
ЗБОРНИК НА ПЕСНИ
ОД ПРИЛЕПСКИ АВТОРИ

Прилеп 2020



ЕДИЦИЈА:
РОДНОКРАЈНО ТВОРЕШТВО  КНИГА I 

Издавач:
ЈОУ Градска библиотека 
„Борка Талески“-Прилеп

За издавачот:
Моника Талеска

Уредник:
Моника Талеска

Избрале:
Сузана Ѓорѓиоска 
Сузана Николоска
Дарко Ристески 

Лектура:
Радослав Митрески

Компјутерска обработка: 
Горан Станкоски

На корица: 
Илија Миноски: „Мотив од старата прилепска чаршија “, 
акварел, 2000

Тираж  150 примероци 
Печати: ГРАФО  ПРОМ ДООЕЛ Битола, 2000



3

Вовед  

Градската библиотека „Борка Талески“  годинава одбележува 
75 години постоење и успешна работа. Чествувањето на еден ваков 
завиден јубилеј, не може да помине без видлив печат на најголемите 
соработници на оваа установа – мартирите на перото, вечните 
љубовници со магијата на ноќта кога зборот, најголемиот господар 
на спокојот и бурата, испреплетен врз мистичното тело на тишината, 
ги отвора портите на нивните лавиринти и во сојуз со мислата, патува 
до зората.

Тие наши пријатели, поети потврдени со награди и признанија, 
долгогодишни членови на Клубот на литературни творци од Прилеп, 
но и оние неекспонираните тивки и кротки почитувачи на моќта на 
зборот и страсни вљубеници во лириката, се нашиот ветер во грб, не 
само како установа, но и како културен израз на заедницата.

Со овој „Зборник на песни од прилепски автори“, впрочем 
изразуваме почит кон нивното дело, но и стимул за нивно натамошно 
креативно творештво.

Зборникот содржи 68 песни од 45 поети од општинава и е 
рефлексија на актуелниот поетски потенцијал во овој миг. Оваа збирка 
поезија ќе ја збогати роднокрајната поставка на нашата установа, 
а години потоа ќе биде потврда за креативниот потенцијал, за 
културниот поетски изблик, доказ дека на нашите простори опстојува 
и се негува со особен акцент творештвото на роднокрајните автори.

Инспирацијата на авторите, пак, говори за содржината на 
животот на овој наш колективитет, за нашите падови и подеми, 
за нашите таги и радости, и неизоставно за нашите стремежи. За 
придонесот во литературата и книжевната вредност на песните, 
говорат во своите осврти членовите на Комисијата: поетесата Сузана 
Ѓорѓиевски и професорите по македонски јазик, Сузана Николоска и 
Дарко Ристески.



4

Прилеп е град со исклучително интелектуално јадро, град на 
почитувачи на културата и уметноста во сите појавности. Оттука овој 
зборник издаден по повод јубилејот на Градската библиотека е нашиот 
придонес кон културното творештво, наша почит кон авторите, израз 
на нашиот влог во процесите на создавање и негување на културното 
творештво и наследство што ќе го оставиме на генерациите потоа.

Токму затоа, со овој Зборник како установа, оддаваме почит и на 
нашиот сограѓанин, нашиот современик, уметникот Илија Миноски  
(1936 – 2020). Фотографијата на насловната страница е уметничко 
дело на овој врвен акварелист. Мотив од Старата прилепска чаршија 
од крајот на 20-век, ја краси корицата на оваа книга, потсетувајќи го 
секој нејзин читател на виртуозноста на Миноски, на уметничкиот 
потенцијал на нашите современици.

За делото на Миноски, за неговиот придонес во македонската 
ликовна уметност, во рамките на овој Зборник, се осврнува академскиот 
скулптор Марјан Стојаноски.

Изразувајќи почит и благодарност кон сите соработници на овој 
Зборник, од овој миг на чествување на 75-годишнината на ЈОУ ГБ „Борка 
Талески“, ветуваме дека нашата установа продолжува посветено во 
реализацијата на својата дејност, но и во негување на соработката 
со сите културни дејци. Културата и уметноста во културата се наши 
водилки!

   Со почит                       Директор
Прилеп, 2020                               Моника Талеска



ЗБОРНИК НА ПЕСНИ
ОД ПРИЛЕПСКИ АВТОРИ
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Снежана Паноска

Липа

Јас посакав  само за липата стих да се срочи,
убавина и мирис што во душата
моја  се точи .
Од сончеви лачи убоста во нив се насобрала,
нектарен мирис мами и
се постила .
Посакав, во две раце  цветој да соберам,
венец од убавина да сплетам.
Да нарисам  слика,
да нанижам ѓердан, ветувања редум,
премрежја, радости неброени,
насобрана младост,
цел живот да ветам.
Во едната рака педесет и пет цветови бројам,
во другата, колку што запишал  Творецот.
Посакувам бисерен ѓердан, низа од години уште, да броиме,
заеднички патеки долги да изодиме .
Јас, само како патник покрај вас
поминувам,
посакав да видам
љубовта како љуби и дише,
да запаметам, дека мириса на липа,
како душата на мојата баба
и мојата одмината младост.
Во чашата, чај од липа се лади ,
во неа две лица,  две очи  гледам драги.
Благодарам Боже на твојата голема милост,
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Петре Кироваков

Балерина

На подиумот дотрча
девојче облечено
во розово балетско фустанче,
бели хеланки и розови балетанки.
Јас, ја гледав како ластовичка
која прави свиоци
пркосејќи му на ветрот.
Во некои мигови 
ја гледав како пастрмка 
што блешти во жуборниот поток.
Потскокнува како срничка
по росна ливада
во утринското сонце.
Со рачиња брановидно
мавта како гулабица
забркана од јастребот.
Кога запре музиката
моите очи се вратија
во реалноста и пак
пред нас стоеше девојче
со насмеано лице
поклонувајќи се како благодарност
на нашиот аплауз од восхит.
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Петре Кироваков

За Кочо Рацин

Колку стихови
треба да изѕидам,
да изградам замок
во кој ќе ги сместам песните за Рацин.
Ете, почнувам слог по слог
како со камен од оникс
го ѕидам замислениот замок.
На внатрешните ѕидови
оформувам камари
како рамки за секоја песна.
Ќе го замолам сонцето
да ги осветлува,
за да ги чита човекот
со темните очила.
Ете, при крај сум !
Овој замок ќе остане вековит,
во сеќавање на
поетот Кочо Рацин.
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Цеце Видова Трајческа

Виновникот

Кралевина со остар трн 
што рие во челото. 
Гордо, главата мачна
на рамениците ја држи, 
потоци од топла крв 
од челото блика.
Виновник ли сум?!
-Оти добро да направам сакам. 
Виновник ли сум?!
-Оти љубов чиста сакав 
да кажам што е. 
Виновник ли сум ?!
-Зашто на многумина 
патот им го кажав. 
Круната трновита 
со гордост ја носам
 и виновна
нека бидам!
Во срцето 
исконска чистина, 
скапоцена носам. 
Возљубен е денот
и образот спремен 
за ударите нечовечни.
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Цеце Видова Трајческа

Туѓа кожа

Ми ја фрлија туѓата 
набрчкана кожа врз мене,
не ме ни прашаа 
дали ми тежи, товарот нејзин.
 
Ме притиска, ме мачи 
кожурецот туѓ, 
-немам воздух...
Се гушам во туѓата кожа.
Никој не ме слуша....
Така треба да биде,
убаво ти стои !

Сакам да избегам, од ова бреме
што се обвитка околу мене.
Насекаде затворени прозорци.
Се свиткав и чекам со кожата врз мене.

Ќе си мислам на спомените 
и деновите среќни, на радоста до бескрај.
Ќе ја извајам туѓата кожа,
на мојата ќуд да прилега.
Ќе ја сраснам со моето тело.
Да ја тргнам не можам,
можеби....
ќе ја почувствувам моја.
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Сашо Ацески - Цик

Велиш ме сакаш

Велиш ме сакаш
А чувствувам во тебе 
дека има 
треперење
Во гласот
Кој нешто вели
Се прашувам
Дали смеам
да  претпоставам
Што
Велиш дека ме сакаш
И молчиш зборувајќи
За се
за мене
за тебе
А нешто
Чудно ме копка
Дали е вистина 
Тој кошмар
бидејќи гледам
не се откажуваш
од него
и нежноста 
прикриена
А за мене
Само мојот сон
За љубовта
останува
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Илина Тодороска

Разлики

Кога за последен пат, сончевиот зрак                                                                                                
ќе падне на балконот на вљубените,                                                                                               
тогаш секој агол ќе биде покриен со мрак                                                                                           
и сите шумови ќе бидат создадени во агонија.

Во поглед кон меридијанот                                                                                                     
се гледа како се раѓа темнината                                                                                               
во средината на сенката од фигурата.

Самовилите ко луди, бегаат од пустата гора која како 
лебот е со изгорена кора
Во туѓите гради, копјата прават сладок рум,                                                                                                        
а звучноста на пушките – бум, бум, бум.

Младоста на јастребот згасна во лет,                                                                                                 
старата итра лисица е фати во стапицата                                                                                         
покрај убавиот пролетен виолетов цвет,                                                                                                          
отровот им пушти тивок и брз корен во крвта                                                                                        
којшто ги венча со златната бурма на казната.

