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Olivera Docevska
ИЛУЗИЈА ЗА СОН
ИЛУЗИЈА ЗА СОН
Ova e samo iluzija,
son na sloboda i mir,
vsushnost душевен zatvor.
Nemaш niшto od toa шto si imal,
i {to si bil,
nema{ ni malku od toa шto ti treba.
Toa li e idninata,
koj sum jas , koj si ti?
Dali mi treba{?
Samo taga, se e prazno.
Odgovor nema.
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ODA
Nоќta pomina,
denot- godina odminuva,
vremeto se rastura,
zaminuva niz mene,
no koga ќe шepneш tuka sum do tebe,
koga ќe ti reчam sreќa moja si,
a ti ќe vozdivneш - i ti na mene,
srceto bie, vozduh nema,
umiram, prekrasno vaka ,
koneчno budna,
vistinata, toplinata tuka e,
na nitu edno drugo mesto,
osven vo pregratkite tvoi,
do srceto tvoe,
kade jas prestojuvam.
I se uшte se voshituvam,
se praшuvam dali e moжno,
odgovorot ne go znam,
no ti mi go шepnuvaш mudro,
moжno e , se e moжno.
Љubovta e чudo.
Чudno.
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ОСАМЕНОСТ НА ПАТ
Не е лесно без никој да чекориш.
Не е шега да патуваш по патот тој.
Дали мислите е лага,
што се случува на осаменик
кој избрал животен пат таков
на борба, но сепак мир ,
во секојдневен неспокој.
Нема назад враќање ,кога еднаш ќе тргнеш,
мора да изодиш,нема враќање кога избираш пат.
Ниту пак сакаш.
Дилема никогаш нема.
Два пата има, на добро и зло.
Две врсти на хомосапиенси на раскрсница идат.
Не можеш да бидеш ни преправеден тогаш,
ниту неправедник , средина мора да има.
Опомена следи, потоа казна,
биди скромен , чесен,верувај во себе.
Човек да видат.
Друг пат е следен,
против себе да одиш,
Ти нечесник, да умираш во богатство секој ден,
бедно како скот.
Првиот да одиш исправно, вреден,
тврдина , бедем на одбрана луда,
во овие времиња, на онаа што вреди.
Секој избира пат свој.
Некој умира од грижа на совест,
некој умира во немаштија и беда
сотрен од братот на свиок ,
под стрели зборови , оси рој.
Од несовест, неморал и злотовор.
На крајот сите едно ги чека.
Се прашуваш тука, дали вреди, Ти?
Но патотот е важен,
Чувството внатре,
Да одиш гордо, иако тажен .
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Или да бидеш одважен лажен црв
под земја напикан на стопани многу.
Потчинет бедник, слуга на клетник,
Н а величина која не постои.
Со заплашување измислена.
Изборот е важен.
Правец вистински,
што чувство на љубов полека кај луѓето влева.
Во иднина прекрасна , кон светлината чекори,
чекори , само кон Вистина.

NAVISTINA
Navistina,
koga }e se pojavi{ ti toplinata doa|a,
navistina,
koga vo o~i te gledam svetlinata mi prio|a,
vistina e slikata pred o~i koja ne is~eznuva,
dobroto go ~uvstvuvam, drugiot temen kraj
zasekoga{ {to voznemiruva izbleduva,
zrak na ne`nost me obliva сине мој,
vo pregratki se nasmevnuva{,
zasekoga{ tuka zatreperuva{,
kosite gi miluva{,
ti `ivot moj si i ve~na vistina,
za napredok moj inspiracija i pri~ina,
patnik od mojot po~etok do kraj,
iako se u{te ne znae{,
navistina.
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ТАГА
Dali znaeш шto e taga,
ne saka srce da prestane da boli
i ne sakaat solzi da kapnat,
samo vozduhot teшko vleguva niz sistemot napnat.
