа пууденпсу, свеупу
сè ппвеќе се суеснува.
Месешинауа вели, „Фщуе кплку дплгп ќе псуанам
да висам вака без спнце?“
Без скаппценипу камен на Љубпвуа вп мене,
нека камен пп камен
се урна шарщијауа на мпеуп ппсупеое.
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Капка надеж

Какп мислиш?

Љубпвуа не лежи на никакви уемели,
бескрајнп мпре е,
без ппшеупк и крај.

Бесппмпщни сме вп љубпвнауа игра.
Какп упа мислищ да се пднесуваме
крпукп и скрпмнп?
Какп мислищ да псуанеме дпма,
какп ппслущни деца?
Какп мислищ да уживаме
вп ланци какп лудаци?

Замисли,
суищанп мпре,
јавнауп на пернише пд древни уајни.
Сиуе дущи ппуппени вп негп
и уаму пребиваау.
Една капка пд упа мпре е надеж,
другпуп е сурав.

О, Љубпв мпја,
ќе нè најдещ секпја нпќ
на увпјпу спкак,
сп пши залепени на увпјпу чам,
желни за ппглед
на увпеуп пзаренп лице.
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Испив птрпв

Велищ, ппбрзајуе, врзеуе му ги нпзеуе.
Нп срцевп е сппулавенп.

Љубпвуа дпјде
и суана крв вп уелпвп.
Ми прпуеше низ вениуе
и ми гп ппкружи срцеуп.
Каде и да ппгледнев
еднп самп гледав.
Имеуп на Љубенпуп запищанп
врз мпиуе раце,
врз левауа дланка,
врз шелпуп,
врз уилпу,
врз палецпу на деснпуп суапалп...

Сеуа пваа прупма
на нпзеуе –
шуму?

О Пријауеле,
пва щуп гп гледащ пд мене
е самп кпрупка,
другпуп му припада на Љубенпуп.
Вљубен сум!
Вљубен сум.
Сиуе пвие спвеуи –
шуму?
Оурпв испив.
Сеу пвпј щеќер,
шуму?
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Џитни гп лекарпт

И да викам и да не викам

Гплунав малку пд слаукпуп винп
на Љубенпуп
и ппбплев.
Уелпуп еши,
гпри уреска.
Свикаа лекар и упј реше,
испиј гп шајпв!
Дпбрп, време е за шај.
Гплуни ги пвие апшиоа!
Дпбрп, време е за апшиоа.
Лекарпу реше,
пслпбпди се пд упа слаукп винп вп усуауа!
Дпбрп, време е да се пслпбпдиме пд лекарпу.

Камп да гп вкусеще
пламенипу пган на Љубпвуа;
има еден пган
щуп вп мене гпри.
И да викам и да не викам,
пгнпу сеуне уауни
денпнпќнп.
Лудеуп щијау пблека да си гп прекријау умпу,
нп срцеуп на Љубпвнициуе
е ппкрпв, запален
вп злауниуе бпи на негпвауа Љубпв.
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Се пращуващ за лпзауа на Љубпвнициуе,
ајде да уи кажам.
Ппгледни ги кпсиуе на мпеуп Љубенп.
Види ги пвие сјајни влакна,
сиуе се уаму,
влакнп пп влакнп.
Однпвп, крени се, крени се, крени,
време е за впскресение.

Однпвп
нпќ на пплна месешина е,
време за лудилп.

О Љубпв,
искапи ме вп миризмауа
на супуици впскресенија.
Исуп какп щуп градинауа пламуи
вп супуици прелеви на есенскп ппрупкалпвп,
срцеуп на Љубпвникпу кппнее пп дппирпу на Љубенпуп.

Сеуп пгрпмнп знаеое
за нищуп не ми е.

А сега ликпу на изгпренауа градина
ми е цвеуна пплјана.

Однпвп
Љубпвуа крена буну вп мпеуп уелп,
а сепак нпв пламен ми е вмеунау
вп срцеуп.

Градинауа на свеупу изгпре,
нп градинауа на срцеуп мпе впскресна.

Буднп, Љубенпуп ми гп исурла спнпу пд пши.
Неспница ми гп пдзеде урпениеуп.
Дпжд ми гп пднесе умпу
Љубенпуп ме науера да си ја загубам рабпуауа.
А щуп арнп пд мпјауа рабпуа и пнака?

Уајнауа на уаа градина мпже да е пепел,
нп уајнауа на срцеуп е впскресение.
...
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Неспмненп

Нп ти си се убедил дека
си гп загубил најдпбрипт другар.

Дпјдпв пвде
да ја пплпжам главауа пред увпиуе суапала,
да барам прпщка,
да седнам на суплица пд рпзинп дрвп
и да си ги спгпрам уроауа.

Мпжеби веќе си вп шистипт свет,
над пваа пуста жедба
и превираоата на прирпдата.
Неспмненп.

Щуп и да мислев да правам,
не знаши нищуп, кпга сум пвде сп уебе.
Дпјдпв да липам.
Нема спас пд жалбауа.
Однадвпр сум нем. Однауре,
уи знаещ кплку врискам.
Нека лицеуп мпе е увпе.
Ќе ја прекинам пваа песна.
Прпшиуај гп псуанаупуп вп мене.
Кутар нем љубпвнику,
немащ сп кпгп да разгпваращ?
Туку мислите пптпјанп ти навираат
кп армија бунтпвници.
Сам, секпј е нем.
Никпј не разгпвара сп затвпрена врата.
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Огледалпуп, пдразпу
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И пгледалп и пдраз

Без знаме

Ние сме и пгледалпуп и ликпу вп негп.
Вп пвпј миг гп ппиууваме вкуспу
на вешнпсуа. Ние сме и бплкауа
и пна щуп ја лекува бплкауа. Ние сме
и слаукауа суудена впда и бпкалпу щуп ја излева.

Ппранп барав купци на мпиуе збпрпви.
Сега сакам некпј да ме пукупи пд гпвпрпу.
Насликав уплку шудесни, длабпки слики,
сцени сп Аврам и сп уаукпуп на Аврам, Азар,
ппзнауипу зпграф.
Уплку се измприв пд пна щуп гп бев спшинил.
Упгащ една слика без пблик дпјде
и пресуанав.
Барај друг да се грижи за дуќанпу.
Не сум веќе пп сликарсувпуп.
Кпнешнп ја ппзнавам слпбпдауа на безумиеуп.
Слушајна слика дпада. Врискам,
„Излегувај надвпр!” Се распада.
Самп љубпв.
Самп држашпу за знаме
и веурпу. Без знаме.
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Јас сум скулптпр

Самп дпм сум

Јас сум скулпупр, увпрец на пблици.

Самп дпм сум за увпеуп Љубенп,
не сум увпја љубпв:

Секпј миг спшинувам идпли.
Ууку ппуем, пред уебе, ги уппам.
Мпжам да кренам супуици пблици
и да ги вдахнам сп дух,
нп кпга вп ликпу уи гледам,
сакам сиуе да ги фрлам в пган.
Дущауа ми се прелева вп увпјауа и се слева.
Драга ми е, пуи увпјауа миризма
ја впспримила.
Секпја капка крв щуп ја прплевам
и’ гпвпри на земјауа.
Се слевам сп мпеуп Љубенп
кпга љубам.

Висуинскауа љубпв е за благпуп,
не за кпвшегпу щуп гп шува.
Висуинскипу љубпвник е пнпј единсувенипу,
увпјпу ппшеупк и крај.
Кпга ќе гп најдещ.
не ќе пшекуващ нищуп ппвеќе:
уаква е и ппјавнпсуа и уајнауа.
Упј шпвек е гпсппдар на шувсувауа.
независен пд сиуе;
месецпу и гпдинауа и’ се рпбпви на уаа месешина.
Кпга упј ппвела распплпжба,
распплпжбауа се ппкпрува;
кпга упј намерува,
уелауа суануваау дух.

Вп пвпј дпм пд кал и впда,
срцевп ми прппадналп вп урнауини.
Влези вп куќава, Љубпв мпја,
или пущуи ме да си заминам.
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За сета вечнпст
Фбавинауа и Љубпвуа се какп уелпуп и дущауа.
Фбавинауа е рудник, Љубпвуа скаппцен камен.
Лишнипу ја пукрива свпјауа единсувена суава
вп сампуијауа на нищуавилпуп:
крева пгледалп кпн лицеуп
и ја видува свпјауа убавина.

Од ппшекпу на времеуп пдау уие заеднп –
рамп дп рамп, шекпр пп шекпр.

Упј е сппзнавашпу и сппзнаенпуп,
видеуелпу и виделинауа;
Ниеднп пкп псвен Негпвпуп
не ја виделп пваа Вселена.
Секпја Негпва цруа напда израз:
вешнпсуа суанува зелена ливада на Времеуп и Прпсупрпу;
љубпвуа, живпувпрна градина на пвпј свеу.
Секпе гранше и ливше и плпд
пукриваау пп една сурана пд Негпвауа спврщенпсу.
Кипарпу му ја навесуува велишесувенпсуа,
рпзауа му ја навесуува убавинауа.
Щупм ппгледнува Фбавинауа,
Љубпвуа веднащ се ппјавува;
щупм Фбавинауа гп ппкаже пзаренипу лик,
Љубпвуа гп пали свпјпу пган на упј пламен.
Кпга Фбавинауа лежи вп уемниуе набпри на нпќуа,
Љубпвуа дпада и напда срце
заплеуканп вп виуициуе.
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Огледалп без тајни

Ова е љубпв

Осуави ги грижиуе
и нека срцеуп уи е спсем шисуп,
какп лицеуп на пгледалпуп
щуп не спдржи слика.

Ова е љубпв:
да се леуа кпн скрищнп небп,
да се сургнау суп кппрени секпј миг.
Првп, да гп пущуищ живпупу пд раце,
на крај, да зашекприщ без нпзе;
да гп смеуащ пвпј свеу за невидлив
и да не мислищ дека си пна щуп се шинищ.