Дали знаеш моја сина пеперуго,                                                                                                              
каква вина имаат тие, па мора да се покоруваат                                                                                       
пред  највисокиот орган како во робовладетелството                                                                              
штом немаат никакви права и блескави медали околу 
вратот                                                                  за да бидат 
опсипани со почит и да имаат долг и здрав живот?

Зарем не сме сите еднакви во овој век                                                                                  
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како што ни објаснуваат нашите учители?                                                                                               
Нивниот глас, не може ли да се чуе во еден ек                                                                                  
како што ни пренесуваат најубавите басни?

Ако стоите помеѓу два хоризонти                                                                                         
како некој натрапник влезен во оаза                                                                                              
и се заплеткате со јазолот од бескрајната одиоза,                                                                                      
би ви го скратиле ли, бесконечниот број на животи?

Нема ли правда над правдите,                                                                                                       
нема ли еднаквост над живите,                                                                                             
нема ли болка над добрината,                                                                                                
нема ли закон над причините?                                                                                                                                       

Тие ли, посакуваат да почувствуваат рана смрт за ние 
да се гостиме со нивното вкусно месо?
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Елизабета Димоска

Играта на оревот

Ветрот ја дува својата моќ,
истисната некаде помеѓу облаците.
Здивот на ноќта е груб
и ме носи на спомени со тебе.
А, јас,
Тоа, не го сакам.
Не ја сакам
ни наметнатата игра на лисјата
од оревот.
Сакам мирно време,
сакам мирни мисли.
Ти им даваш горчлив вкус 
понекогаш.
А, јас не пијам горчливо вино.
Сакам слатко да се лепи 
за моите усни...
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Елизабета Димоска

Твое дело

И ме врати назад во реалноста,
ментално сивило,
со дневна доза на заблуди, 
ограничувања.
И што сум јас сега,
вода мирна и оган пламен,
бран морски и искра мала,
немир, бура,
спокој и тишина…
А, каде сум пак.
Години се нижат,
без свест за лаги
и сомнеж беден.
Меѓу небо и земја.
А, што си Ти Боже…?
Сега знам,
Ти си тој што ме вајаш
и вајаш,
така полека, но совршено,
зошто Ти си стремеж,
а, јас сум твое дело!
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Далибор Ивановиќ

Бумеранг за блуз

Ќе остариш
Ќе ти се намалат желбите 
Ќе ти ги изеде темнина забите
Нема да може да ги поделиш зборовите
Ќе ти излезе вистината цела
Од окото на огледалото ќе се одбие
И ќе ти се врати назад
Да те уништи
Или да ти даде сила
Нема бегање од тоа
Можеш да се криеш
Зад титули
Зад кули
Зад награди
Преку океани
Зад облека
Зад фамилија
Каде било да отидеш
Ќе те најде
Ќе ти се врати
Ќе те соочи
Со твоето друго лице
Со твоето запоставено срце
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Далибор Ивановиќ

Не ми кажувај

На кој јазик најдолго си чувствувал
На тој јазик најубаво се соблекуваш
Најубаво мислите ги кажуваш
И најубаво го премолчуваш
Она што јазикот не го досига

Луѓе со лесно како да собираат петлици
Зборуваат седум јазици брзо и прецизно
Но само на еден сакаат најлесно

На кој јазик најмногу те заболело
На тој јазик најмногу се лекуваш

Запишувањето на вистината со твојот јазик
Тоа е света должност

Затоа биди слободен
Запиши ја вистината

И ако некогаш сретнеш човек 
Кој изгубил чувство што е
И сега шета низ животот
Го бара изгубеното
Застани го и на твојот јазик
Напиши му потсетник на јакната
Човекот е простор
Во кој мајчиниот јазик 
Се пораѓа најгласно
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Назад

Пишувај

Нека носи човекот
Вистина на грбот
Ќе го чува по патот 
До изворот на јазикот

На кој јазик најдолго си чувствувал ?

Те прашувам

Не ми кажувај 

Пишувај
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Роберт Конески

Црна

Смени го текот, Црна, Ти, 
до Вардар, и низ Пелагонија во спокој,
колку нешто да биде, да постои,
во безмера жито, како твојата коса. 
И ако влезам во длабочините,
Со вистини искажани со танц,
и топол леб на рацете да ме гори,
запри и ќе те исушам,
желба, ќе те посакам,
и насмев ќе те паметам.

Да ми е немирот твој меѓу рацеве
И тајните твои, в црна земја закопани.

Покажи ми каде започнува,
Во мирисот на треви и вруток
од светлина црна,
Овде е студот, се тресат срцата,
Црна моја,
И потемна од водата твоја, има.
И потешка од земјата на која тлееш, има,
И поврела од крвта и посилна од љубовта...
И тоа само во некои длабини на душата,
ми тежи,
Како Ти кога беше покрај мене, 
Како љубејќи те, допирав историја,
Како црна ноќ без ѕвезди,
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Самица и чекам да ме стрела зборот твој,
И песната од фронтот која доскитува,
Во тие истите црнила
Со нож и од нож в плеќи, низ срцето ме пронижува.
И истечи,
Врелина во водата како истопено железо,
И црна, поцрна од пеколот,
Чекам, да ми запреш во срцето,
Или да пресушиш,
За последен пат, мислев, пропаѓајќи во тебе,
Во сопствената крв давејќи се, 
Сал да речам, 
Пресуши и престори ме песок, или некаде далеку, загуби ме,
Никогаш да не те љубам во црна ноќ...
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Маја Паноска

Шепотот на ветерот

Молчи.
Зар не го слушаш шепотот на ветерот?
Не зборувај,
Убав е разговорот на тишината.
Погледни ја маглата
што се спушта над рекава.
Гледаш... и таа безгласно зборува.
Но гледаш ли колку силно ги прегрнала
бреговите на водата?

Зар не ја чувствуваш мојата близина?
Како, кога јас толку гласно молчам?
Погледни ме и така зборувај ми,
со своите очи кажи ми,
Толку многу можам да прочитам во нив,
но се што гледам е преполна празнина.

Молчи.
Прегласна е оваа тишина,
а толку нежно ме исполнува.
Не зборувај,
не го расипувај шепотот на ветерот.
Со своето срце, чуј го што кажува.
Има толку многу што да ти раскаже,
но напразно,
кога не умееш да го разбереш,
барем молчи,
не зборувај.
Само, молчи.
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Маја Паноска

Заробеник

Својот затвор, ден по ден, решетка по решетка,
еден иден заробеник го гради.
А извор, и желба за ропство,
му се туѓата мисла, и неговата глава.

Решетка по решетка,
тој болно мести. 
Ваквите желби сега
пак се многу чести.

Па во темнина, се почесто се става,
а темнина веќе одамна има и во неговата глава.
Полека, се затвори тој,
во новиот дом свој.

Та полека, и со чиста мисла,
во темнината тој сфати,
дека е време, својот затвор да го сруши,
и на светлината да ѝ се врати.

Тогаш, со прочистена душа,
сфати дека себе треба да се слуша,
и виде дека душата му блеска,
та затворот сам го сруши, решетка по решетка.
Патот надвор од своето ропство,
го најде со сопствената светлина,
Та кога го напушти затворот,
стана извор што блеска.

И сега ничија мисла, до него не може да сврати,
зошто е време на слобода да живее,
а добро е што конечно сфати.



24

Александар Антески

Возови

Валкани   мали   тајни. 
Валкани   мали   лаги .
Ги зрниш  ко калинка!  
Последен пат  крај шините минуваш.
Бликнуваш со булките – крв дланките 
на тебе одрани кожи – лик менуваш.
Со мали чекори стапнуваш 
вив врис вивнуваш врутоци солзи.
Валкани мали тајни 
ти ципат по нозете 
како свиткуваш скутини една па друга
полни гроздови – стискаш сладови. 
Валкани мали лаги. 
Велиш дома си тргнала кај мајка ти, 
на шините праговиш 
со мали чекори ... стапни !!! 
Вив! Врис! Вивнуваш! Врутоци солзи...
Возови ѝ носат спомени ... на мајка ти!
Валкани   мали   тајни. 
Валкани   мали   лаги 
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Александар Антески

Шепот на усните ѝ

Да се биде твоја потреба,
капка вино на калдрма,
полноќна прошетка.
Да се биде рака која те зграбува,
свеќа лоена стопена...
твоја потреба!
Да се биде твоја постела,
да се биде!
Да се биде здивот кој го губиш,
немирен поглед што лута.
Да се биде тие темни очи
светли патеки што бараат.
Да се биде тесен простор
низ кој долго патуваш.
Сѐ! Само место за почин...
Да се биде твоја последна респирација,
твојата последна помисла
Пауза...
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Андриана Ристеска

Плачот на татковината

Погледни, погледни во овие езера
кои како сафир блескаат
додека со небото се бакнуваат.
Го слушаш ли нивниот плач ?
Плачат тие езера за тебе...

Погледни, погледни ги овие полиња,
овие ораници недоорани,
овие жита недожнеани.
Го слушаш ли нивниот плач ?
Плачат тие полиња за тебе...

Сврти се и погледај во оние планини зад тебе,
во лето со снег на врвовите,
во зима со сонце по падините.
Реки од солзи кон тебе се слеваат !
Плачат тие планини за тебе...
И огништата напуштени,
и куќите опустошени,
неми, без детски глас,
само се слуша мајчиниот плач.
Сврти се, погледни !
Плаче твојот дом за тебе...