I ne sakam veќe da laжam, velam
ne sakam ништо da baram,
ne sakam da Вe voznemiruvam taжna,
no posilna od mene жelbata bie,
posilna od mene tagata mi e,
posilna od mene ne ostava na mira
duri i razumot koga saka,
sakam da жiveam veќe, do koga ,mrtva sum vaka.
Sakam жivot,
sakam noќi ispolneti so trepet,
sakam sreќa i uшte edna radost mala,
za taa smrt i жivot bi dala.
Ta kakov e ovoj жivot,
prazen i taжen, laden i bezvreden,
kako prazen predmet vrz mene laga blue,
se mrazam, se preziram,шto samata sebe si se gazam.
No znam, mora da чekam,
taka treba, taka mora da bide,
koga ќе reши svetot da се смени,
idnina da bide,
zoшto јас znam да сакам,
na son видов живот, а верувам и ти.
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ЖИВОТ ПО ПРАВИЛА СВОИ
Драг мој од маки заблуден пријателе,
Живот што вредиш,
како и човек секој.
Пишувам кон тебе за да сфатиш,
Иако за наивна будала ме процени,
ти мене на пазар ме стави,
ти мене ме процени за пари
и мене само така ме цениш.
Животот филм не е,
ниту книга, трилер,
Каков често знаеш да гледаш и читаш.
Живот свој живеј,
почни веќе еднаш,
почни веднаш, вистина да гледаш,
престани замолчен да бидеш.
Живеј онака како ти што сакаш,
поинаку низ пустини душевни ќе скиташ.
Биди горд на она што мина,
не оставај никој зад себе што вреди,
таков човек секогаш верен ќе ти биде,
такво чувство се сретнува ретко,
праведен биди, како сенка ќе те следи.
Верувај во себе и на она што иде,
како поврат на реките од солзи
Кога веќе ја гледаш другата страна на брегот .
Верувај, иако на патот дрво нема,
само песок на времето низ
пустина гледаш Калахари,
и уште нема каде да се качиш,
дури и во моментот на идеи бледи,
правила туѓи не следи.
Тој успех само твој е.
Не држи роман,
љубовна драма, туѓи нишки за успешен пат до врвот,
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не држи вино ни бело ни црно,
да наздравуваш во мака,
тој момент дојде на разврска нова,
пред години многу забиен длабоко,
извади го од срце трнот .
Жалам што тебе те гледам така.
Па зар тебе, левијатан.
Со адреса нова, со тактики долни,
ставен во стега,
те води друг за рака.
Погледни околу себе,
живеј како ти што сакаш.
Биди господар на игра своја,
господар на свои чувства и дејанија,
кој на крајот од патот во живото т свој
нема да се запраша дали господар бил,
туку со сигурност ќе знае,
дека не потпаднал под туѓи влијанија.
Следи сопствени чувства, интуиција,следи се себе,
заборави на се што си прочитал,
дека паметен човек прави стратегија,
дека животот е школа на препис.
Имено мил мој,
тие сценарија се туѓ проживеан живот,
поука добра,
но репризата , туѓиот проект не е пат за успех,
никогаш не дава успех,
е трагедија.
Погледни се себе, изгледот твој сега,
каде е ангелот невин од назад години,
со очи што светат, што зрачи,
Ти темен стана.
Зарем не гледаш дека ноќ си,
Лицето твое темно е , се смрачи.
Духовноста ја нема.
Паметен човек не остав а
Ништо и никој зад себе што го боли,
не жртвува среќа
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не е жртва на сопствени цели,
се раѓа, со чувства, визија, идеали, потреби и желби.
Ужива во она што го содзава и начинот на кој што живее,
не остава лудоста во него да дивее.
Ги знае од дете, чувствува во себе,
патот го гледа и
при чекор напред и при чекор назад,
останува верен на себе,
и во тешкотија содава, дури и во беда.
Дури и кога нема да знае, од заседа,
нов талент на вратите тропа,излез креира,
сопствена судба, сопствен живот, паметен човек режира.
Прави ново кино рај од животот свој,
не бега кукавички од својата милост,
не повредува намерно никој.