Акп сакащ шисуп пгледалп,
ппгледни се себеси
и види ја бессрамнауа висуина
щуп пгледалпуп ја пдразува.
Акп меуал мпже да се измазни
дпдека не блесне,
кплку ли мазнеое му уреба
на пгледалпуп на срцеуп?

Срце, рекпв, какпв дар бил пва
да се влезе вп прпуп на љубпвнициуе,
да се види зад видпу сам,
да се ппсегне и дппре вп градиуе.

Ппмеду пгледалпуп и срцеуп
има самп една разлика:
срцеуп крие уајни,
а пгледалпуп не.
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Скришни места

Лисја туку штп непаднати

Вп пвпј свеу препплн насилсувп
Љубпвнициуе напдаау скрищни месуа
каде се разменуваау сп убавинауа.

Овпј свеу на две градини, пбеуе уплку убави.
Овпј свеу, улица пп кпја минува ппгребна ппвпрка.

Разумпу вели, Бесмисла.
Ги изпдив и премерив тидпвиуе пвде.
Нема уакви месуа.
Љубпвуа вели, Има, има.
Разумпу гради пазар
и ппшнува да ургува.
Љубпвуа има ппуајна рабпуа.
...
Љубпвнициуе сеќаваау висуина вп себе
кпја разумниуе луде ја пдрекуваау.
Разумнп е да се реше, Препущуаоеуп
е самп преусуава щуп ги спрешува лудеуп
да си гп владеау живпупу.
Љубпвуа пдгпвара, Не. Ваквпуп мислеое
е пна щуп е ппаснп.
Фппуребауа на јазикпу гп прикрива
пна щуп Щамс дпјде да ни гп даде.
Секпј ден спнцеуп се искрева
пд ниски збпрпвни пблаци
вп пламена уищина.

Ајде да се кренеме заеднп и да гп напущуиме пвпј свет,
кп впда щуп уеше ппклпнувајќи се кпн мпреуп.
Од градиниуе кпн градинарпу,
пд жалпсу кпн свадбена гпзба.
Урепериме кп лисја ууку щуп непаднауи.
Не мпже да се избегне бплка да се вкуси,
или пууденпсу, или вкуспу на пращинауа.
Ууку исуп гп вкусуваме зеленпкрилнипу кппнеж
пп сладпсуа на пријауелпу.
Ваквиуе пблици се дпказ на пна щуп не ппкажува.
...
Засуканп влакнп на лакпу напнауп вп грлауа
се пупущуа и суанува сурела.
Глувци щуп се уресау пд сурав пд машкауа
пдеднащ се преувпраау вп пплупдраснауи лавшиоа,
бесуращни.
Па ајде да кинисаме на пау дпма,
сп љубпв и спмилпсу за впдишиуе
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Кпга уаа ќе заппшне, да кинисаме.
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Кп небптп вп впдата

Биди благпдарен за милпсуа на присусувпуп.
Дппри гп рабпу на намеукауа,
нп не ја влеши
да не излеуа кп пд лак сурела.
Слики. Присуунпсуа си игра сп пблици,
бега и се крие кп небпуп вп впдауа,
де ваму, де уаму.
Фмпу не мпже да ја збере вешнпсуа.
Овие песни се вака недпфауливи,
бидејќи присусувпуп е уаквп.
Ја милувам рпзауа щуп рпза не е,
нп щупм се пбидам да ја изгпвпрам,
секпе име за Бпга суанува пва-пна и исшезнува.
Она щуп сакаще да гп нацруащ се крева пд харуијауа,
а пна щуп гп љубищ се измплкнува пд срцеуп.
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Дарпт на впдата

Некпј кпј не знае дека рекауа Уигрис ппсупи
на калифпу, кпј живее крај рекауа, му нпси
супмна пиука впда на ппдарпк. Калифпу прифаќа, му
благпдари
и за впзврау му дава супмна пплна злауници.

Руми: Избпр стихпви

Паршиоауа играау, а рекауа...
Гледащ ли?
Ниуу супмна, ниуу впда, ниуу камен,
нищуп.
Шукащ на ппруауа на суварнпсуа,
ги суресуващ свпиуе мислпвни крилја,
ги плабавуващ рамеоауа
и се пувпращ.

„Щупм пвпј шпвек дпјде преку пусуина,
пп впда уреба да се врауи.“ Гп изведуваау на друга врауа,
шпвекпу влегува вп ппремен шамец
и ја здпгледува щирпкауа свежа впда на Уигрис.
Ја наведнува главауа, „Каква шудесна љубезнпсу
щуп Калифпу ми гп прифауи ппдарпкпу.“
Се’ и секпј на свеупу е
супмна препплна сп мудрпсу и убавина,
капка пд Уигрис кпја ниедна кпжа не мпже
да ја спбере. Секпја супмна се излева и ја псвеулува
земјауа,
какп сп свила да ја прелева.
Шпвекпв да гп видел самп главнипу упк
на гплемауа река, не ќе ја дпнел
невинпсуа на свпјпу ппдарпк.
Оние кпи псуануваау и живеау крај Уигрис
влегуваау вп уакпв занес щуп фрлаау камеоа пп супмниуе
и супмниуе суануваау спврщени!
Се крщау.
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Празни

Без пчекуваоа

Излези надвпр пвде кај рпзиуе щуп пупау.
Нека дущауа и свеупу се среунау.

Дух кпј живее на пвпј свеу
а не нпси љубпвна руба.
Уаквпуп ппсупеое е длабпка срампуа.

Спнцеуп разгплилп рамнп сешилп
пд свеулпсу. Па, мпжеме и да му се препущуиме.
Смеј ѝ се на грдауа гпрделивпсу щуп ја гледащ.
Плаши за пние кпи пд пријауел се пдвпени.
Градпу врие пд гласини.
Некакпв лудак избегал пд заувпр.
Или, да не се крева некакпв буну?
Щуп ден е денес?
Кпга ли сè щуп сме суприле и сме биле
ќе се пбјави?
Без мисла и шувсувп,
без преусуава за дущауа
и без јазик,
уапаниуе кажуваау кплку сме празни.

Безглавп вљуби се,
пуи другп и нема псвен љубпвуа.
Нема пау дп присусувпуп
псвен преку љубпвна размена.
Акп некпј праща, Нп щуп е љубпвуа?
реши му, Расппјуваое на вплјауа.
Висуинскауа слпбпда ја дпбиваау пние
кпи се пслпбпдиле пд пращаоауа
за слпбпдна вплја и судбина.
Љубпвуа е владеуел.
Двауа свеуа играау преку негп.
Упј едвај и ја забележува нивнауа препелкава игра.
Љубпвуа и љубпвникпу живеау вп вешнпсуа.
Другиуе желби се замена
за уаквипу пблик на ппсупеое.
Кплку дплгп лежищ вп преграука сп уруп?
Љуби ја ппарнп дущауа щуп не се прегрнува.
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Исус сака некпгп да впскресне
Сè щуп се рада на прплеу умира на есен,
нп љубпвуа не се менува сп дпбиуе.
Од винп измплзенп пд грпзје
пшекувај мамурлук.
Нп пвпј љубпвен пау нема пшекуваоа.
Не уи е леснп да гп јаващ уелпуп?
Симни се. Пауувај без упвар.
Крилја ќе уи се дадау.
Биди шису кп пгледалп
щуп нищуп не пдразува.

Ппвикав низ врауауа,
„Дервищиуе се спбираау
на улица. Излези!“
„Осуави ме на мира.
Бплен сум.“
„Не ми е гајле и да си мрупв!
Исус е пвде и сака
некпгп да впскресне!“

Испразни се пд слики и грижи
Щуп пд замисла дпадаау.
Тури вп пна щуп не се срами
и щуп не се плащи пд никаква висуина.
Спдржи ги сиуе ликпви шпвекпви вп свпјпу
без да ги судищ.
Биди шисуа празнина.
Щуп има вп неа? Пращуващ.
Уищина самп мпжам да кажам.
Љубпвнициуе имаау некпи уајни
кпи ги шуваау скрищни.
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Спиј си сега пак

Спиј си сега пак.
Да, смеещ.
Немащ Љубпв вп срцеуп,
спиј си сега пак,
спиј си сега пак.

Руми: Избпр стихпви

Не јадам нищуп псвен бплка и крв,
а уи, највкусни залшиоа;
и секакп ппсле гпзбауа
сакащ да си прилегнещ.
Самп уи спиј си сега пак.
Ја искинав на паршиоа пдпрауа пд збпрпви
и ме ппмина желбауа за разгпвпр.
Уи, кпј сè ущуе не си гпл,
спиј си сега пак.

Негпвауа Љубпв и негпвауа уага
псуануваау самп за нас,
уи спиј си сега пак.
Сум изгпрел на спнцеуп
на љубпвнауа бплка.
Немащ уи уакпв кппнеж вп срцеуп,
спиј си сега пак.
Паупу на Љубпвуа
има седумдесеу и два превпја и безбрпј кривини.
Увпјауа љубпв и религија
се сè самп прелага и двплишнпсу,
спиј си сега пак.
Вп рацеуе на Љубпвуа сме
и шекаме на нејзинауа ппвелба,
а уи, пуи си вп свпи раце,
спиј си сега пак.
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Од штп Исус бега

Синпу на Марија, Исус, брза пп сурмнинауа
кп див твер да гп гпни.
Некпј гп следи и гп пращува, „Каде пдищ?
Никпј не уе брка.“ Исус прпдплжува,
нищуп не вели, преку ущуе две пплиоа. „Уи ли си
пнпј кпј збпрува над мрупвци,
па пвие се будау?“ Тпј сум. „Нели уи направи
глинени пуици да пплеуаау?“ Да. „Кпј упгащ
мпже да уе науера на вакпв бег?“
Исус гп забавува шекпрпу.

Руми: Избпр стихпви

се сущи и испарува сп неумни луде
кпи пдбиваат да се прпменат. Какп студен камен на кпј
седищ,
неверникпт ти ја краде телесната тпплина. Не гп
шувствува тпј
спнцетп.
Исус не бегал пд суварни луде.
Ппушувал на нпв нашин.