За полињата да ги изораш,
за езерата да ги препливаш,
за домот со смеа да го исполниш,
за плачот мајчин да го замолкнеш.
Сврти се и врати се,
татковината чека на тебе...
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Андриана Ристеска

Искра случајна

Ако беше за мене само искра случајна,
зошто такви огнови разгоре,
зошто толку спомени изгоре,
за на крајот само еден да ми остане
да тлее уште долго, уште долго по тебе.

Ако беше за мене ветрец краткотраен
зошто толку трепети изроди,
зошто толку воздишки откина,
за на крајот само една да ми остане
парче по парче душа да ми искине.
Ако беше за мене само бура минлива
зошто толку бранови разбранува,
зошто толку немири предизвика,
за на крајот само еден да ми остане
уште долго, долго да бранува во мене.

Ако сепак беше само миг краткотраен
зошто искрата во пламен израсна,
зошто пламенот жарчиња ми остави,
за на крајот  само едно да ми остане
да ме гори долго, уште долго по тебе.
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Никола Дукоски

Позната метафора украсена со епитети

Дали фитилот или восокот е тој што прв догорува?
Обновливи се нашите извори на душевна храна.
Како восокот што од цврст во течен се претвора,
па после пак стврднува.
А фитилот?
Фитилот е тој што секогаш е тенок
и што се пали од жарот на животот.
Но и толку е тенок,
што ветер, воздух или здив може да го угаси.
Тој е како конец - линија на животот
и секогаш е во нагорна линија.
И кога почнува да согорува се смалува,
а согорува како бензин.
И догорува.
И згаснува,
па се менува и не снемува.
Така секогаш се стемнува
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Никола Дукоски

Македонски ни е јазикот 
(наш ни е јазикот)

Преку тебе постоиме.
Преку тебе и се броиме
и цврсто пред светот стоиме.
Во себе како мајчин те носиме,
за милост не просиме
и за тие што ни противречат
со тебе се косиме.
Од мајката те добиваме,
од Бога, Македонија и родената ни
преку папочната врвца те впиваме
и со тебе устите си ги напиваме.
 
Уште не двоиш и од другите животни на светот.
Ни даваш разбирање, во векот.
Нѐ омекнуваш,
помалку диви не правиш.
Одлика и украс ни даваш
и в грклан кнедла не ни ставаш.
Ами непцето ни го риеш,
како плачот очите ни ги миеш.
 
И каде си сега меѓу нас?
Во интернет врски изгубен?
Преку очи неизустен.
Со англицизми покриен, осиромашен, разбиен.
Како фетус неразвиен
легнат но неизгниен.
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Од меч неразбиен,
а со меч пробиен.
Како бебе непрооден,
а одамна зароден.
И озаконет од Конески и Кепески
а изменет од врски и интереси.
 
Во тебе нема простор за политичка конотација,
ти нѐ обликуваш како нација.
Ти си себство,
субјективно изразно средство,
со кое љубовта ја искажуваме
и мора да те уважуваме.
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Фаница Корошевска

Не смеам

Не смеам да побарам, да ми бидеш сино небо,
да ми бидеш сонце, мило да ми бидеш месечина
на небо што броди, нити рана зора која
со најмила насмевка ме буди.

Не смеам да побарам да ми бидеш солза
во окото мое, да ме дигнеш ако паднам
да ме стегнеш цврсто до телото свое.
   
Немам право да побарам, од тебе најмил прошка
јас ја направив првата грешка
Нема да си простам никогаш,
што ја загубив твојата љубов засекогаш!
Ме понесе ритамот на животот
играв без да помислам 
на самата себе, тогаш те изгубив и тебе!
 
Животот ме носеше како
Кајче во разбранувано море
и кога дојдов во мојата куќа
Ти повеќе не беше тука!

Останав сама со немирот да се борам,
да копнеам, да се молам, А да живеам, морам,
Не знам дали ќе одболам, 
Зад мојата весела насмевка
Моја драга,
Секогаш се крие голема тага!!!
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Фаница Корошевска

Сеќавања

Тивко течеше средбата
помеѓу преодот на реалноста во сон
и стварноста,
која полека се давеше во последните зраци .
Ех , ако би можела да го вратам, бар на кратко,
свежиот здив на една пролет,
која одамна ми се беше всадила во срцево.
Заглавила тука,
помеѓу мене и тебе,
помеѓу јас и ти,
Ти полужив,
Јас полумртва.
Помеѓу едно ,,нас”,
кое повеќе не постои.
И како песна,
Стих по стих, повторно.
ми се доближуваат твоите чекори во мракот,
Повторно си тука.
Присутен со твоето отсуство.
Облеан во китка диви хризантеми,
кои, трепереа во твоите раце.
Неоткинливи сеќавања во силуета на заборав.
Чиниш секој атом пулсираше
во ритамот на една ноќ сред јуни.
Каде сведочевме на двобојот меѓу 
љубовта и нашата небиднина,
надежна ненадежност, соништа
и  една приказна ,знаеш...?
онаа, нашата.
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Сања Дамеска

За тебе

За тебе им зборувам на ѕвездите,
им кажувам како душава тебе ти припаѓа,
колку љубов на тебе потрошив.

За тебе ја молам ноќта,
ја молам во сон да ми те донесе,
со љубов кошмарите да ги покрие.

За тебе ја молам судбината
од рацеве да не ми те зема.
Заедно од животот да заминеме,
љубов зад нас да оставиме.

За тебе го молам секој писател
љубовта наша да ја испише,
да знае светот како вистински се љуби.

Дојди,
да те љубам со очиве,
да те милувам со душава.
Дојди,
да те сакам од тука до вечноста
на заборавот.
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Давид Стојаноски

Цикличност

нема декемвриска ноќ.
фрлам око накај часовникот.
ми вeли предоцна е за работа
успокои се.

сал пијаното од грамофонот
се шири и ја краси глувата соба.
собеседници нема. камо да имаше.
сите испозаспале.

минатото е недостижно. не е ни потребно.
сега пржат неостварените желби.
утопија завиена во едноставност и хедонизам
дејгиди! кај се изгубивте? или сон и порано сонив за вас?

се завивам и молчам.
креветов ми го крепи трупот
ама не знае да зборне. паѓаат очните капаци.
потонувам и јас. гледам како се остваруваат желбите.
доцна во ноќта, натпреварите на уличните кучиња 
се обидувале да ми го скратат уживањето.
не можат. никој и ништо не може.
до утрото. кога останувам поразен од звукот на 
алармот.

и сè е една таква брза цикличност.
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Елена Остреска

Ти дете

Ме трепереше зачнувањето, не знаејќи.
Ме болеше раѓањето.
Ама се роди.
Ти, дете.
Ти си најголемата болка,
најгордата битка
најсилната среќа.
Ти. Ти.
Ти што не престануваш да плачеш
додека си ми в раце, кога секоја глетка од мене боли.
Тогаш и јас плачам. 
Од една радосна бол.
Ти.
Ти што не се смируваш дури не ме помирисаш.
Ти.
Ти што не ти е слатко ништо освен моето млеко.
Ти што толку мило ме гледаш додека го вкусуваш.
Ти, дете.
Ти што најубава перница ти се моите гради.
Ти будно око што ме слушаш
и на мене се надеваш
без ништо да знаеш за светот.
Ти, за којшто  плачам преку миг.
Од што те сакам.
И ти што плачеш по мене, од што ме сакаш.
Ти што секогаш си малечко. Ти што ќе пораснеш.
Ти што ќе дишам до тебе. И за тебе.
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Ти дете, ти!
Ти, пофалбо моја пред светот.
Ти, слико моја, над сите.
Ти наградо моја, за сѐ.
Ти вистино моја што грчевито се виткаш
 додека гласно викам без да сетам...
Ти, среќо, ти болко, ти солзо, ти насмевко, ти победо!
Ти љубов.
Од почеток до крај. Непотрошна. Ти си ми тоа.
Ти што ме среќиш,
ти што ме болиш
ти што ме тераш да изгубам свест.
Ти поради што заборавам на себе.
Ти што те сакам олку, олку многу!
Ти дете, ти мое, ти сѐ!
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Елена Остреска

Ти таква си

Очите ти се изморуваат  од брзоменливи тешки бои
ама ти не се уморуваш, убаво ти е.
Мислиш дека е приказна од твоите омилени, ама не е.
Твојата е и не ти е сѐ уште омилена.
Ама ти таква си, сонувач.
Трудејќи се да ти стане омилена сказна
се онеспокојуваш.
Ама ти таква си, тивка.
Во безнадежноста да се искажеш, тонеш.
Ама ти таква си, храбра.
Тонеш во себе, често и од себе ама ти можеш, силна си.
Учејќи за добрината и љубовта
не научи за подлоста и суровоста.
Ама ти таква си, љубовна.
Се кршиш нежно ко кристална чаша
ама ти таква си, и тогаш полетна.
Мислејќи дека болката починала,
 пак се разболуваш.
Ама ти таква си, убава!
Се топиш пред неизреченото
Ама таква си, успешна.
Гледајќи те чекори наназад, 
ти си поитала пред сите.
Ама ти таква си, брзоумна.
Ти, речи, ти направи, ти викни.
Ти планина помести. 
Со тивко, со љубов.
Не мораш ама можеш.
Оти ти таква си, жена си!
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Елена Стрезоска

Маслинка

Надојде далга,
гребени со мов помилува,
душа со голи раце од солта изваја.