Од сочувства, од семејство, надеж,
нов филм и роман како тој што сака,
самостојно, слободно, слободоумно,
самиот креира.
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КОНЕЧНО ОЧИТЕ ГЛЕДААТ
Конечно прекрасно очите гледаат.
Портокалов од облаци сунѓер
месечината весела ја придружува
на нејзиниот пат .
Во светлината на денот кој полека згаснува,
дожд наближува.
Дрвја со бршлен стегнати,
во облека на природата совршена.
Низ Паноноско море око растрчува.
И над мене небо и до мене прекрасен пат
маглината од чувства лоши ја распрснува.
Се радува срце на пролетна песна,
ја отфрла гордоста своја,
покорно главата ја сведнува.
Конечно има пред кого главата да ја спушти,
пред силата на природата,
мојот ум покорно, со наклон се наведува.
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НЕПРАВДА
Мермер црвен ,сиви дамки, празни души,
лист вртат на друга страна,
домот на правдата се гуши,
неправда додека дели.
Бордо и црн плашт пред очи.
Под нив човек скриен,
во него врие.
Прашања поставува сам на себе.
Ни сам не знае што бара тука.
За пари клети, продава лага како тајна,
дека вистината
веќе на вратите чука.
Ходници судбини тешки носат и трпат,
а вистина нема, нема не, нема живот тука.
Само болест и здравје се губи.
Лага продаваат за правно здравје.
Нема радост,
за сите нема милост.
Темни очи насолзено длабоко страв кријат,
што ќе им се случи.
Душата голема се затвора во процес
за оние што будни со години тука спијат.
Во тој простор сега лажен,
костум сеуште крие некој навидум важен.
Навидум важен сфатете .
Слика тажна.
Судница девет, табла за повик,
чекаат сите решение на енигма,
која веќе е решена, надвор од тој ходник.
Правдата слепо наивно пред порти надвор,
уште тука седи.
Верува, верник, наивен за пари .
Иако е само обичен на неправдата,
во оваа пуста краина, сводник.
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БЕЗ КОМЕНТАР
Нема коментар, нема друга слика,
освен онаа што сега се гледа,
не живее веќе, сенка стана,
од една на друга туѓа веселба ,
патува со мака во рака.
Во идеал замислен борец
против зло, фашизам,
противник на навреди и неалтруизам,
против убиства , недемократија,
за оваа земја напатена,
за едни стара , за други млада,
додека таа страда.
Но други за него одлучија,
тој со окрвавена рака
од денес , на повеќе столици да седи,
глумец на парада.
За збор убав навидум победа слави,
но светлина не може тука да блесне,
за туѓи интереси, за неверни томи,
за соништа затвора помин.
Потсетување секојдневно е
за тоа кој е кој,
да не се заборови,
безброј пати и без број.
Чашата света, Светиот грал ,преполна од него се скрши,
од есен до лето, животот сврши.
Другар на крадци чиниш,
но не, тој е нивен плен.
Таа слика некој од горе ја гледа,
секој ден, како беше и остана невнимателен.
И како, група искривена во огледало
нечовечка таму седи.
Срце тежок ковчег од горчини трпи и живот крпи.
Нема кој тој факт да го објави и прими,
дека е време на непоети и неживи,
на лажни артисти и лажни гламур диви.
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Само збор е посвета тажна за јад и беда,
како и да е одиш понатаму,
во денови на искушение,
кодифицирана ja гледаш.
ЗЛОСТОР
Ти уби дете.
Tемел и радост,
светлина во тунел кој нема крај.
Семејство, веднаш тука блиску,
сите мили, до земјата родна,
до нас.
Клетва беше, а ти уби дете.
Уби дете, уби наивност,
стратегија, идеал.
Во борба за невистина нова,
душата своја и раката десна ја уби.
Како може да постои таква душа тесна .
Како твојата душа стана така тесна,
кога со вистина нели роден беше.
Или немаш душа, немаш ништо вредно.