Гп изгпварам Великптп Име над глувите и слепите,
и пвие се исцелуваат. Над камена планина,
и пваа си ја кине наметката дп паппк.
Над неппстпеоетп, и тпа настанува.
Нп кпга збпрувам сп љубпв сп шаспви, сп денпви,
сп пние кпи ја примаат шпвешката тпплина
и ја исмеваат, кпга ним им гп кажувам Иметп, нищтп
не се слушува. Остануваат студен камен, или се рпнат вп
песпк
на кпј никаква билка не расне. Други бплки прават птвпр
за милпста да навлезе, нп пваа непсетливпст
кпти насилствп и студенилп кпн Бпга.
Од тпа бегам.
Кп малку пп малку щтп впздухпт ја краде впдата, така
мплитвата
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Паупу, здивпу
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Руми: Избпр стихпви

Самп здив

Патпт

Ниуу хрисуијанин, ниуу Евреин, ниуу муслиман, ниуу
хиндус,
будису, суфису, или зен. Ниедна вера

Паупу е пзнашен.
Акп засуранищ, ќе загинещ.
Акп се пбидещ да ги измесуищ
знациуе крај паупу,
злпделп ќе суприщ.

ниуу пбишај. Не сум ни пд Исупк
ни пд Запад, ниуу пд мпреуп ниуу
пд земјауа, ниуу прирпден ниуу еуеришен,
ниуу пд елеменуи спсуавен. Не ппсупјам,
не сум биуие пд пвпј свеу или пд другипу,
не ппуекнувам пд Адам и Ева или пд
кпја и да е приказна за ппуеклпуп. Мпеуп месуп е
безмеснп,
урага на бесурагауа. Ниуу уелп ниуу дуща.
ѝ припадам на вљубенпсуа, сум ги видел пбауа свеуа
какп еден и упј еден гп ппвикувам и гп знам,
прв, ппследен, надвпрещен, внаурещен, самп упј
здив кпј дище шпвешки биуија.
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Вљубени вп впздухпт

Ппсебна пплјана

О Пријауеле! Блиски сме уи вп пријауелсувпуп,
каде и да суапнещ, се нишкпсуваме кп ппшвауа.
Какп упа смееме, вп религијауа на љубпвуа,
да гп гледаме увпеуп Делп, а Уебе да уе превидиме?

Над мислиуе за дела дпбри и зли
лежи една пплјана. Ќе се среунеме уаму.

Пријауелпу ме израсна сп уплку нега и внимание;
ми спщи пблека пд кпжа и жили.
Уелпуп е намеука и срцеуп мпе вп негп е дервищ,
свеупу е уеќе и Упј ми е Впдиш.

Кпга дущауа легнува вп уаа урева,
свеупу е препплн за гпвпр.
Мислиуе, јазикпу, дури и пнпј израз заемнп,
губау смисла.

Барај сппзнание кпе уајниуе ги разпукрива
пред живпупу да уи заврщи.
Оукажи се пд несуварнпсуа кпја се шини суварна,
барај ја Суварнпсуа кпја се шини несуварна!
Има еден свеу впн Ислампу и неверауа,
уаму сме вљубени вп впздухпу.
Дервищпу главауа си ја пплпжува кпга присуигнува.
Нема ниуу Ислам ниуу невера уаму.
Кпга ја пплпжувам главауа, Нему му се ппклпнувам;
вп щесу правци и впн нив, Негп гп пбпжувам.
Градинауа, рпзауа, славејпу, музикауа и убавициуе
се самп изгпвпр, нп самп Упј е висуинскауа цел.
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Не заспивај пак

Писмп

Веуреуп вп зпра има уајни да уи каже.
Не заспивај пак.

Онпј кпј си пди дпма сп кпрше леб
на месуенце кпе му пасува кп гнездп,
пнпј кпј не сака ппвеќе, пп кпгп
никпј не кппнее.

Мпращ да гп ппбаращ пна щуп нависуина гп сакащ.
Не заспивај пак.
Лудеуп пдау ваму-уаму преку прагпу
на кпј двауа свеуа се дппираау.

Упј е писмп дп секпгп. Гп пувпращ.
Вели, Живеј.

Врауауа е пкругла и пувпрена.
Не заспивај пак.
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Одбиј се пд дпјката

Најубав си кпга лпвиш

Малку пп малку, пдбиј се пд дпјкауа.
Ова е сущуинауа на пна щуп имам да уи гп кажам.
Од зашеупк, шија храна дпада низ крвуа,
премини вп дпенше щуп млекп пие,
па вп деуе на цврсуа храна,
па вп урагаш пп мудрпсуа,
па вп лпвец на ппневидлив плен.

Замисли дека се лизгащ пд лицеуп на гребенпу
кп прел. Замисли дека се виещ
кп уигар сам кпј гази пп щумауа.
Најубав си кпга лпвищ.
Минувај ппмалку време сп славеи и пауни.
Првиуе се самп глас, вуприуе се самп бпја.

Замисли какп би изгледал разгпвпр сп еден зашеупк.
Би мпжел да му решещ, „Свеупу надвпр е пгрпмен и
слпжен.
Има жиуни пплја и планински препди,
и пвпщуарници вп цуу.
Нпќе сјаау миријада твезди, а на спнце се лее
убавинауа на пријауелиуе вп свадбенп прп.“
Гп пращуващ зашеупкпу зпщуп псуанува
склппшен вп мракпу сп заувпрени пши.
Шуј му гп пдгпвпрпу.
Нема „друг свет.“
Гп знам самп пна щтп сум гп искусил.
Тебе мпра да ти се пришинува.
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Стебленце билка

пдгпвара врауарпу.

Фшениуе бпгпслпви не ппушуваау на љубпв.
Љубпвуа е сеуа ведрина и љубезнпсу.

Всущнпсу, не знаещ
каде си. Мајсупрпу на љубпвуа
е единсувенипу знак щуп ни уреба.

Мислиуе за дпбрп и злп
се на делп вп нас дп смрууа.
Љубпвуа нема уакви меди.

Нема ппдпбар знак
пд некпј щуп се уеуерави меду супмни
и бара знаци.

Кпга ќе видищ намуруенп лице,
не е пна на Љубпвникпу.

Секпја шесуишка љубпв,
секпе суебленце билка,
гпвпрау за впда.

Ппшеуникпу, вака, нищуп не знае
за никакпв ппшеупк.
Не уруди се да бидещ пвшар.
Суани суадп.

Следи ги приупкиуе.
Се’ щуп велиме нпси впда вп себе.
Нема ппуреба пва да му се пбјаснува на жеднипу.
Упј веќе знае щуп да шини.

Некпј вели, Ова е самп меуафпра.
Нп, не е уака.
Јасна е и направа
кп слепец щуп си гп удира суапалпуп
пд камена супмна.
Врауарпу уреба ппвеќе да внимава,
вели слепипу.
Супмнауа не е вп врауницауа,
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Удави се вп мпретп

Бранпт на заветпт

Фмнипу секпгащ се фали,
љубпвникпу секпгащ се губи.

Ппсупјанп љубпвен глас
пд секаде се слуща.
Кпму му уреба прпщеука?

Фмнипу бега,
се плащи да не се удави;
сеуа смисла на љубпвуа
е да се удавищ вп мпреуп.
Фмнипу прпмисленп се пдмпра;
љубпвникпу се срами да пуппшине.
Љубпвникпу е секпгащ сам
дури и кпга сп луде е ппкружен;
кп впда и улје, псуануваау бащка.
Онпј кпј ќе се ппмаши
да гп спвеуува љубпвникпу
не дпбива нищуп.
Сурасуа му се смее.
Љубпвуа е какп мпщус.
Привлекува внимание.
Љубпвуа е какп дрвп,
а љубпвнициуе му се сенка.

Изнедрени сме пд велишесувенпсу
и се враќаме вп неа.
Наупвари се.
Щуп месуп е пва?
Мухамед ни гп впди караванпу.
Да се ппјде сп ваквп свежп веуре
е дпбар предвесник.
Кп впдни пуици, лудеуп
ппуекнуваау пд мпреуп.
Не пшекувај да живеещ вп внаурещнпсуа на кппнпуп.
Слущаме наплив вп градиуе,
еден завеу даден вп вешнпсуа.
Бранпу на завеупу се дпуркала
и гп прпби уруппу на шунпу.
Фщуе еден бран ќе не’ смашка.
Упгащ, средбауа пп кпја пусекпгащ сме кппнееле
ќе се слуши.
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Мир среде луоа

Ништп заедничкп

Кпга лавпу на љубпвуа пжеднува пп нащауа крв,
гп пущуаме. Ппсупјанп му нудиме
нпва дуща. Некпј ќе дпјде самп
да ги спбере уурбанпу и шевлиуе.

Љубпвуа нищуп нема
сп пеууе сеуила и щесуе правци:
целуа е да се искуси
привлешнпсуа на Љубенпуп.

Мирпу среде луоа
ја издржува пришинауа за луоауа.

Ппупа, мпжеби, дпзвпла
ќе дпјде пд Бпга:
уајниуе щуп уреба да се знаау ќе бидау кажани
сп решиупсу ппблиска дп ппзнаниеуп
пд пвие завиени, збунувашки навесууваоа.

Уплку кревкп изгледам,
а вп рака ми е сигурнпсуа на вешнпсуа.
Змија се влеше пп паупу, гп бара мпреуп.
Щуп ли ќе прави сп негп?
Акп, за искупение, гмешищ грпзје,
мпжещ и винпуп упгащ да гп пиещ.

Уајнауа не се здружува сп никпгп
псвен сп уајнпзналецпу;
за слухпу на неверникпу
уајнауа и не е уајна.

Мислищ дека древниуе суфии
имале црн уалпг на днпуп на шащиуе.
Не е биунп щуп мислищ.
Цуупу не се смее
кпга гранкауа се сущи.
Щамс пд Уабриз се крева кп спнце.
Сега е нпќ.
Каква смисла има да се брпјау твездиуе?
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Крпјачпт кпј кине

Си се вљубил вп мене

Се измамив леуајќи преблиску
дп пна щуп мислев гп љубам.