На ветрови и водите подземни
таа имаше смелост да им пркоси,
на старите мудреци
во дремка крај брегот да претскажува,
зол час.

Нивните пак презреани стремежи,
во маслиново дрво ја именуваа,
со калем ја обрадуваа,
со плодност ја даруваа
за возврат.

За нејзината убавина дива,
надалеку се расчу
па тргнаа кон неа
и старите мудреци трескавечки да се движат,
за капки убост по пладневната жега да видат.

Оваа душа во тело на маслина
отаде патот, хотели сега краси
наспроти отворени води
тело со воздишки од случајни туристи кваси,
на приватни плажи распослани, будно што сонат.
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Нема кому да му соли мисли
ниту во сонот да претскажува,
во цреп тагата ја сокрила,
колку само дни осамнува,
немо.

За одземената земја,                                                                                                                                     
кон која сеуште се движат сега скаменетите титани 
трескавечки,
за жегата по маслинови капки по морската шир на 
зајдисонце ладно цедени,
за јадовите од сушните лета пелагониски,
некој во себе незнајно ќе си спомнува
штом маслина бујна здогледа,
следејќи планински маркации,
читајќи по туристички водичи меѓу редови,
кога идат задушни денови.
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Елена Стрезоска

Танго

во очите и си
и се разлеваш полека по косината на насмевката 
виткајќи се надолу по вратот виткајќи и се околу 
колковите
Ружите мирисаат бесрамно расфрлени по подот лепејќи 
се на болките од стапалата 
вечерва
и ги бакнуваш фарбелите од износените фусноти 
валкајќи го подиумот под нејзините нозе
го откупуваш небото со боја на очи
полека
видат.
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Даница Пеовска

Цвету мој

Од две дланки составена
Волшебна саксија направена
Никнала една роза
Со љубов насадена
Со желба одгледана
Во пламен на љубов обоена
Црвена роза насликана.
Штом еднаш ја погледнеш
Радост ти доаѓа
Среќен си
Повторно сакаш да ја видиш
Од неа поглед да не свртиш
А таа нежно те гали
И те мами со радост да ја гледаш
Роза црвена
Со три цвета расцветана
Ти нема да овенеш
Со љубов си насликана
Мирис немаш, а опиваш
Глас немаш, а веќе зборуваш
Полна си со душа и желба
Вечна ќе бидеш знај
Твојата убавина плени
Во рака ќе те ставам
Раскошот  твој
Да го краси домот мој
Со желба на сонот мој
А вечна убавина
На ликот од цветот твој.
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Ирена Ангелеска

Ги длабам спомените

Одам
Само напред
Одам во бунилото
На неискажаната жед
Ги полнам
Празните дупки
На алчните аждери
Немилосрдно грабајќи
Се што не е нивно
Ги полнам
Празните џебови
На мизерните глодари
Кои стравично глодаат
Се што им е на дофат
Кои мизерно
Ги задоволуваат страстите
Испреплетени со
Синџирите на немилосрдното зло
Ги длабам
Заборавените спомени
Кои крвнички
Се обидував да ги скријам
Ги длабам
Да ми помогнат
Да ја сфатам
Оваа немилосрдност
Која ме толчи
На секаков начин
Оваа алчност
Која нема
Ни почеток ни крај.
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Борис Ночески

Ќе те чекам

Ќе те чекам,
Како дете што го чека првиот снег
Потпрено со главата
На замаглените прозорци.

Ќе те чекам,
Како патник што го чека својот вагон
Гледајќи ги во далечината
Сите одминати возови.

Ќе те чекам
Некаде далеку и скришум
Некаде каде што дождот и солзите
Во исто корито се влеваат 
Каде што галопот на срцето
Го слушаме само ние
И само ние го читаме ритамот.  

Таму, искреноста е вредна
А годините се товар кој не го носиме
Збор душите ќе ги спои
Ама и збор ги двои. 

Ќе те чекам, 
Бидејќи моите надежи
Налик на бродови се - 
Отпловуваат, но пак се враќаат. 
Ќе те чекам, 
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Бидејќи времето за мене е небо бескрајно
А небото - граница
За моите желби последна станица. 
Тезга за убавини ќе отворам
И сонот евтино ќе го продадам
Нека спие тој што не чека
Јас на стража ќе останам.
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Мирјанка Р. Селчанец

Парадокс

Сама седам во моето ладно студио.
Зимата седи на мојата бела софа,
додека јас песни пишувам.
Празна душа, глуви уши, слепи очи
и уста без зборови. Сама - без тебе.
Околу мене пајажина од тишина и 
безнадежна  сторија за еден живот
без мене во твоето живеење.
И, ете: посакувам да сторам нешто
за луѓето на оваа Планета .
О – ох !!!! Каков парадокс !
И – уште самувам во моето студио .....
И – многу го мразам  Вилијам Фокнер
Во оваа ноќ далеку од Њујорк
Во просторот ечи опера од Пучини.
Не паѓа ѕвезда желба да исполни – 
желба полна сновиденија.
Дали тоа некој мене ме обинува ?
Не . Не ! Не !!! Никој не ме обвинува.
Тоа сама јас си го правам себеси,
небаре јас сум Гарванот од Е. А. По.
О – о – ох !!! Каков парадокс.
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Мирјанка Р. Селчанец

Од зад ѕуницата

Јас, небаре зрак сончев
залутан од зад ѕуницата,
љубам да ѕирнам во туѓи куќи,
љубам да стоплам туѓи постели
и да ги отклучувам вратите
на осамените.., осамените...
Ама, каде ли е клучот ?
Го нема во клучалката.... 
А – а - ах, каде да го барам ?
И – наеднаш, ене го, го гледам :
Во мигот ѕвезден клучот се сокрил !
Кога погледот миг само би бил,
јас би го закачила во бел облак,
би го искапала со капки дожд...
Потоа тебе би те прегрнала,
со  мојата сончевина би те стоплила, 
просторот би го распарала
преполн со твојата тишина
и – би те прашала :
„Зошто ти во туѓи очи се огледуваш
Кога во моите синолички гледаш ?
Зошто ти во туѓи порти се провираш
кога мојот двор е без ограда
кога ти си само сончев зрак
залутан зад ѕуницата ? “
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Ане Ристеска

Тага

Во лицето си чуден,
ти се гледа голема тага,
ден и ноќ си буден 
како да криеш некоја лага.

Отвораш врата 
налутен си често
те гледам во очи,
како да не те фаќа место.

Ти ја подавам 
мојата рака,
за да ти помогнам 
да ја споделиме твојата мака. 

Се губиш сам,
нѐ губиш сите,
ако нѐ погледнеш 
сам ќе ги минеш дните.

Нам ни треба 
Љубов, поддршка и слога 
нам ни требаш ти,
како што нѐ благослови Бог.
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Менче Порјазовска

Чистиот хартиен лист

Ти си мојот најверен другар.
Секогаш ме разбираш.
Ги знаеш моите чувства.
Не ми се лутиш
кога ќе те допрам.
Не ми се лутиш
кога те валкам.
Пред тебе
ја соголувам душава.
Со тебе
ја делам секоја мисла.
Целосно ти се предавам.
Секогаш си тука за мене.
Ме трпиш безусловно.
Многу ми значиш, знаеш ли?
Прв ги дознаваш моите тајни,
желби, молби, искри, надежи.
Моите солзи
ги топам врз тебе.
Моите возбуди,
радосни мигови
ги делам со тебе.
Ти, чист листу хартиен,
ти си мојот
животен пријател!
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Менче Порјазовска

Посакувам

Ти посакувам убавини,
кога денови тешки се закотвиле.
Насмевки, за надеж да вдишуваш
кога тагата без здив те оставила.
Виножито да брка облаци,
кога порој солзи навира.
Изгрејсонце да го згрее срцето,
кога мрак студен те обвива.
Нежни прегратки да те исправат,
кога духот попушта.
Пријателство да ти осветли биднина,
кога твојот свет се занишува.
Љубов, за да најдеш верба
кога се сомневаш.
животен пријател!
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Елизабета Пирганоска

Последниот танц

Чувствувам како 
мојата бедна душа
го напушта 
моето изнемоштено тело.

Илјада небесни ангели
кружат над мене
и ме чекаат со нив 
да го продолжам патот.

Нема лутење, 
нема бес,
нема гнев и разочарување,
туку олеснување...
Го правам првиот чекор 
кон другата страна.
Се чувствувам
бестелесно,
бессетилно,
бесмислено, по малку...

Чекорам во празно.
Чекорам, а како да летам. 
Прегрната со ангелите,
истовремено танцувам 
и летам.

Стигнуваме пред портата.
Наеднаш сите ги снемува.
Почнувам да се премислувам.
Сакам назад..
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Тамара Мирческа

Тишина

Го претворив моето срце во течност,
и ја убив жедта на другите.
Моите секогаш добро селектирани зборови, 
трпеливост, 
потпора...ги преточив во вкусна храна, 
и ги замолчив тие музикални црева од празни желудници. 
Доволно е? 