Веројатно е така,
Штом така неверно ја остави
Светлината да умира сама
да се бори сама со темнината,
а ти удири броиш како Јуда.
Во мугри предавство прати,
на Еденот, немилосрдно,
за сите нас, не остави, затвори врати.
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СЕ БИЛО ЛАГА
Мислев режија добра,
представа за луѓе се прикажува,
во животот кој пред очи се одвива,
за да лажна слика се докажува.
Ваква неразумност која логика нема
разумот не прифати.
Прашав зошто, како, каде тоа води,
кој си ти, каков си, каде тоа одиш.
Тогаш сфатив, само е една вистина.
Се било и се е лага.
Орвелова книга за 1984,
на почеток на 21 век , ин реал.
Не е кошмар, не е глума, ниту пак сага
на самракот мој.
За борба, идеали, вистина и правда,
кај тој човек и придружба верна
не станува збор.
За измамници, манипулатори,
За нечовек беден , човек кој не е човек,
кој чудовиште е,
е реалност,
Станува збор.
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ЦВЕТ ОД ИЛУЗИИ
Бегство од депресија која убива
е тешко,
Не помага, хемија, ни љубов,
ништо реално,
мозокот не собира.
Меле внатре во својот казан жешко,
мисли навираат,
животот оди, луѓето спијат,
несвесни, патокази собираат
кои никаде не водат.
Чекор напред, чекор назад,
во реалноста бегство,
така, во бунило, се е лесно .
Сјај во тревата гледаш,
и цут на дрвја, небо сино плаво сакаш,
вечерен ветер,
бури што подготвува.
Но четири зида убиваат жално
гушат ,слобода сопираат.
Внатре вресок ечи, молба,
како екот се враќа , во зидови удира
на телото , кое во грч
бранови го носат.
Низ крвни зрна врел вруток излез бара,
спас од пусто тело.
Пареа се крева.
На бел чаршав судбината се крои,
во празнина од мисли, врева.
Капка една удира во окно
железно, жолт цвет во тревата
умира целосно во пролетта што на својот почеток гасне,
цвет од илузии повторно расне.
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ЛУКРАТИВНИ

ЦЕЛИ

Заблуда која трае вечно,
Измама без крај,
Користење на емпатиjа, сочувство и туѓа нежност,
Поговорки, верба,идеал.
за мрачни цели, без raj.
Поезија, песна, тага,
Пријатели, здравје, радост,
деца, име, минатото.
Само за богот на златото.
Внимателно , за да се дојде до саканото,
сe подгазува постигнатото,
повторно за злото, за валканото,
фрла се под нозе,
гази се пред себе, макијавелистички
без простор и без време.
Se отфрла со труд постигнатото,
повторно и повторно и повторно за богот
валкан, гнасен, на златото.
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BALKANSKA BEZNADE@NOST
Sega{na sostojba na bezizlez,
namerno isprovocirani tenzii,
debati na televizija,
od takanare~eni i samonare~eni eksperti,
vesti so konstanti za me|uetni~ki tenzii,
koi beskrajno li~at na orvelovski prepis
i mnogubrojni copyright verzii.
Drжewe na prolite vo kontinuiran strav
od vojna i nabquduvawe od Golemiot brat,
vovlekuvaњe podmolno
na sistem na fa{izam od zadna vrata,
okov na na{iot vrat.
Duri ne e ni prost prepis.
Ni plagijat.
^ista slika na krvav re`im.
Nasledstvo so vekovi,
istorijata se povtoruva,
nikako razumot da pobedi.
@alna kopija na premnogu pati
kopirana slika povtorno se obnovuva,
za da ne izbledi.
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VISTINSKIOT
Vo masata na razulavena tolpa,
glasot poedine~en se gu{i,
samo zbrka od {umovi
i vreva umot {to go mati.
Mnozinstvoto, kako eden,
vo eden glas `ubori,
sekoj saka ne{to vo ist glas da ka`e,
bez misla i bez zapirawe
dali e mudro na polpat da zapre,
smisol da ima barem,
vo ona {to како treskot obi~en,
od sebe go trese taka va`en.