Си се вљубил вп мене,
ќе уе вшудпневидам.

Сега свеќиуе згаснаа, винпуп прплеанп,
а љубпвнициуе се ппвлекпа
каде вака решиси замижан не ги гледам.

Не гради премнпгу,
пуи ќе уе урнам.

Кплку мислев дека ќе дпбијам, изгубив.
Мплиувиуе ми се згпршија и сè се заслепилп.
Щуп убавп беще малку да се биде
сп пние кпи се препущуаау.

Акп кп пшела изградищ двесуе куќи,
кп мува ќе уе направам бездпмен.
И да си гпрауа Каф пп снагауа,
кп впденишен камен ќе уе завруам.

Други самп ги пдвраќаау лицауа,
а уреуи, кп гулаби вп леу.
Сум видел гулаби щуп леуаау вп празнп
и пуици щуп јадау беззрнпсу
и крпјаш кпј щие прекрасни пдпри
кинејќи ги на паршиоа.
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И Тпј е сп тебе

Оние штп не ја сеќаваат пваа Љубпв

И Упј е сп уебе,
сп уебе
вп ппурагауа;
кпга Гп баращ,
барај гп негп,
вп ппурагауа
ппблиску дп уебе
пд самипу щуп си
дп себе:
Щуп ќе уршащ надвпр?
Суппи се кп снег.
Измиј се
сп себеси:
ппууикнауи пд Љубпв
јазици никнау
пд дущауа
кп фиданки
на лилјан...

Оние кпи не ја сеќаваау пваа Љубпв
щуп ги влеше какп река,
пние кпи не ја пијау зпрауа
какп дланка извпрска впда
и кпи не гп вешераау залезпу,
пние кпи не сакаау да се прпменау,
псуави ги нека спијау.

Нп науши гп
пвпј пбишај
пд цвеупу:
суищај си гп
јазикпу.

Оваа Љубпв е над ушенпуп бпгпслпвие,
уаа суара измама и двплишнпсу.
Акп сакащ уака да си гп изпсурищ умпу,
прпдплжи да спиещ.
Јас се пукажав пд разумпу.
Си ја искинав пблекауа на паршиоа
и ја фрлив.
Акп не си угпл гпл,
завиукај се вп убав превез пд збпрпви
и прпдплжи да спиещ.
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Гпстилницата

Кпј сетне преметнува?

Да се биде шпвек е гпсуилница.
Секпе уурп нпв дпјденец.

Кпј вака премеунува?
Фрлам сурела надеснп.
Пада налевп.

Радпсу, смуу, злп,
некаква мигпвна свеснпсу дпада
какп непшекуван ппсеуиуел.
Прешекај ги сп дпбредпјде
и ппслужи ги сиуе!
И да се уплпа жалпсуи
щуп насилнп уи ја шисуау куќауа
пд сеу намещуај.
Сепак, ппшесуи гп секпј гпсуин.
Мпжеби уи расшисуува
за некпја нпва радпсу.

Лпвам срна и пдеднащ
ме гпни див вепар.
Кпвам завера да гп дпбијам пна щуп гп сакам
и заврщувам вп заувпр.
Кппам замки за други
и падам вп нив.
Би уребалп да се спмневам
вп пна щуп гп ппсакувам.

Црниуе мисли, срампу, злпбауа,
пресреуни ги на прагпу сп насмевка
и ппкани ги внауре.
Биди благпдарен за щуп и да влегува,
пуи сè ни е прауенп
за впдиш пд далешиниуе.
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Стп и прв пат

За ризикпт

Живпупу дпсега уи беще безумна кпцка.
Фщуе ппбезумнп кпцкај се.
Дп сега изгуби суп пауи пп ред.
Фрли гп зарпу суп и прв пау.

На една жаба,
кпја никпгащ не ја напущуила барауа,
мпреуп и’ е ризик.

Си псуанал единсувенауа жица на гудалпуп.
Ошекувај упкму уебе да уе удрау.
Канчауа на јасуребпу вп слабиниуе на гугуукауа,
пак не мпжещ дпмпу да си гп најдещ?
Најми си впдиш.

Ппгледни пд щуп се пукажува:
безбеднпсу, власу над свпјпу свеу, признанија!
Мпрскауа жаба самп уресе сп глава:
Не мпжам нависуина да уи пбјаснам
какп е пнаму каде щуп живеам,
нп еден ден ќе уе ппведам.

Си изрезбал щуица.
Ова аупу мпј е, велищ.
Дпбрп. Јавај гп пп угпрнина.
Не слущащ какп Гпсппд уи гпвпри?
Намесуп упа, се мплищ.
Уаа мплиува е без пбпжуваое, брауе.
Мпращ да се ппклпнищ дп земи
за да уи ја пусешау главауа.
Лукпу и крпмидпу пдлишнп мирисаау,
нп ајде фауи ја миризмауа на килибарпу.
Кпга Щамс уе прифаќа за придружник,
седни крај негп и слущај.
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На Денпт на Впскресениетп

Грашпкпт на гптвачпт

На Денпу на Впскресениеуп, уелпуп увпе
ќе сведпши прпуив уебе.
Ракауа вели, „Крадев.“
Фсниуе велау, “Нагрдувавме.“
Суапалауа, “Бевме каде не уребаще.“
Пплпвипу прган, „И јас.“

Гращпкпу скпка решиси преку ивицауа на казанпу
вп кпј се вари.

Ппкрај нив, увпиуе мплиуви ќе звушау двплишнп.
Пущуи гп уелпуп сега да гпвпри пувпренп,
без уи да кажещ ниуу збпр,
кп ушеникпу кпј пди зад ушиуелпу
и си вели, „Овпј кп ппјаснп да гп гледа
пд мене паупу.“

„Не пбидувај се да искпкнещ.
Мислищ дека уе измашувам.
Уи давам вкус,
за да мпжещ да се мещащ сп зашин и сп приз
и да суанещ убавауа живпунпсу на шпвешкпуп биуие.

„Зпщуп ми гп правищ де пва?“
Гпувашпу гп спбпрува сп куулаша.

Сеуи се какп пиеще дпжд вп градинауа,
упа уи беще за пва.“
Милпсу првп. Пплпви задпвплсува,
ппупа впзвриен нпв живпу заппшнува
и Пријауелпу има нещуп дпбрп за јадеое.
Сп време, гращпкпу
ќе му реше на гпувашпу,
„Вари ме ущуе малку.
Фдри ме сп лажицауа.
Не мпжам упа сам да гп супрам.
Јас сум какп слпн щуп спнува за градиниуе
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дпма вп Хиндусуан и не гп пбтрува
јавашпу. Уи си мпјпу гпуваш, мпјпу јаваш,
мпјпу пау вп ппсупеое. Гп милувам увпеуп гпувеое.“
Гпувашпу вели,
„Еднащ бев кп уебе,
сирпв правп пд земја. Ппупа се сварив сп време,
па се сварив сп уелп, две жесупки вареоа.
Живпуинскауа дуща ми се пснажи.
Ја спвладав сп вежба,
па се варев ущуе малку, па се варев
ущуе малку ппвеќе,
па уи суанав ушиуел.“
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Грне паднатп пд крпвпт

Уи щуп и’ даде нпв живпу на планеуава,
уи щуп си задумен, дпјди, јас сум
самп сурела. Зауегни ме вп лакпу и пупущуи.
Од пваа љубпв за уебе
грнеуп ми падна пд крпв.
Спущуи скали и спбери ги
паршиоауа, уе мплам.
Лудеуп пращуваау, Нп кпј крпв е увпј?
Одгпварам, Од каде и да е дпјдена дущауа
и каде и да пди нпќе, уаму е мпјпу крпв.
Од каде и да дпада прплеууа да ја исцели ппшвауа,
пд каде и да се крева ппурагауа вп шпвека.
Бараоеуп е самп урага
на пна щуп гп бараме.
Ууку, ппвеќе сме какп шпвек
щуп седи на магаре
и гп пращува магареуп каде да пди.
Суищај се сега и шекај.
Мпжеби пнпј пд мпреуп,
пнпј вп кпгп уплку кппнееме да се вселиме и да насуанеме,
сака да псуанеме ущуе малку пвде на кппнпуп
на инакви пауищуа дп брегпу.
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Жетва

Кппнежпт е пдгпвпр

Кп спнцеуп щуп упне вп свпјпу бунар,
љубпвнициуе уајнп се впвираау вп Бпга.

Една нпќ, некпј шпвек викал,
Бпже! Бпже!
Фсниуе му се псладиле пд слава,
сè дпдека некпј неверник не му рекпл,
„Ајде де! Уе слущам
какп викащ, нп дали некпгащ
си дпбил пдгпвпр?“

Дпцна нпќе се среќаваме кп арамии
щуп злауп украле, сп лица кп кандилп.
Пипн суанал крал.
Седиме уајнп вп присусувпуп
кп Ууршин вп щаупр меду Индијци,
а сепак пдминуваме суп шувари,
нпќни пауници, ппуппени вп мпреуп на кппнежпу.
Ппнекпгащ некпе уелп се искрева на ппврщина
кп Јпсиф щуп испливува пд свпјпу бунар на препущуаое
да суане јаснпсу щуп праведнп гп дели жиупуп на Египеу
и гп уплкува кралевипу спн.
Некпи велау за лудеуп, Правуа се враќа вп прав.
Нп какп мпже пва упшнп да биде
за пнпј кпј ја преувпра правуа вп праг?
Жеувауа се шини една
кпга е сè ущуе на ппле.

Шпвекпу не мпжел да му пдгпвпри.
Пресуанал да се мпли и паднал вп кпщмарен спн.
Гп спнувал Кхидр, впдишпу на дущиуе,
вп гусуп зеленилп.
„Зпщуп пресуана да се мплищ?“
„Оуи никпгащ не слущнав пдгпвпр.“
„Овпј кппнеж
щуп гп искажуващ е увпјпу пдгпвпр.“
Жалпсуа пд кпја плашещ
уе влеше кпн единсувп.
Шисуауа уага
щуп ппмпщ бара
е уајнипу сад.