Факт е дека јас можам да се жртвувам за секое човеково 
битие, 
но, зар толку е тешко некој за нијанса да се прилагоди, 
и еве, барем за ситница жртвува за таа мене? 

Да ја слушне мојата тишина, 
да ја почувствува таа моја насмевка, 
да открие од каков сјај е настаната искра во моите очи, 
едноставно да ја  сфати внатрешната јас...
Многу барам, зар не? 
Цел живот трагам по личност која ќе ја ,,поднесува” 
мојата емотивност 
и припазува моето распарчено срце. 
Умеев и сама, верувај ми. 
Ама,
зошто секогаш, 
сама на себе да бидам сѐ она што умеам да бидам за 
другите. 
Кога едно, 
премалку е потребно од тоа,
да, 
тоа,
макар најмало,
нивното.....
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Марија Симоноска

Ех, да можам

Ех, да можам...
Да можам, 
да го променам овој свет,
да можам,
да го заштитам секој во целиот свој век.

Да можам, 
да ги соберам сите деца на овој свет,
да ги прегрнам со двеве раце мои,
да ги сочувам, 
да ги тргнам,
од сите зла на човечкиот сој.

Да можам,
на сите животни и птици,
слобода да им дадам,
да можат во целиот овој свет,
слободно да летаат низ ширното небо,
да трчаат и скокаат низ ширното поле,
низ прекрасните шуми и води. 

Ех,  да можам, 
да го сменам овој свет,
слобода би дала, 
слобода на секој род,
да го живее својот животен век
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Марија Симоноска

Би сакала

Би сакала, 
како дрво да изгорам, пепел да се сторам,
ветрот да ме разнесе низ воздухот, 
секого да можам да  го допрам,
неколку збора да му кажам.
На злите,
умот да можам да му го џишнам,
да ги здоболи, да ги разбуди,
мислите сенилни да му ги изгорам
во убави мисли да му ги претворам.

Би сакала, 
најситна честичка да се сторам,
во душа и срце кај секого, радости да внесам,
топли и полни чувства, за добрина да разгорам.

Би сакала 
во жар и пепел да се сторам, во овој свет, 
престижот и злобата да ги изгорам, 
да владее топлина од срце и душа излезена.
Би сакала,
да можам, сите полиња плодни да ги сторам,
во секоја пустина вода да донесам
и сите болни да ги излечам.

Би сакала,
овој свет само во убавина да го вовлечам.
Би сакала,
пламен да се сторам и сето зло да го изгорам.
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Христијан Михајлоски

Мечта

Изгубен во твоите мисли,
Талкам!  
По патиштата на твоето тело, 
Барам!
Бесконечна ноќ,
Ѕвездено небо, 
И само две очи водилки.
Дојди!
Нежно допри ме, 
Укради ми ја душата. 
Бакни ми ги усните,
Воскресни ме.
Заљуби се во мене,
Искрено како дете!
Само така ќе го пронајдам патот
Меѓу безбројните ѕвезди, 
Небесните очи ќе блеснат,
Душата моја ќе заигра,
А јас ќе ти признам:
Те сакам!
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Емилијан Зелнички

Епилог на еден порив

Нека не говори гласот, зашто ликот
решил да молчи.
Имај ја таа доблест низ викот
од твојот крик,
да излезе ништожноста преку жилите навидум волчи,
пред  осамената тишина на платото од  мојот вик.
Колку е тивка и мила ноќта кога самиот себеси се 
предадов
на половина од мизеријата чекајќи го
новиот век,
да ме обземе со полна тегоба
тоа на кое се оддадов,
за потем да излезат „правдата“ и „честа“
од твојот лик.

Тоа  е  како повеста на  Толстоевата Каренина, со 
леснотија велам.
Не...  не и не...  тој сум и  чезнеам  да станам репер на една 
синтеза  за мир,
зашто во мене се открива
еден фамозен пад одеднаш,
па без срам постулирам дека во крвта
ја чувствувам лудоста на кралот Лир.
Сакам ова да го кажам во етерот на мегахерците, на кои 
следиш:
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-Немој веќе во мигот да лежиш!
Тешкотијата е далеку да се види, но може и да не се 
допре.
Марина Цветаева беше меч прво за себе, а потоа за други,
зашто на неа се потпре Рилке
и до лудост се вљуби без претвкус  на нејзиниот лак,
а  таа при здрав разум влезе во неоправдувачка  лудост
и се обеси заради Борис Пастернак.

Едниот по неа, а таа по тој што е без него – за сите да се 
без никого!

Потпри се на звукот од вените, зашто тука животот 
тече
и  немој никогаш  гласот  твој  без  слика да се влече.
Внимавај!
Сите овие примери се лудост на човечкиот пустош  до 
крвава рана.
Зашто слушањето на разумот, го става срцето на 
огнена клада.
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Емилијан Зелнички

Образување на убавото
Најчесто убавината боли, 
ако не би болела е само привид, не е убавина.
Има нешта кои се убави, а не болат.
На пример ѕвездите. 
Навикнати сме на нивната убавина 
и сме воздивнале еднаш или двапати по нив и толку.
Па кога ги гледаме, ретко им се восхитуваме 
со истиот жар. 
Секогаш гледаме, тие нас да нѐ почестат со средба.
А зошто би? Тие се тука, не одат и не се кријат, 
а ние напати гледајќи во нив велиме – Колку се светли и 
јасни!
Па човеку, гледаш дека градската светлина ти ја 
помрачила нивната светлост.
Излези и набљудувај ги и восхити им се на нивната 
убавина, а притоа не заборавај дека и ти си како 
ѕвездата и ти имаш сјај и убавина, 
па нели имате ист Творец? 
Излези од темнина и свети. Лесно е.
Но она што е одненадеж и со надеж убаво, тоа боли, 
најчесто или од недостижност или од мрзоволие.
Да... знае да боли и од среќа, но ретко кој знае така да 
боледува.
Да би боледувале сите од таа болештина, болен не ќе 
имаше.
Не го разбрав докрај Достоевски,
а можеби и не ќе го разберам, ако не го асимилирам,
а дури потоа апсорбирам, 
 неговиот спас за животот и векот
дека  „Убавината ќе го спаси светот“.
да го живее својот животен век
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 Николче Мојсоски

Флекосано утро

Кога ќе го слушнам
иритирачкиот глас на секретарката
ѕвонеќи ти наутро,
или полошо
кога ќе ми оставиш
истуткано парче хартија на наткасната,
посакувам
 босоногото цапање
 по застарениот крут тепих
кој ми ги драска стапалата
и шолјата кафе
која сега спорадично
 на него ја истурам,
да се најлошите нешта
кои на почетокот
на денов ме стрефуваат.
Но потсвесно претчуствувам
дека она што го читам
на малото хартивче
оставено на твојата
сега празна наткасна,
подразбира уште многу
самоиспиени шолји кафе
невкусни заради
неприсуството твое
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 Николче Мојсоски

Твоето отсуство уништува

Возов ме вози напред.
Јас мислам назад.
Километрите се накачуваат,
а јас мисловно 
наназад се враќам.
Сѐ некако ново е. 
Ме опива мирисот 
на ѓоспоѓата спроти мене.
А в очи ме удира 
блесокот на зградите,
сѐ посветли и посјајни.
Како одиме нанапред
се слушаат воздишки 
и безброј воодушевувања.
А јас мислам за назад.
Викаат одиме надвор, 
во друга земја.
Поубаво било. 
Ама не, 
нешто ми вели застани,
не оди.
Па се плашам дека
тоа беспрекорното странство
ќе ми го уништи
она со тебе,
она назад,
во земјата во која не воздух,
туку тебе те дишев.
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Божана Тренческа

Тишина

Тивко е, тишина е,
се мирува
и боли тишината.
Тишината
нечујно чекори,
се вовлекува меѓу нас,
господари со просторот.
Птиците магепсани
молчат пред тишината,
децата заспани,
сонуваат нови авантури
И среќа е што тишината
трае само миг,
а потоа
ветерот се буди од магијата
што ја создала тишината
ги разбудува птиците и луѓето
доаѓа денот,
се е на нозе се смее.
Тишината
немоќна да ја издржи вревата,
исчезнува низ просторот.
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Благица Бунтеска

Убавата  липа

Во љубовен занес под липата цветна
нѐ галеше ветерче развигорче.
Твојата рака нежна и топла
од љубов ме стегаше силно.
Можеби мислеше ќе заминам,
ќе се оддалечам од тебе љубов.
Моето срце, чукаше само за тебе.
Убавата липа мириса и мами.
Ти ме гледаш со очите милно
како да молиш вистинска љубов.
Треперев во душа, но тоа го криев.
Висока симетрична расцутена липа
со свои златни висечки цветови,
се весели ветре низ нејзините гранки
јас и ти со поглед кон sвездено небо,
се радувавме во прегратка топла.
Сакав да сме заедно секогаш,
да го дишам твојот мирис
да ме љубиш нежно, неизмерно.
Размислував за иднина наша
пеперутки во стомак ми летаа,
како среќа во душа да ми носеа
и на крај радост ми донесоа.
Пет децении, свои рожби, нивни чеда.
со многу љубов, среќа и здравје.



62

Цане Гарески

Подари ми

Исплети ми наметка од рацете твои
да ме грее милно во ноќите ладни
и додека месечина ѕвездите ги брои
милувај ме нежно, за љубов сме гладни.