Nikoj nikogo ne po~ituva,
potsmev se redi,
se nizat {egi za onoj,
Vistinskiot, {to masata ja sobra,
{to nikoj taka razulaven,
ne mo`e da vidi i slep e,
deka vredi.
Ponatamu uporno,
So dobra namera pred zborot ~uden
kako ~uden ~udak, u{te sedi..
Toj Celta ja vide,
nesfaten da ja dostigne.
Нo znae `rtva treba,
za sekoj {to saka sebe
i drugiot da go ispravi,
dostoinstveno,
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na patot na `ivotot
so dostoinstvo, da go podigne.

^UDA
Parodija,izmama,freski {to pla~at,~uda.
Нe veruvajte,tuka ~udo nema,
na druga strana ~udoto se slu~uva.
Вakvi la`ni prikazni koga nekoj prodava,
Gospod, prirodata i evolucijata,
немилсордно gi predizvikuva..
Вernici течат od site strani,
narodot vo strav po~nuva da veruva,
vo moral,novi vesti stanuvaat barani.
Зa dobro ,za nade`,za semejstvo i verba,
za qubov i kazna,
za zlostorot nare~en so umovi igra.
Бudewe nastanuva za vrednosti novi,
dobroto zloto na dvoboj go predizvikuva.
Бumerang efekt kako me~
nad glavite na la`nite proroci,
glasot na nemo}nite go razvioruva,
prikazna od Biblijata se povtoruva.
Verba nova se ra|a,
za nasmevka i igra
protiv site tie so godini {to la`at.
Кone~no spremni vistinata samite,
sosema sami, da ja doka`at.
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АПОКАЛИПСА
Pred oчi beli orki идат,
beli meчki,vodopadi beli,
i plaжi beli pesoчni.
Нo crni vesti potoa sluшam,
za napadi жestoki vrz deca mladi,
зa poжari,poplavi i suшa,
politika uжasna na oruжje povikuva.
Пomagajte,se guшam.
Нe sakam da gledam,
ne sakam da primam,
vo drug prostor begam,
vo druga prikazna za duшa.
Дo toplo malo telo,se stiskam i se molam,
da pomogne svetot,da pomogne prirodata,
evolucijata i starata kurtizana Европа,
да нема веќе мака и тага
за овој народ кој приказни слуша.
Да го проживееме и ние животот во сон,
да ја почувствуваме, слободата.
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КАКО СЕ УБИВААТ ЃАВОЛИТЕ
Знаеш ли како се убиваат ѓаволите мамо?
Не знам, како ?
Со песна само.
Не поднесуваат убава песна.
Од кај е тоа, прашав како?
Како едно дете мало образложение такво има,
за музиката на тој Ангел која ја слуша.
Јас знам мамо.
Ѓаволот душа зема,
но песната создава душа.
Како и секој Ангел, кога го слушам него,
со глас го убива злото,
но злото го победи него.
Затоа пејте само, звона на небо ќе звонат,
пејте и кога глас во Вас нема,
оваа прекрасна мисла,
нека ве следи верно,за Ангелот
кој со глас среќа создаваше,
чувајте го во Вас, макар во Сонот.( на Тоше)
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ЗА МАЛКУ ЖИВОТ
Еј, невини луѓе,
во небо што гледате и се молите,
свртете ги рацете нагоре,
сонцето впијте го,
месечината во коси нека ви заигра,
ноќта кога ќе се спушти
ветрот нека влезе во вашите пори
низ крвта нека развиори.
За љубов и среќа мислете и молете се,
за оние далеку на кои се надевате,
цвеќенце во мисли испратете ако друг начин немате.
Другиот образ не вртете го,
жестоко возвратете на секој кој со тага
овој здив на живот ви го одзема.
Плач, јад, и солзи во неповрат препратете,
пролетта во виор претворете ја,
за малку живот оковите скршете ги
на депресијата која младоста во вас ја убива.