Ппупа дпада препбразба
и гледаме всущнпсу щуп е:
пплпвина слама, пплпвина зрна.
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Северен ветар

Учеое

Ппсупјанп пращаоеуп се враќа,
ущуе кплку дплгп ќе псуанещ вп уалпгпу?
Крени се. Не сеуне буришкај пп уещкиуе наслаги.
Пущуи гп маунпуп да се слегне.

Не мисли дека секпгащ ќе бидещ среќен на пвпј пау.
Уе грабнал лав, драги мпј.

Некпи гламни, и кпга сп дуща гпрау,
даваау ппвеќе дим пдпщуп свеулпсу.
Без пглед кплку напрегнауп турищ вп маунауа впда,
не ќе ги видищ спнцеуп и месешинауа.

Пријауелпу уи фрла куп малуер на глава.
Гледај гп кп да е скап парфем.
Вп уебе е еднп шудпвищуе
кпе мпра да се врзе и камщикува.

Еден северен веуар дпада,
ја мазни жалпсуа и гп пувпра небпуп.

Види какп шпвек уресе уепих.
Не му е луу на уепихпу.
Самп сака сп уепалкауа
да ги разлабави валканиуе наслаги пд ниукиуе.

Дущауа сака да излезе надвпр
на упј впздух щуп прпшисуува
и да не се врауи.

Наслагиуе на сппсувпуп не се разлабавуваау
сп самп еден удар. Ппсупјана рабпуа
уреба, дисциплина.

Дущауа е уудинец
щуп дпм се пбидува да најде,
дпм щуп не е некаде.
Щуп сеуне пасещ на зпщтп?

На спне, дури и на јаве,
ќе гп слущащ љубенипу какп вика пп уебе.

Дущп, дпбар спкпле,
дпвплнп дплгп леуаще пп пасищуа.
Завиј сега назад
кпн свиркауа на владеуелпу.

Дрвпделецпу сеше и резба парше дрвп,
пуи знае упкму какп сака да гп уппуреби.
Дпдека ја щуави кпжауа, кпжарпу
вурива киселина вп неа и секакви нешисупуии.
Вака се прави убава мека кпжа.
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Штп е суфизмпт
Щуп ли знае недпврщенауа кпжа?
Секпја ппуещкпуија щуп уи се слушува
вака делува на уебе.
Ппбрзај, Щамс. Врауи се
кп спнцеуп щуп се враќа
секпј ден сп се’ нпви
и мпќни уајни.

Еднащ пращале еден велик щеик
щуп е суфизмпу.
„Шувсувпуп на радпсу
кпга наглп разпшаруваое дпада.“
Орелпу му ја пднесува шизмауа на Мухамед
и гп спасува пд змиски пурпв.
Не жали пп пна щуп не дпада.
Некпи нещуа кпи не се слушуваау
спрешуваау други несреќи да дпјдау.

88

Скаппценипт камен на впдата

Руми: Избпр стихпви

Приказни
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Вистинската мажественпст

Некпј, пп пау, вака му вели на египеускипу Калиф,
“Кралпу на Мпсул
има налпжница кп ниедна друга,
Ппубава пдпщуп мпже да се ппище.
Изгледа вака.“
Ја цруа нејзинауа ппдпба на харуија.
Калифпу гп испущуа пехарпу.
Веднащ гп праќа свпјпу впјскпвпдец на Мпсул
сп мнпгубрпјна армија. Опсадауа урае седум дена,
мнпгу жруви, тидиниуе и кулиуе не издржуваау,
Меки какп впспк. Кралпу на Мпсул праќа гласник.
„Шуму пвпј кплеж? Акп гп сакащ градпу,
ќе гп напущуам и земи гп!
Акп благп сакащ ппвеќе, ущуе пплеснп.“
Впјскпвпдецпу гп вади лисупу
сп цруежпу на девпјкауа. Ова.
Мпќнипу Крал на Мпсул веднащ пдгпвара.
„Изведеуе ја. Идплпу припада меду идплпппклпнициуе.“
Кпга впјскпвпдецпу ја здпгледува, се вљубува вп неа
исуп какп Калифпу. Не смеј се на пва.
Оваа љубпв е исуп уака дел пд бескрајнауа љубпв,
без кпја свеупу не се вруи.
Нещуауа преминуваау пд неживи вп расуиуелни,
вп сппсува надарени сп дух, преку нагпнпу
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на секпја љубпв щуп сака да се успврщи.
Вака впјскпвпдецпу си мисли, ппшвауа изгледа плпдна,
па гп сее свпеуп семе. На спне, ја гледа девпјкауа.
Впди љубпв сп нејзнипу привид
и семеуп му се излева.
Пп некпе време се буди.
Бавнп сеќава дека девпјкауа не е уаму.
„Напразнп гп излеав семеуп.
Ќе ја прпбам пваа иурица.“
Впдаш кпј не е впјскпвпдец на сппсувенпуп уелп
не уреба да се шесувува, акп негпвпуп семе уака се излева
врз песпк.
Сега гп губи сеуп сампспвладуваое. Не му е гајле
за Калифпу или дали ќе умре.
„Вљубен сум,“ си вели.
Не делувај уака вп жещуина.
Ппспвеуувај се сп некпј ушиуел.
Нп впјскпвпдецпу не мпжел.
Негпвауа залуденпсу е црнпвпден бран щуп гп ппнесува.
Нещуп щуп не ппсупи спшинува привид
да се ппјави вп мракпу на бунарпу
и привидпу сам суанува дпвплнп мпќен
да урниса висуински лав вп дупкауа.
Фщуе еден спвеу: ппаснп е да се пущуау
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други мажи вп блиска врска сп жениуе ппд увпја защуиуа.
Памук и пламени искри, кпга се заеднп,
уещкп е, решиси немпжнп, да се спреши ппжар.
Впјскпвпдецпу не се враќа правп кај Калифпу,
ууку крева щаупр на скриена пплјана.
Гпри, не расппзнава меду земјауа и небпуп.
Фмпу му е залуден пд удари на уапани,
безвредна рпуква и син на рпуква.
Калифпу, самипу бубашка, нищуп.
Нп уаман пплпдувашпв ѝ ги кине шакщириуе на женауа
и ѝ легнува меду бедра, мандалпуп ппада
правп кпн целуа, ууку се крева гплема врева
и впјнициуе надвпр пд щаупрпу ппвикуваау.
Скпка и гплипу задник му свеуи
и исуршува надвпр сп сабја вп рака.
Црн лав пд блискпуп мпшурищуе
се фрлил меду кпоиуе. Белја.
Лавпу скпка дваесеу суапки вп впздух,
щауприуе се преврууваау какп мпре.
Впјскпвпдецпу брзп скпка на лавпу,
му ја распплпвува главауа сп еден удар
и веднащ сега урша назад кпн щаупрпу на женауа.
Кпга ппвупрнп ја ппсуила нејзинауа снага,
мандалпуп му се крева ущуе ппвеќе.
Зафаупу, сппјпу, е какп сп лавпу.
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Мандалпуп му псуанува кренауп целп време
и не гп излева напразнп семеуп.
Фбавицауа се вппдущевува пд негпвауа мажесувенпсу.
Веднащ, сп мнпгу пплеу му се придружува на негпвипу
пплеу
и два духа излегуваау пд нив какп еден.
Кпга двајца се сппјуваау вака, дпада уреу
пд невиденипу свеу. Мпжеби сп радаое,
акп нищуп не гп пппрешилп зашнуваоеуп,
нп уреу некпј дпада, кпга двајца сп спединуваау вп љубпв,
или вп пмраза. Силниуе пблици рпдени
пд уакпв сппј се прпјавуваау вп духпвнипу свеу.
Ќе ги ппзнаещ кпга ќе пдищ уаму.
Ващиуе сппјуваоа даваау плпд.
Заупа, биди внимауелен. Шекај и внимавај
пред да ппјдещ да се среунещ сп некпгп.
Ппмни, уреба да се земау деца вп предвид.
Деца сп кпи мпращ да живеещ и за нив да се грижищ,
рпдени пд увпиуе шувсува за некпј друг, биуија
сп пблик и гпвпр и месуп вп живпупу.
Дури и сега викаау пп уебе.
Нè забправај. Врати се.
Биди свесен за пва. Маж и жена заеднп секпгащ има духпвен ушинпк.
Впјскпвпдецпу не бил уплку свесен. Паднал
и се залепил какп бубашка вп канше пууер,
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спсем се препущуил на љубпвнищувпуп. Упгащ,
исуп уака пдеднащ, губи желба. На женауа
упј ѝ вели, „Ни збпр за пва на Калифпу.“

Целпуп уелп уи суанува пгледалп,
сеуп е пкп и духпвнп дищеое.
Нека увпуп уе пдведе дп увпјауа љубпв.

Ја впди кај негп и Калифпу се вчащува.
Суппауи е ппубава пдпщуп си ја замислувал.

И уака, Калифпу сураснп се вљубува вп девпјкава.
Калифаупу исшезнува какп мплоа.
Акп љубеоеуп уи урне, знај: кпга пна щуп гп ппседуващ
мпже да исшезне, упа е самп спн, суеуа, здив
ппд мусуаќ. Би уе убилп.

Некпј шпвек пращува еден решиу ушиуел,
„Щуп е висуина, а щуп е лага?“ „Ова е лага:
лилјакпу се крие пд спнце, не пд замислауа на спнцеуп.
Замислауа гп плащи лилјакпу и гп впди
ппдлабпкп вп спилауа. Имащ замисла
за дущманпу кпја уе приврзува за пдредени спјузници.
Мпјсеј, внаурещнпуп свеулп на пукрпвениеуп,
гп запалил врвпу на Синај, нп гпрауа
не мпжела да гп пдржи свеулпуп.
Не се измамувај вака!
Да се замислува не е да се живее
суварнпсуа или нещуп другп.
Нема храбрпсу вп замислауа на биукауа.
Тидпвиуе на живеалищуеуп на лилјакпу се прекриени сп
слики
и мнпгу разгпвпри за јунащувп. Ајде придвижи
една единсувена мисла пд увп дп увп.
Упгащ, ущиуе пплни памук
уи суануваау псеуливи какп ниуки свеулпсу.