Накити ме со насмевка од лицето твое
ко бисерна школка мориња што краси
како светло сонце од небото кое
со своите зраци пролетта ја гласи.

Напои ме со добрина од тебе што блика
како извор ладен градината жедна
и чувај ме вечно ко најмила слика
ко икона стара од памтивек вредна.

Осветли ми патека со очите твои
која ќе ме води до вечноста горе
и биди ми кладенец што надежно ме пои.
какао брза река широкото море.

Подари ми љубов, макар миг да трае
а јас ќе ти дадам вечно што ќе сјае.

Подари ми љубов во срцето родена
со стрела од амор да биде погодена.
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Цане Гарески

Остани

Посакав сонце да бидеш од исток што се раѓа
и зрак од љубовна стрела во срце што ме гаѓа.

Посакав украс да бидеш од сребро и суво злато
ако те немам тебе со кој ќе одам по патот.

Но немој да бидеш сонце ни среброни суво злато
остани само жена со која ќе одам по патот.
Остани само жена биди ми љубов моја
и сонце и злато ми е насмевката твоја.

Посакав пролет да бидеш
на излет што ќе ме мами
И кафез од златни жици во кој ќе бидеме сами.

Посакав музика да ми бидеш
за мојата песна стара
На јаве да те слушам во сонот да те барам.

Но немој да бидеш пролет
ниту пак музика стара
остани само жена во сонот што ја барам.
Остани само жена биди ми љубов моја
И песна и музика ми е насмевката твоја.
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Камелија Миткова

Тишина

Тишината меѓу нас расте, живее и дише,
со секој нејзин здив умира по една мисла, 
никаде запишана и никогаш изговорена си оди, 
заминува од нас, 
сите премолчени таги, копнежи и недостигања кои 
светкаат во нашите очи, 
се гаснат со секое затворање на срцето, 
и кога најмногу ќе крвавиш 
најмалку ќе те боли.
Затоа дојди ми,
 имам нешто важно да ти премолчам.
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 Горица Магдеска

Крадец на соништа

Ти, подмолен зол скитнику
што ни ги крадеш соништата
крадешкум што се вовлекуваш
под нашата перница,
мамејќи нѐ со магијата на сонот.
Оставајќи нѐ разнежнети и ведри за утрата.
Ти, злобнику што ни го крадеш детството
нашите игри, мечти, соништа....
Не оставаш малку да уживаме во младоста
и повторно доаѓаш и ни ја крадеш.
Под превезот на зрелоста
се сокриваш и неа ни ја земаш.....
Ти, безмилосен, знаеш и нож во грб да ни забиеш,
откинувајќи ни ги најмилите од прегратките...
Ти земаш, ти даваш!
Ни го даруваш и најголемото
богатство на светот
да блеснеме од среќа, да се подетиниме,
а потоа .....
Доаѓаш и нас нѐ земаш.
Ти, бездушен  крадецу на соништа
мислиш ли дека можеш
се да украдеш?
Не, по нас доаѓаат
нови сонувачи, повторно
и повторно, до бесконечност.
А, убавата липа и денес мириса и мами.
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Марија Матракоска

Плач

Друг да плаче ти да гледаш
душата да ти гори и да молиш.
Кога друг плаче за раните ти да тониш.

Ќе плаче ли некој кога јас ќе молам?

Бисер на вратот ќе носам бел
и железен крвав тел.

Плач ли е ова што ечи?
Плач ли е ова од очиве што тече?

Друг да плаче до смрт ме боли,
не плачете сѐ мое ве моли.

Со крвави нокти ќе гребам
за вашата судбина да вредам.

Обрач околу вратот,
солени солзи, солена крв се по патот.

Гледаат ли плач твоите очи сега?
Затоа бакни и предај,
прегрни и со нож убиј.
Продај за мали пари,
фрли се од себе во бунарот
како листовиве стари.
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Пиши си на челото
и биди слуга со телото.

Тони, гони, плети тел
и стави го на вратот бел.

Врне надвор или плач ечи?
Врне надвор или плач тече?

Јас да плачам друг да гледа
до смрт ме боли.
Не ме расплакувајте се, сѐ мое ве моли.
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Марија Матракоска

Писмо

Сиромашниот јаде и кога храна не гледа.
Плаче и кога солзи нема,
се покрива со надеж и кога покривка нема.

Некој се радува на корка леб,
некој на капка вода,
некој на нечиј збор од својата рода.

Тивки ли се овие луѓе кога плачат?

Милуваат туѓи раце,
седат во туѓи дворови,
живеат во туѓи животи, по домови.
Ќе имаат ли свој?

Те лажат очите кои гледаат милно.
Сиромашни се, и не гледај ги,
закопај ги во земјата уште посилно.

Да ја осетат горчината пред да ја пренесат некому,
нека јадат сечија храна
и со сласт хранат со својата мана.

Сиромашен си, а туѓ леб јадеш.
Сиромашен си, а од својата храна се гадиш.

Беден, извалкан со зборови и ранет со дела
сиромашен во душата,
сиромаштија во сите тела.
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Гледаш бои, но не и слика,
слушаш звуци, но тебе никој не те вика.

Очи имаш од кои солзи не течат,
во устата заби и јазик кои без зборови
бесцелно се влечат.

Голтка како камен.
Тело како мамец.

Го остави писмото и си замина.
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Менче Кадинец

Низ падините на својата милост

Низ падините на својата милост
Гласот ти го слушав
А ти се облече во руво на невиност
Како девојка со црни невини очи
Патуваше ја ронеше мојата благородност
Го изгуби патот
Ја изгуби моќта на душата
Самотијата низ крвта ти пловеше
Плачот, врисокот детски во тебе тонеше
не го слушаше,
Небото се смрачи 
а ти се облече во руво на невиност
не го гледаше сјајот на детските очи
кој се губеше
Не ја виде детската лузна.
Омразата те гонеше 
како крвожедна птица.
Животот ти пречеше, во дното на душата пропаѓаше.
Својата милост ја топеше.
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Менче Кадинец

Крик

Колку планина натежнал
кини, раскинува, партал прави
соголува
И небото го сокрива
Камен станав, на каменот седам
во небото гледам
Зборовите како  нишки летаат
сите лошотилоци ми пречат.
Крик на лавица
Крик на волчица
Крик на тигрица
А боли, боли до небеса
На песокта седам,во шумата гледам
Да бев дрво проникнато
Дали и тогаш крикот страшен
Во неспокој ќе ме носеше.
Крик
Колку планина натежнал
Камен станав, на каменот седам.
Јас со крик на тигрица!
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Лина Димоска

Јас уште чекам да се вратиш

Јас уште чекам да се вратиш
или барем низ ветерот
гласот да ти го слушнам,
во ѕвездите да ти ги пронајдам очите
за бар уште еднаш да ги видам.
Јас уште чекам да се вратиш
или барем на мекиот памук
топлината на допирот твој
да ја почувствувам,
а низ шумот на реката
да протече смиреноста во гласот твој.
Јас уште чекам да се вратиш,
барем врата да отвориш,
барем уште еднаш да ми се насмевнеш,
барем уште еднаш очиве мој да ми те видат.
А ти,
ти не мора ништо да кажеш.
Јас,
јас уште чекам да се вратиш.
Иако знам дека нема.
Само чекам…
Долго чекам…
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Лина Димоска

Каде бегаш, љубов?

И усни си прегризувам
и нокти в месо закопувам
и коси ми доаѓа да откорнам
само од тебе да не се разделам.
Нели ми вети?
Вети дека за раце ќе ме држиш,
вети дека заедно ќе шетаме крај реката,
вети дека ќе се прегрнуваме под облаците
и дека под ѕвездите моиве усни со твоите ќе се спојат.
Вети и замина.
Замина за да не може да те допрам,
а тука си ми, под прстиве.
Замина за да не може да те видам,
а тука си ми,
секогаш кога ги затворам очиве.
И во мене си.
И до мене си.
И насекаде си ти.
Како во се на светов твоето име да се сокрило.
Те нема никаде.
А мене, пак душава ми трепери
од присуството твое.
Секаде околу мене си ти,
а те нема, те нема никаде.
И пак ми доаѓа
усни да прегризам,
нокти в месо да закопам,
коси да откорнам.
Наместо тоа, во главава само една мисла ми шета.
Каде бегаш, љубов?
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Тони   Павлески

Косо

Патот што нѐ следи
се испружил по коса,
недоречена линија,
во  агол стрмен
колку да се скрие
од видокругот туѓ
и да ѝ пркоси на диоптријата.
Коса магија
на не ( постоењето )
никогаш исправена горе
или стрмоглаво долу,
оти може да нѐ однесе
гравитацијата во неповрат.
Косо и тивко,
колку да не забележи некој
пред својот нишан
и да нѐ следи
дури тој посака
да го испроба
своето ловечко око.
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Тони   Павлески

Говорот

Говорот на тишината
неуморно расте
крај ѕвездите
кои се будат
со почетокот на ноќта.
Ослободени
од сите стеги
на одминатиот ден,
очите пијат
благословен нектар
од небеската чаша.
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Николина Маркоска

Ирамче!