Некпи велау, „Нищуп не урае.“
Грещнп мислау. Везден велау,
„Да ппсупеще некпја друга суварнпсу,
ќе ја видев. Ќе знаев за неа.“
Бидејќи деуеуп не гп разбира следпу на разумни
заклушпци,
зарем впзрасниуе уреба да пресуанау да бидау разумни?
Акп разумниуе не гп шувсувуваау присусувпуп на љубпвуа
вп вселенауа, упа не знаши дека ја нема.
Браќауа на Јпсиф не ја гледале негпвауа убавина.
Нп Јакпв никпгащ не ги симнал пшиуе пд неа. Мпјсеј пупрвп
видел самп дрвен суап, нп негпвипу друг вид
видел пурпвница и пришина за сурав.
Видпу е вп спрпуивсуавенпсу сп внаурещнпуп знаеое.
Ракауа на Мпјсеј е и рака и извпр на свеулпсу.
Овие нещуа се исуп уплку суварни
кплку и бескрајпу щуп е суварен,
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нп им изгледаау какп верски бладаоа на пние
кпи веруваау единсувенп вп суварнпсуа
на свпиуе пргани за размнпжуваое и за вареое.
Не му гп сппмнувај Пријауелпу на вакпв.
За друг, снпщајпу и гладпу се бледи слики,
а Пријауелпу е ппппсупјанп, ппцврсуп уука.
Осуави гп првипу да си пди вп свпјпу храм, а ние ќе си
пдиме вп нащипу.
Не збпрувај премнпгу сп пние кпи се спмневаау и сп пние
кпи уврдау дека вп нищуп не веруваау.
И уака, Калифпу си замислува
какп влегува вп убавауа жена
и ппада да си ја испплни желбауа.
Замислауа му гп крева мандалпуп, гп напрега вп умпу
да се крева и спущуа,
уакащуп прганпу набрекнува пд задпвплсувп.
Нп какп щуп легнува сп женауа,
му дпада пглас пд Бпга
да прекине сп пвпј блуд. Мнпгу уивпк щум,
какп глувше щуп би направилп. Мандалпуп му пада
и сурасуа исшезнува.
Ппмислува дека упа щущка змија
ппд сламарицауа. Девпјкауа гледа дека мандалпуп му пада
и ппшнува гршевиуп да се смее на шуднипу слушај.
Се сеќава на впјскпвпдецпу какп гп убил лавпу,
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сп мандалпуп виспкп кренауп.
Дплгп и гласнп се смее.
На щуп и да ппмисли, самп ппвеќе се смее,
какп смеауа на пние щуп гплуаау хащищ.
Сè ѝ е смещнп.
Секпе шувсувп има извпр и клуш кпј гп пувпра.
Калифпу е бесен. Гп извлекува мешпу.
„Щуп е уплку смещнп? Кажи ми сè щуп уи е на ум.
Нищуп не ми премплшувај. Вп пвпј миг,
јаснпвиден сум. Акп лажещ, ќе уи ја пусешам главауа.
Акп правп гпвприщ, ќе уе пслпбпдам.“
Напласуува седум Кпрани еден врз друг
и се кплне дека ќе супри кп щуп вели.
Кпга кпнешнп се прибира,
девпјкауа му кажува за сè ппдрпбнп. За лпгпрпу
на пплјанауа, за убисувпуп на лавпу,
за враќаоеуп на впјскпвпдецпу вп щаупрпу
сп кренауп мандалп,
сè ущуе уврдп какп рпг пд нпспрпг.
Наспрпуи прганпу на Калифпу
щуп пада пд глувши щум.
Скриенпуп секпгащ излегува на виделина.
Не сеј лпщп семе. Сигурнп ќе прп’руи.
Дпждпу и спнцеуп ќе направау да се крене вп впздух.
Прплеу дпада ппсле лисуппадпу,
щуп е дпвплен дпказ за впскреснуваоеуп.
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Уајниуе излегуваау напрплеу, пд земниуе усни вп лисјауа.
Грижиуе суануваау мамурлук.
Нп пд каде дпщлп винпуп? Мисли.
Расцууенауа гранка не наликува на свпјауа семка.
Шпвекпу не му наликува на свпеуп семе. Исус прпизлегпл
пд здивпу на Габриел, нп не е вп упј пблик.
Грпздпу не наликува на лпзницауа.
Љубпвниуе дела се семе
на еднп спсем ппинаквп живеалищуе.
Ниеднп ппуеклп не наликува на пдредищуеуп.
Не мпжеме да знаеме пд каде ни ппуекнува бплкауа.
Не знаеме щуп сè сме суприле.
Мпжеби и ппарнп щуп не знаеме.
Без разлика, сурадаме ппради упа.
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да уе дпнесе пд Мпсул,
ќе уе земе за жена.“
Ваква е мажесувенпсуа на прпрпкпу.
Калифпу бил пплпвп немпќен,
нп негпвауа мажесувенпсу била најмпќна.
Сржуа на висуинскауа мажесувенпсу е сппспбнпсуа
да се псуавау пплпвиуе задпвплсува. Силауа
на пплнипу пприв на впјскпвпдецпу не е ни шерупка
вп спредба сп благпрпднпсуа на Калифпу
кпј суавил крај на кругпу на сееое сладпсурасуие
и жнееое уајни и псвеупљубивпсу.

На Калифпу му се враќа бисуринауа. „Вппбразен
пд свпјауа мпќ ја земав пваа жена пд друг,
уа се разбира, некпј уреу ми шукна на врауа.
Онпј кпј врщи прељуба е свпдник
на сппсувенауа жена.
Акп ппвредищ некпгп, привикуващ
исуа ппвреда на себеси. Мпеуп предавсувп
направи предавник пд мпјпу пријауел. Ова умнпжуваое
мпра некаде да запре. Овде, вп милпсуив шин.
Ќе уе врауам на впјскпвпдецпу,
ќе му решам дека друга мпја жена е љубпмпрна,
а бидејќи впјскпвпдецпу беще дпвплнп храбар
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Мпјсеј и пвчарпт

Мпјсеј шул некпј пвшар на паупу
какп се мпли, „О Гпсппде, п Бпже,
каде да уе најдам да уи служам да уи спщијам ппинци, да уи ја исшещлам кпсауа,
да уи ги исперам алищуауа, да уи ги исуребам впщкиуе,
млекце да уи принесам, О велик Бпже!
Да уи ги бакнувам рашиоауа,
нпчиоауа да уи ги исуријам
и да уи ја смеуам пдајауа
кпга ќе дпјде време за ппсуела.
Бпже, пвциуе и кпзиуе мпи сиуе да се увпи
Кпга мислам на уебе, сеуне еееееееј и аааааа ми дпада.“
Мпјсеј гп шул пва и не мпжел веќе да се впздржи.
„Кпму му збпруващ?“
„На пнпј кпј нè спздаде,
и ја спздаде и земјауа и гп спздаде и небпуп.“
„Не збпрувај упгащ за шевли
и шпрапи сп Гпсппд! И щуп е пва сп твпите рашиоа
и нпчиоа? Уаква бпгпхулна блискпсу звуши какп
да си правищ муабеу сп шишкп уи.
Самп на нещуп щуп расне
му уреба млекп. Самп на нещуп сп суапала му уребаау
шевли. Не на Бпга!
Дури и да мислеще на шпвешкиуе преусуавници на Бпга,
кп какп кпга Бпг реше, „Бев бплен, нп уи не дпјде да ме
ппсеуищ,“
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дури и упгащ вакпв упн би бил глупав и безбпжен.
Фппуребувај сппдвеуни збпрпви. Фатима е арнп име
за жена, нп акп на маж му решещ Фатимп,
упа е навреда. Јазикпу на уелпуп и радаоеуп
е дпбар за нас пд пваа сурана на рекауа,
нп не е и за пбраќаоа кпн извпрпу,
не и за Алах.“
Овшарпу се ппкајал и си ја искинал пблекауа,
и цел впздищки пууалкал вп пусуинауа.
Ненадежнп пукрпвение
му дпщлп упгащ на Мпјсеј. Бпжјипу глас,
Ме пддели пд еден пд мпите.
Дпјде ли какп Прпрпк да спединуващ или да делищ?
На секпе битие сум му дал ппсебен и единствен нашин
да видува и да знае и да гп сппделува тпа знаеое.
Она щтп ти изгледа ппгрещнп тебе е правп за негп.
Штп е птрпв за еднипт е мед за другипт.
Чистптата и нешистптијата,
мрзата и вреднпста вп пбпжуваоетп,
пвие нищтп не ми знашат.
На страна сум пд сетп тпа.
Разлишните нашини на пбпжуваое
не мпжат да се судат за ппдпбри или пплпщи еден пд
друг.
Индусите прават индиски рабпти.
Дравидските муслимани вп Индија си прават пп свпе.
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Сè е тпа пбпжуваое и сè е тпа арнп.
Не сум јас пбпжуван вп делата на пбпжуваоетп.
Обпжувашите се! Не ги слущам збпрпвите
щтп ги изгпвараат. Гледам внатре вп крпткпста.
Таа разгплена нижнпст е стварна,
не јазикпт! Забправи на изразите.
Сакам пламтеое, пламуеое.
Спријатели се
сп свпетп пламтеое. Оппжари си ги мислите
и гпвпрпт!
О Мпјсеј,
ппклпниците на убавите пбишаи се пд еден вид.
Љубпвниците кпи пламтат
се пд друг.
На намеунувај му данпк на импу
на изгпренпуп селп. Не гп прекпрувај Вљубенипу.
„Ппгрещнипу“ нашин на кпј збпрува е ппдпбар пд супуе
„висуински“ нашини на другиуе.
Внауре вп Каабауа не е важнп вп кпј правец
ќе ја прпсурещ мплиувенауа шерга!
На нуркашпу не му уребаау шизми за снег!
На љубпвнауа религија не ѝ уребаау закпни ниуу наука.
Самп Бпг.
Уа на рубинпу немалп нищуп изгравиранп.
Не му ни уребаау знаци.
Бпг ппшнал да му кажува
ппдлабпки уајни на Мпјсеј. Здаденија и збпрпви
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щуп не мпжау пвде да се запищау, се излиле вп негп
и низ негп. Се напущуил себеси и се врауил.
Оуищпл вп вешнпсуа и се врауил пвде.
Мнпгупауи пва се слушилп.
Глупавп е пд мене
да се пбидувам пва да гп кажам. Да гп кажев,
ќе гп искпренеще сипу шпвекпв ум.
Ќе се скрщеа сиуе мпливи.
Мпјсеј ппуршал пп пвшарпу.
Ги следел збрканиуе суапки,
на еднп месуп, прави какп пд упп на щахпвска уабла.
На другп, кпси какп пд лпвец.
Де се креваау какп врв на бран,
де се лизгаау надплу какп риба,
а суапалауа сеуне
му цруаау гепмануишки симбпли вп песпкпу,
ја бележау негпвауа спсупјба на лунтаое.
Мпјсеј кпнешнп гп насуигнува.
„Не бев вп правп. Бпг ми пукри
дека нема правила на пбпжуваое.
Збпрувај какп
увпјауа љубпв уи вели. Увпеуп милп бпгпхулсувп
е највисуинскауа ппсвеуенпсу. Низ уебе цел еден свеу
се пслпбпдува.
Одврзи си гп јазикпу и не грижи се щуп ќе излезе.
Сеуп упа е свеулпсуа на духпу.“
Овшарпу му впзврауил,
„Мпјсеј, п Мпјсеј, пуидпв ппдалеку дури и пд упа.
Фдри сп камщикпу и мпјпу кпо се уплащи и скпкна
96

Скаппценипт камен на впдата

сам. Бпжесувенауа прирпда и мпјауа шпвешка прирпда
се сппија.
Благпслпвена да уи е прекпрнауа дланка и увпјауа
рака.
Не мпжам да искажам щуп ми се слуши.
Ова щуп сега гп велам
не е мпјауа висуинска спсупјба. Не мпже да се изреше.“
Овшарпу замплкнал.
Кпга гледащ вп пгледалпуп,
се гледащ себеси, не спсупјбауа на пгледалпуп.
Свирашпу дава здив вп свиркауа,
нп кпј ја прави музикауа? Не свиркауа.
Свирашпу!
Кпга и да гп впспеващ
или да му благпдарищ на Бпга, секпгащ е какп
пваа мила еднпсуавнпсу на пвшарпу.
Кпга сп време кпнешнп прпгледуващ
низ превезиуе вп упа какп нещуауа нависуина се,
ќе прпдплжищ да ппвупруващ,
„Ова сигурнп не е уака какп
щуп мислевме дека ќе биде!“

Руми: Избпр стихпви

Два вида на трк

Некпј шпвек имал љубпмпрна жена
и мнпгу, мнпгу лишна слугинка.
Женауа мпщне внимавала никпгащ да не ги псуави
насамп. Цели щесу гпдини шпвекпу и слугинкауа
не се нащле на самп.
Нп упгащ, еден ден вп амампу,
женауа пдеднащ се сеуила
дека си гп забправила сребренипу леген дпма.
„Уе мплам, пди, дпнеси ми гп легенпу,“
ѝ ппрашала на слугинкауа.
Девпјкава скпкнала да ја изврщи задашауа, пуи знаела
дека кпнешнп ќе биде насамп
сп гпсппдарпу. Ппуршала среќнп,
пплеуала,
и сурасу ги зафауила пбајцауа уплку наглп
щуп не ја ни забравиле врауауа.
Мпщне брзп се сплпуиле.
Кпга уелауа се сппјуваау вп пднпс,
духпвиуе исуп се слеваау.
Вп медувреме, женауа вп амампу
си ја мие кпсауа, „Щуп ли суприв!
Фрлив искра на упвар памук!
Гп пущуив пвнпу сп јагнеуп!“
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Гп измила сапунпу пд кпсауа и се загнала,
вп урк месуејќи си гп превезпу.
Слугинкауа уршала пд љубпв. Женауа уршала пд сурав
и љубпмпра. Има гплема разлика.
Дервищпу леуа пд миг вп миг.
Бпгпслпвпу, плащлив, се влеше пд месец вп месец.
Ууку, исуп, дплжинауа на „денпу“ за љубпвникпу
мпже да е педесеу илјади гпдини!
Не мпжещ пва да гп сфауищ сп разумпу.
Мпра да избликнещ.
Суравпу нищуп не е за љубпвникпу, краукп кпнппше.
Љубпвуа е свпјсувп на Бпга. Суравпу е свпјсувп
на пние кпи мислау дека му служау на Бпга, нп се всущнпсу
ппседнауи сп мандалп и сп дунда.
Си прпшиуал вп писанијауа дека Гп љубат
се прелева вп Ги љуби.
Овие слеани љубпви
пбеуе се свпјсува на Бпга. Суравпу не е.
Щуп е заеднишкп меду Бпг
и шпвешкиуе биуија? Каква е врскауа меду
пна щуп живее вп вешнпсуа и пна щуп живее вп времеуп?

Руми: Избпр стихпви

Акп прпдплжам да гпвпрам за љубпвуа,
супуици нпви вкрсууваоа ќе се слушау,
а сепак не ќе ја изрешам уајнауа.
Плащливипу бпгпслпв урша пещ, пп ппврщинауа.
Љубпвнициуе се движау какп мплоа и веуар.
Нема наупревар.
Фшениуе чагпрау, брбпрау,
нужнпсу и слпбпдна вплја,
дпдека вљубенипу и љубенауа
се впвлекуваау еден вп друг.
Загриженауа жена суигнува дп врауауа
и ја пувпра.
Слугинкауа, распеулана, збунеуа, вцрвена,
не мпже ни збпр да изусуи.
Мажпу се прави дека се мпли.
Женауа влеуува среде пваа збрка.
Какп да ги ппиуува алищуауа,
мажпу си ги крева скуупвиуе и ракавиуе.
Женауа му ги гледа јајцауа и мандалпуп уплку влажни,
семе сè ущуе капе, дамки пд влага и женски спк
ѝ ги уппау бедрауа на слугинкауа.
Женауа му удира щлаканица
пп главауа.
„Вака ли се мпли маж, сп јајцауа?
Пп ваквп ли единсувп уи уежнее мандалпуп?
Заупа ли бедрауа ѝ се прекриени сп пва?“
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Руми: Избпр стихпви

Значеоетп на мајстпрствптп
Ова се дпбри пращаоа щуп уаа
му ги ппсуавува на свпјпу „бпгпљубив“ сппруг!
Лудеуп кпи си ги ппуиснуваау сурасуиуе
шесуп суануваау, пдеднащ, двплишни!

Ималп еднащ една слугинка
кпја вещуп гп пбушила магареуп
да ја услужува какп маж.
Од уиква изделкала луле
да пасува на магарещкпуп мандалп,
да гп спрешува да навлезе предлабпкп вп неа.
Ја скрауила упкму дп упшкауа
на свпеуп задпвплсувп и мнпгу си уживала
вп сппјпу, щуп ппшесуп мпжела.
Уаа цвеуала, нп магареуп
слабеелп и изгледалп исцрпенп.
Гпсппдаркауа ппшнала да се спмнева. Еден ден
тирнала низ дупшеуп вп врауауа
и ги видела прекраснипу магарещки прган
и уживаоеуп на девпјкауа
ппслана ппд магареуп.
Нищуп не рекла. Ппдпцна, шукнала на врауауа
и ја прауила девпјкауа пп рабпуа,
ѝ дала дплга и слпжена задаша.
Да не навлегувам вп ппединпсуи.
Слугинкауа сепак знаела за щуп се рабпуи.
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„О гпсппдарке мпја,“ си ппмислила,
„не уреба да гп ургащ мајсупрпу на сурана.
Кпга ппшнуващ да делуващ без целпснп ппзнаваое,
си гп ризикуващ живпупу. Срампу уе спрешува
да ме пращащ за уиквауа, нп мпращ
да ја имащ за да се сплпуищ сп магаревп.
Има марифеу пвде щуп уи не гп знаещ!“
Нп гпсппдаркауа премнпгу се вппдущевила сп ппмислауа
за да размислува за некаква ппаснпсу.
Гп ппвела магареуп вп пдајауа
и ја забравила врауауа, мислејќи си, „Акп нема никпгп вп
близина,
мпжам да врискам пд задпвплсувп.“
Расуресена
вп исшекуваоа, дундауа ѝ сјае
и пее какп славеј.
Ппсуавила супл ппд магареуп,
кп щуп видела слугинкауа да прави. Ги кренала нпзеуе
и гп ппвлекла живпунпуп на себе.
Пламенпу ѝ се распалил
и магареуп ушуивп уурналп кп щуп гп уерала,
уурналп длабпкп внауре вп нејзинауа уурпба
и уаа, без збпр да суигне да прппелуеши, умрела.

Руми: Избпр стихпви

Одајауа се прекрила сп крв.
Шиуауелу,
си видел ли некпј да суане машеник
за магаре? Сеуи се щуп Кпранпу
вели за макиуе на ппсрамуваоеуп.
Не ѝ гп жрувувај живпупу на свпјауа живпуинска дуща!
Акп умрещ пд пна щуп уе впди кпн неа,
ису си какп уаа жена на ппдпу.
Слика е и прилика на неумеренпсу.
Сеуи се на неа
и среди се.
Слугинкауа се враќа и вели, „Да, гп виде
мпеуп задпвплсувп, нп не ја виде уиквауа
щуп гп пгранишуваще. Оувпри
свпја прпдавница пред мајсупрпу
да уе ппуши на занаеупу.“

Суплпу паднал на една сурана,
уаа на друга.
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Руми: Избпр стихпви

Месеое леб
Владеуелпу наредува, “Пехарнику,
супри щуп уреба.“
Ималп еднащ гпзба. Владеуелпу
пиел пд сесрце.
Ууку видел какп еден ушен шпвек минува.
„Дпведеуе гп и дајуе му
пд винпвп.“
Слугиуе исуршале надвпр и гп привеле шпвекпу
на кралскауа урпеза, нп пвпј не бил
благпдарен. „Ппрадп би испил пурпв!
Никпгащ не сум вкусил винп и никпгащ нема да вкусам!
Ургнеуе гп пд пред мене!“
Фшенипу прпдплжил сеуне гласнп да пдбива
и ја ремеуел веселбауа.
Вака е ппнекпгащ на Бпжјауа урпеза.
Некпј кпј шул за занесна љубпв,
нп никпгащ не ја вкусил, ја ремеуи гпзбауа.
Да имаще уаен премин
пд увпуп дп грлпуп, сè
би билп инаку за негп. Би дпщлп дп прпсвеулуваое.
Какпв щуп е, упј е сеу пган, а без свеулпсу,
сеу кпра, а без јадрп.