Ирамче старо со бои на мака,
линии прави ги створи стара милна рака. 
За спомен на миг мисла, за дар на сакано чедо, 
стогодишно старо ирамче ми краси ѕид сега,
око го милува скапо,
руво без цена е на секој поглед негов.

Од желба тоа да лета низ времето на нас
каде и јас на таа порта слетав.   
Од рака во рака да не оветви, на некој ѕид следен светло 
на душа да осветли.
Да е сјајно, чисто и за векови низа разни, во мили очи да 
појде, за корен на фамилија
да стои цврсто,
во прави раце да е пак, да дојде.

На некој убав ѕид да е украс личен, по децении цели пак 
поглед на тој мил спомен очи да насолзи од радост, да се 
спомне таа стара рака која ова ирамче го истка само за 
нас, за љубени деца со стас нејзин, со очи на срна,
со поглед на иднина.
Со желба  нејзин потомок да сака дете,
во нишките на тоа ирамче лик,
име да му сплете. 
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Николина Маркоска

Живот!

Торба тешка просјак носи, нозе му се боси.
Мака на лице му стои, но чекори, оди, луѓе бара, на рака 
ги брои.

Пат долг тој мина, торба му се одврза,
коноп слаб кој ја држи се скина.

Во торба азно нема, нема болка,
пеперутка красна само една,
летна и на рака му застана, таа слета.

Со очи просјак ја гали,
ја милува за крила мали.

За еден ден живот што ќе и биде,
љубов да ѝ дари,
просјакот иднината ќе си ја види.
За ден еден живот во радост
нему и неа да им биди.

За миг мал, спомен да собере со прав да го однесе, пишани 
во песна моја за просјак пеперутка што љуби, срце, душа 
што има, по пат тој не ги изгуби.
Со желба  нејзин потомок да сака дете,
во нишките на тоа ирамче лик,
име да му сплете. 
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 Сенка

 Ја затворив смртта во стаклено шише,
откопав дупка во празниот двор,
и како мртов човек го нурнав во дното,
тој беден, тој замислен створ.
Легнав на стариот кревет, чекајќи го утрото сам,
додека црни мисли како стрели
паѓаа врз моето тело. 
Во градите силно ме прободе една,
почувствував болка за миг,
душава плачеше силно и гласно
без да пушти крик.
Слушам како да напукнува нешто, 
или така ми се чини,
нешто како да копа земја, 
го знам јас звукот од лопата што ринe.
Запалив свеќа за светлина
што пат кон дворот ќе ми свети,
во грлово чувствувам се раѓа грутка,
за сите поминати, години клети.
Слегов кај дупката,
во дружба на сенката своја,
жив сум реков затоа што мртов човек
сенка нема.
Во градиве солза се спушти,
без да сакам ја голтнав јас,
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горчина ја одмива душава моја,
во овој злокобен, утрински час.

Не ископав јас олкава дупка,
како корито за коњи што вода пијат,
мојата беше мала, колку за едно шише
во кое ја заробив смртта.
Гледам срчи на сите страни,
избегал вешто тој гнасен створ,
не го чувствувам јас повеќе ветрот,
мртов паднав во својот двор.
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Моника Рујаноска

Шепотот на ветерот

Молчи.
Зар не го слушаш шепотот на ветерот?
Не зборувај,
Убав е разговорот на тишината.
Погледни ја маглата што се спушта над рекава.
Гледаш... и таа безгласно зборува.
Но гледаш ли колку силно ги прегрнала
бреговите на водата?

Зар не ја чувствуваш мојата близина?
Како, кога јас толку гласно молчам?
Погледни ме и така зборувај ми,
со своите очи кажи ми,
Толку многу можам да прочитам во нив,
но се што гледам е преполна празнина.

Молчи.
Прегласна е оваа тишина,
а толку нежно ме исполнува.
Не зборувај,
не го расипувај шепотот на ветерот.
Со своето срце, чуј го што кажува.
Има толку многу што да ти раскаже,
но напразно,
кога не умееш да го разбереш,
барем молчи,
не зборувај.
Само, молчи.
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Моника Рујаноска

Улица од соништата

Ех, камо да можам,
овој врнежлив ден,
да го претворам во стихови,
на лицето да нацртам сонце,
очите да ги наполнам со боите на виножитото,
рацете шурум високо,
да го дофатам и небото,
па со двете нозе, да одам боса по росата,
и да го чувствувам мирисот,
на воздухот што го вдишувам со полни гради.
Ех, камо да можам,
да заминам таму далеку,
каде јоргованите ми мирисаат на пролет,
па некоја тажна врба,
го наведнала својот врат,
како да и тежат мислите,
какосилатада  ѝ ја зела снагата,
па некој ќе помине за да си ја одмори душата,
под нејзината ладовина и друштво ќе ѝ прави.
Ех, камо да сум како ветерот,
па да им се придружам на лисјата есенски,
заедно да танцуваме и да се радуваме,
па да ја распостелиме таа златно-жолта свила,
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и со мојот ветерски глас што шушти,
да ја погалам душата на секоја гранка,
и да ја утешам дека повторно,
во таа улица ќе живне мирот.
Да би ја имала и таа моќ,
никогаш да не ми заврне во душата,
да не ми го кваси лицето,
таа солза сребрена,
што ме раздели од улицата,
како да ми го скрши сонот и исчезна,
и никогаш не се врати.
Замина со сите мои болки,
што ми тежеа како јаглен,
ја крпеа секоја рана што крвавеше.
Оти велат дека една солза,
тежи како еден живот.
Па тогаш, колку животи имаме преживеано?
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Мартин  Наумоски

Луѓе

Ми се седнува со луѓе што знаат што сакаат,
ми се седнува со луѓе
што знаат да чувствуваат,
ми се седнува со луѓе ...
оти на маса не се седнува со секој.
Барем не повеќе.

Ми се седнува со луѓе што песна ги погаѓа,
ми се седнува со луѓе што стих ги радува,
ми се седнува со луѓе
што од збор се разбираат,
ми се  седнува со такви луѓе
оти ретки останаа
Ретки , ама ги има.

Ми се седнува со луѓе што со топло лепче
од мрсното макаат,
ми се седнува со луѓе
што паднатото колбавче кај себе го земаат
ми се седнува со луѓе што синија делат,
оти синијата е светост,
не се прави тоа со секој.
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Ми се седнува со луѓе што во себе болка носат
па во еден миг крикот гласно го вадат
ми се седнува со луѓе
што солза знаат да пуштат
па со песна срце да си сладат.
Ми се седнува со луѓе
што со отворени очи сонуваат,
ми се седнува со луѓе
што сакаат да патуваат,
ми се седнува со луѓе кои филозофираат,
а некогаш и гласно полемизираат.

Ми се седнува со луѓе што полека ги снемува,
ми се седнува со луѓе оти...само така бидува.
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Марија Тасеска

„Слобода”

Колку си убава?
Те прашувам, бидејќи сеќавањата ми се веќе избледени.
Ама секоја ноќ те сонувам.
Трчам во сон за да те стигнам.

А ти бегаш, бегаш од мене.
Здивот го губам по тебе
за миг ја испружувам раката, 
но, ти си со километри далеку.

Па во себе си велам:
Можеби си невеста, во бел фустан
Можеби во косата носиш црвена маргаритка.
можеби си дете што својата мајка ја чека
можеби си болен човек што здравје бара.
Можеби си светлина.

Ах,само да те имам.
Да те имам и никогаш да не те оставам
да те земам и најсилно да те прегрнам.
Да си ги кажеме маките како свој на свој.

Но, ако се сетиш на мене јас сум на она исто место.
На она место од пред дваесет години
јас сум уште во тој снежен јануари.
Сигурно ќе ме препознаеш
По очите полни надеж по телото исправено како бор.
Дојди, земи ме
Земи ме птицо моја.
заедно да полетаме во небесниот бескрај.
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Блага Тутеска

Ковид секојдневие

Раѓањето и смртта
ги спојува една нишка,
живот со подеми и падови.
Ох, веќе девет месеци
невидлив убиец Ковид-19,
му се одмаздува на животот
за сите недела на човекот.
Ковид-19 нѐ застана на патот
како вооружен насилник.
Тивко и невидливо
ни влезе во дамари
ни мрзне крвоток
страв ни вгнезди во срце
нѐ затвори во домови
на лице ни стави маски
крст на лик ни покри.
Нѐ оддели од роднини
деца ,  мили  внуци.
Живот, без свадби и крштавки
без имендени и куќни слави
без водосвет во домови.
Кобен глас по улици
од амбулантни возила.
Медиуми со ковид бројки
позитивни, хоспитализирани
починати, секој час, секој ден
траорно разум ни трујат,
болна надеж ни убиваат.
Сенки сме со ронки вера.
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Асен Стаменов

Циганска тага

Циганин сум јас,
немам мајка немам татко,
одамна се починати тие,
немам ни сестра ни брат,
сам самувам јас
те имам само тебе
виолино моја стара.

И дење и ноќе
со тебе животот го врвам
одам од кафана до кафана
свирам, пеам
ги развеселувам сите :
и тие што се радосни
и тие што се среќни
и тие што се тажни
и тие што се пијани,
со сите подеднакво живееме.

Така го поминуваме времето
ти со мене јас со тебе
виолино моја стара.
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КОН ЗБОРНИКОТ
ОСВРТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПЕСНИ ШТО ГО ЧИНАТ ЗБОРНИКОТ

За зборник кој на мегдан вади интересна мапа на прилепски 
поетски мастилници, за еден збир на едноставни и прости, на тешки и 
темни песни, на песни вивнати од внатрешен плам, песни  во кои шушка 
знаење за светската книжевост, за еден  збир на песни  задумани, песни 
до небеса развревени, песни во тишина завиени, за еден збир песни 
кои ја бараат смислата на животот, песни – поставувачки на прашања, 
песни – браници на татковинското, ќе речам само, дека е вично кревање 
кепенци за да се ѕирне внатре, во  душата поетова, во  дамарите низ 
кои пулсираат стихови, рими, метафори ... 

За еден зборник кој на мегдан вади и автори одамна вдомени 
на рафтовите од нашите библиотеки и автори за кои допрва ќе се 
крева резето – добредојде, уште ќе речам дека е збир на дарбалии 
кои неуморно длабат ’рвеници, пакуваат во стих откршоци од своите 
спомени, парчиња калдрма, парчиња небо, парчиња флекосани утра 
за да остават флека и на душа читателска, а таквата флека време не 
ја глода.

За еден зборник кој на мегдан вади и песни со пат испружен 
по коса, недоречена линија („Косо“,Тони Павлески), и песни  во кои 
Човекот е простор/во кој мајчиниот јазик се пораѓа најгласно („Не 
ми кажувај“, Далибор Ивановиќ), и песни кои вестат нови сонувачи 
повторно/и повторно до бесконечност („Крадец на соништа“, Горица 
Магдеска), уште ќе речам дека е образ на убавото – Не го разбрав докрај 
Достоевски,/ а можеби и не ќе го разберам,/ ако не го асимилирам,/ 
а дури потоа апсорбирам,/ неговиот спас за животот и векот/ дека 
’Убавината ќе го спаси светот’. („Образување на убавото“, Емилијан 
Зелнички).

Сузана Ѓорѓиевска - поетеса
претседател на Комисијата
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Бранување во поетската мисла кај авторите, поетите во градот 
под  Марковите Кули,  внесе конкурсот распишан  по повод  јубилејот, 
75 години од постоењето на  ЈОУ ГБ „Борка Талески“  во нашиов град.

Пристигнатите стихувани творби понудија едно шаренило, 
плуралност и претставуваат една  рефлексивна интимна поезија, во 
која преовладува љубовната лирика, љубовта  во сите свои облици и 
форми. Во овие песни, лирскиот субјект се преиспитува себе си, зборува 
за тагата  и среќата, за убавината и радоста, за вредностите во животот, 
за миговите  кога  човекот се соочува со животните предизвици, но и 
со актуелните случувања посебно, за злото што надвиснало над сите 
нас и ни се заканува дека ќе нѐ демне  и понатаму. 

Лирските мотиви во песните се  инспирирани од љубовта кон 
саканиот, саканата, поставена на  пиедестал, бегството од реалноста, 
за да може поетот да испрати порака до Универзумот со надеж дека 
ќе биде разбран. Повеќето афирмирани прилепски автори веќе 
имаат свој препознатлив стил, кој  го надградуваат. Некои од нив 
низ актуелните случувања допираат до екологијата, татковината, 
заробеноста и немоќта на човекот.  Напишаните стихови подредени 
во строфи  или пак астрофичните песни, се богати со емоционалност, 
сликовитост и музикалност, што впрочем се одлики на уметничката 
лирика, запишани од перото на прилепските поети ни ја доловуваат 
убавината на поезијата.

Метафората, компарацијата, апострофата, епитетот и многу 
други стилски изразни средства  го збогатуваат поетскиот израз 
и како инструмент во рацете на овие автори,  служат за да може 
да се изрази субјективниот однос човек со човек, но и сѐ што е 
миговно и неповторливо. За некои прилепски поети разговорите 
со новосоздадените песни запишани на лист хартија, го оживуваат 
патувањето низ спомените  и потсетуваат на минливоста, како 
единствена непроменлива категорија во човечкиот живот. 
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Забележлива е присутноста на лирското јас за да се изразат личните 
доживувања, мечти и желби.

Избраните песни што ќе бидат публикувани во - Зборникот на 
песни од прилепски автори - претставуваат  уште една потврда, уште 
едно поетско остварување на афирмираните автори и поттик да 
продолжат по тој пат. Да им посакаме плодно и успешно творештво, 
многу издадени збирки поезија, или проза  во иднина.  

Сузана Николоска
Дарко Ристески

(членовите на Комисијата
се професори по македонски јазик)



ПОЧИТ КОН ДЕЛОТО НА
ИЛИЈА МИНОСКИ



Портрет на уметникот Илија Миноски
(фотографија од семејниот албум)
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Почит кон ликот и делото на врвниот 
акварелист, наш сограѓанин 
Илија Миноски – Мината  
(1936 – 2020)

 
Илија Миноски е роден 1936 година во Прилеп, во семејство 

кое ја негувало уметноста. Неговиот татко Кирил Миноски бил еден 
од основоположниците на современата уметност во Прилеп. Илија 
Миноски завршил Училиште за применета уметност во Скопје, а во 1978 
година дипломирал на Педагошката академија во Скопје, во Одделот 
за сликарство во класата на професорите Б. Лазески, Д. Кондоски, Д. 
Тодороски, Д. Пандилов. 

Миноски најпрво работел како дизајнер во Велес, во Фабриката за 
порцелан, а од 1962 година до пензионирањето работи како наставник 
по ликовно образование во ОУ „Климент Охридски“ во Прилеп.

Илија Миноски својот творечки опус и својата богата и плодна 
творечка дејност им ги посветува на акварелот, кој ќе остане негова 
трајна определба во која ги остварува своите дела, оформувајќи го 
својот личен ракопис на еден од најдобрите мајстори на акварелот во 
нашава држава и на Балканот, за што има добиено повеќе награди.

Миноски е творец, кој, што и да слика, мотивот е секогаш 
структуриран во чиста и цврста композиција, со јасна и естетска 
концепција и колористичка хармонија. Потегот на Миноски е чист, 
композицијата урамнотежена и изведена со сигурна рака, суптилно 
чувство и со техничка вештина. Миноски во еден миг е способен да ја 
наслика природата, пред нејзиното повторно раѓање, со што остава 
свој личен печат, кој за наша среќа секој од нас го гледа и доживува 
на свој начин. Со чудно волшепство, смиреност и скромност само 
нему својствени, на суптилен начин ги создава своите неповторливи 
дела, колоритни пејзажи од чистите предели на „Марковите кули“, 
кои со аналитичко набљудување настанале зрели ликовни творби 



Уметникот Илија Миноски
во екот на својот творечки потенцијали

(фотографија од семејниот албум)
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препознатливи за него, по својата свежина, спојувајќи ги планинските 
предели, трансформирани во многу варијации, создавајќи хармонија 
со спојување на тоновите во кои се препознаваат неговото сликарско 
мајсторство и уметничката умешност. Миноски расте и се развива, 
без престан трагајќи по нови неосвоени приказни, обликувајќи ги во 
негов стил, внимавајќи да не се повторува во што подолги години и 
успева во тоа.

 Уметноста на Миноски не е само талент, што значи работа, 
посветеност, креативност за да се биде свој и секогаш во потрага 
по поубавото од најубавото, посовршеното од најсовршеното, за да 
се запази мигот на менувањето и создавањето, градејќи систем на 
компонирање во кој секоја плоха е усогласена со соседната, а сите 
заедно вклопени во една целина. Тоа е Илија Миноски, комплетно 
предаден на уметноста и творењето изразени во сликарски вредности - 
акварели кои зрачат со оригиналност, свежина, топла  панорама.Делата 
на Миноски се дела кои со своето постоење имаат трајна вредност и ја 
збогатуваат ликовната современа уметност во Македонија. 

Покрај работата во образовниот систем, Миноски учествуваше и 
во јавниот и културниот живот на Прилеп. Миноски и како наставник 
беше посветен на воспитување и едукација на учениците, запознавајќи 
ги со ликовните техники, ликовните елементи, цртежот како основа на 
уметноста, а притоа поттикнувајќи го уметничкото во нив. Миноски 
беше посветен наставник, кој препознавајќи ги талентираните ученици 
им помагаше да го продолжат неговиот пат, патот до успехот на својот 
наставник. 

Овој истакнат македонски уметник има добиено повеќе награди. 
Меѓу нив најзначајни се:
- Награда за животно дело -2013 година на    

ОпштинаПрилеп;
- Специјална награда во Битола;
- Диплома во Нови Сад;
-  Награда на ДЛУП за најдобро ликовно остварување во 1985 на 

КПЗ – Прилеп;
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- Награда за најдобар акварелист во Бугарија (трикратен добитник 
на оваа награда);

- Награда за успешен акварелист во Грција.
Миноски има реализирано многу самостојни изложби во земјава 

и во странство.
Учествувал во повеќе групни изложби во земјава и поранешните 

југословенски републики.
Поради сè ова, огромно е моето задоволство и чест, што уметникот 

Илија Миноски беше мој наставник по ликовно образование во основно 
училиште. Првите посериозни чекори во ликовната уметност ги 
направив токму под менторство на овај наш, а светски ликовен мајстор.

Марјан Стојаноски
 академски скулптор
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