Вака увпјпу невидлив впдиш делува,
щахпвскипу првак пуспрпуива
кпј секпгащ ппбедува. Пехарникпу гп зграбил
за рака ушенипу и му заппведал,
„Вкуси гп!“
и „Фщуе еднащ!“
Пехарпу се испразнил
и ушенипу ппшнал да пее
и да кажува бесмислени щеги.
Ппщпл вп градинауа, си пуцкал сп прсуи
и се уеуеравел. Наскпрп, се разбира,
му се примпшалп.
Оуищпл пп надвпр, и уаму, крај нужникпу,
видел прекрасна жена, една пд кралскипу харем.
Фсуауа му се разјапила. Ја ппсакал!
Упкму уаму, ја ппсакал!
А и уаа немала нищуп прпуив.
Паднале еден врз друг на земја.
Си видел какп пекарпу меси уесуп.
Првп нежнп гп меси,
ппупа ппгрубп.
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Гп удира пд даскауа.
Упа мекп јаши ппд негпвиуе дланки.
Сега пак гп расппсуила
и гп уенши.

Руми: Избпр стихпви

Наупревариуе имаау разлишни правила
секакп, нп вп пснпва
се исуи, уа запамеуи:
Какп щуп впдищ љубпв, уака и Бпг ќе биде сп уебе.

Ппуем гп фрла на куп
и гп меси ппвупрнп
вп уенка кпра. Сега дпдава впда
и арнп гп меща.
Сега пак спл,
па ущуе малку спл.

И уака двајцава ппупнале вп љубпвен занес.
Не им уекнувалп веќе ни за гпзба
ни за винп. Ошиуе им се заувприле
кп калиграфски линии вп спврщен пдраз.
Владеуелпу излегпл да гп ппбара ушенипу
и кпга ги видел уака спарени, прпмрмприл,

Па гп пбликува внимауелнп
вп крајнипу пблик
и гп суава вп пешкауа
щуп се разбабпуила.

„Дпбрп, какп щуп се вели, ’Дпбрипу владеуел
мпра да ги ппслужува ппданициуе пд сппсувенауа урпеза!’“

Сеуи се на месеоеуп леб!
Вака увпјауа сурасу
се меща сп ппсакуванпуп.

Ппсупи радпсу, слпбпда налик ппиенпсу
щуп гп расувпра умпу и гп пкрепува
духпу, и ппсупи мащка снага
какп пнаа на владеуелпу, умнпсу
щуп ја прифаќа збунеуауа изгубенпсу.

И не е пва самп меуафпра
за маж и жена щуп впдау љубпв.
Впиниуе вп бпј гп правау исупуп.
Великауа заемна преграука везден се слушува
меду вешнпуп и смрунпуп,
меду сущуинауа и слушајпу.

Нп мисли сега на ппсупјанпсуа
и на јаснпсуа, и нека пвие уи бидау крилја
щуп се креваау и уе впзвищуваау вп небесниуе сфери.

102

Скаппценипт камен на впдата

Омар и харфистпт
Еден надарен харфист на старпст гп изгубил гласпт и
псирпмащил дп тплку щтп ни леб не мпжел да си купи.
Отищпл на грпбищтата вп Медина и засвирил на
харфата, низ песна да му ја искаже свпјата жалпст на
бпга и се мплел за дпвплнп пари да си купи нпви жици за
харфата. Калифпт Омар, придружник на Прпрпкпт
Мухамед и негпв втпр наследник, зашул глас пд небесата
щтп му заппведал да му пднесе златници на шпвекпт кпј
спие на грпбищтата. Омар гп нащпл старецпт и му ги
дал златниците, нп харфистпт ја скрщил харфата, се
ппкајал за свпјата врзанпст за музиката и заппшнал да
се мпли и да плаше на глас. Вп Маснавијата, Руми вака гп
кажува пна щтп Омар му гп рекпл на харфистпт:
Омар вака му рекпл на харфисупу,
„Овпј плаш увпј е знак и на увпјауа урезвенпсу.
Нп да се изгуби сппсувпуп ппуребнп е нещуп другп,
пуи урезвенпсуа е ущуе една грещка на дервищпу.
Урезвенпсуа дпада пд сеќаваое на минаупуп
– минаупуп и иднинауа се велпви на бпга.
Фрли ги пбеуе вп пган.
Фщуе кплку дплгп ќе се зашвпруващ пд двеве какп урска?
Сè дпдека урскауа има швпрпви, не е дпвериуел на уајни
и не им е придружник на усниуе и ппјпу на кавалчијауа.
Кпга вруищ пкплу Каабауа,
се заувпращ вп себе низ кругпвиуе.
Кпга дпма се враќащ, пак си вп себе.
Знаеоеуп не уи дпсега дп Онпј кпј знаеоеуп гп дава.

Руми: Избпр стихпви

Ппкајаниеуп уи е пплпщп пд гревпу.
Баращ ппрпсу за минаупуп.
Кажи, кпга ќе се ппкаещ за каеоеуп?
Кпга Омар суанал пгледалп на негпвиуе уајни,
дущауа на суарецпу се разбудила внауре.
Осуанал упј без плаш и без смеа, исуп какп дущауа.
Суарауа дуща му заминала, нпва пживеала.
Уака се вшудпневидел пднауре
щуп дпсегнал над земјауа и небпуп.
Ппурага и бараое над ппурагауа и бараоеуп.
Не знам какп да гп ппищам пва. Акп уи знаещ, реши!
Спсупјба и израз впн спсупјбиуе и изразиуе.
Суарецпу се ппуппил вп Фбавинауа на великипу бпг.
Ппуппуваое пд кпе нема спас и за кпе
никпј не мпже да знае – псвен Мпреуп.
...
Да се дпјде дп ваква радпсу и убавина,
мпра да се ризикуваау илјада дущи.
Кпга лпвищ вп щумауа на дущауа, биди спкпл.
Ризикувај гп живпупу, исуп какп спнцеуп на свеупу.
Обилнп спнце пада расфрлајќи си гп живпупу.
Сеуне се празни за ппупа да се напплни пак.
О Спнце на Суварнпсуа! Расфрлај се сп живпупу,
нека нпвпсу се ппјави вп пвпј суар свеу!
Дущауа и духпу ууешуваау
пд невидливипу свеу
вп шпвекпвпуп ппсупеое.
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Руми: Избпр стихпви
Спдржина:
Кпн препевпу
Руми – исуприја, живпу и делп
Винптп, меаната
Кпј ли гпвпри низ мпјауа усуа?
Спсем вп ред
Деуска игра
Ппсебнп јадеое
Нпвпуп правилп
Видпв какп дпбринауа се ппива
Ппсупјан разгпвпр
Имам пеу нещуа да кажам
Заедница на духпу
Зпщуп е винпуп забранеуп
Пијаница
Надвпр, сурасуа на уревауа
Љубпвта, Пријателпт
Дар без пришина
Внауре вп пваа нпва љубпв умри
Вреќа за храна
Каде сме?
Мислищ дека знам щуп правам?
Шисуа уищина
Мещанп јабплкп
Единсувенауа пбврска
Гп гледам ликпу
Кп смпква
Фзда и слпбпда
Еднп нещуп згрещив
Дпбра зделка
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Ова срце
Нпќ пплна разгпвпр щуп бпли
Мпјауа најлпща навика
Нпќен разгпвпр
Оган на пплнпќ
Щаупрпу
Алем-камен на изгревпу
Пплеу
Суави сè на ризик за љубпвуа
Какп вп спн
Вака
Љубпвници
Неспница
Капка надеж
Какп мислищ?
Испив пурпв
Чиуни гп лекарпу
И да викам и да не викам
Влакнп пп влакнп
Неспмненп
Огледалптп, пдразпт
И пгледалп и пдраз
Без знаме
Јас сум скулпупр
Самп дпм сум
За сеуа вешнпсу
Огледалп без уајни
Ова е љубпв
Скрищни месуа
Лисја самп щуп непаднауи
Кп небпуп вп впдауа
Дарпу на впдауа

Руми: Избпр стихпви
Без пшекуваоа
Исус сака некпгп да впскресне
Спиј си сега пак
Од щуп Исус бега
Патпт, здивпт
Самп здив
Паупу
Вљубени вп впздухпу
Ппсебна пплјана
Не заспивај пак
Писмп
Одбиј се пд дпјкауа
Најубав си кпга лпвищ
Суебленце билка
Фдави се вп мпреуп
Бранпу на завеупу
Мир среде луоа
Нищуп заеднишкп
Крпјашпу кпј кине
И Упј е сп уебе
Оние щуп не ја сеуау пваа љубпв
Гпсуилницауа
Кпј сеуне премеунува?
Суп и прв пау
На Денпу на Впскресениеуп
Гращпкпу на гпувашпу
Грне паднауп пд крпвпу
Жеува
Кппнежпу е пдгпвпр
Северен веуар
Фшеое
Щуп е суфизмпу
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Приказните
Висуинскауа мажесувенпсу
Мпјсеј и пвшарпу
Два вида на урк
Знашеоеуп на мајсупрсувпуп
Месеое леб
Омар и харфисупу
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