Позитивноста, позитивно насочете ја
кај оној на кој најмногу му треба.
Не мислете никогаш на оној
кој со суровост живот ви зема.
Во малку живот не верувајте,
од патот на доброто не скршнувајте,
само напред, слични на вас има.
Животот е само многу.
Ништо помалку од тоа,
секоја секунда во вечност претворете ја,
позитивно мислите енергијата, насочувајте ги.
Животот е многу, еден и се,
Животот е она што е за вас цел свет.
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ПАМУЧЕН ПЛАЧ
Мрачно е пак,
повторно зидот уши има,
лево песна тече за почеток нов низ живот,
горе веќе нов живот има,
а овде долу плачта повторно
свое лице повторува.
Жална наива.
Повторно смеа,
повторно исти градови,
на плеќи отрови се рушат,
суша,
патишта исти од кои поврат нема.
Нема ништо ново,
што на сонце личи,
во очи нежни сонце снема.
Сенка темна се надви над розов бакнеж
во свила стегнат.
Само памучен плач
над тревата бешумно,
задушен, во ноќта легна.

22

DIOGEN pro culture magazine & DIOGEN pro art magazine -ISSN 2296-0929; ISSN 2296-0910
Publisher Einhorn Verlag, Kusnacht, Switzerland
E-mail: contact_editor@diogenpro.com / WWW: http://www.diogenpro.com/

NAD^OVE^KA SILA
Аvtopat temen kon tebe ме води.
Lu|e nepoznati naokolu dremat
како ut na veter.
Pod pritisok sedam,
da slezam umiram
od ovoj pekol {to monotonija se vika.
I povtorno pak tebe te gledam,
Mese~ino i izgrevu moj na istok,
zlatna koso,nasmevke milioni vredna,
besceneta sre}o vo gradot nikoga{ razbuden.
So race ra{ireni krilja
mene sega {to me ~ekaat,
eden den samostojno }e letnat,
moe ~udo milo,moja nad~ove~ka silo.
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UШTE EDEN DEN
U{te eden den,
na pragot na ovaa godina {to poleka zaminuva,
u{te eden den koga ni{to novo ne se slu~uva,
povtorno isti prikazni na istorija koja se povtoruva,
od koja nikoj ni{to ne nau~i ,
na pozitivno nikoj ne pou~uva.
Zaborav namesto da se nudi,
`ivot, ispolnet den i nade`,
poln xep so du{a i du{a polna,
so deca koi bezgri`no gi gleda{ kako rasnat,
a so niv i ti du{evno rasne{,
пovtorno i povtorno,
isti nemiri, namerni ubivawa,
rastrgnuvaњa, palewa i potkusuruvawa,
na idioti bez siva masa osven za pari crni.
Isti likovi pred o~i {to idat,
isti gluposti sekoj den slu{ame, gledame,
opredeleni rokovi i termini
koi sekojdnevieto go bri{at.
Уmot {to u{te malku ostal ~ist i go imame,
go perat,go uni{tuvaat,
a nie sedejki taka, se u{te se nadevame.
dodeka `ivotot nepovratno ide,
naiskap , gor~liv go ispivame.
Sekoj den povtorno pro{tevame,
za pekolot vo koj se nao|ame,
go vrtime i drugiot obraz,
so na{ata trud i maka,
|avolot go go{tevame.
Kade sme, zo{to sme u{te tuka,
vo ovoj krug na pekolot, na dnoto {to se gleda,
еden od devete,za sekoj prv i posleden,
te{ka navreda.
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ПОЕТ
Поет во себе,
tоа тешко се носи,
tоа е тешко во душа невреме ,
mој пријателе.
Убаво да редиш, збор до збор да иде,
Ти сепак Голем поет нема да бидеш,
tи никој не си, никој не те одбра тебе,
Балканот, земја на контролирани поети,
tоа ќе те врзе за цело време.
Строго контролирани мисли и чувства ,
pерверзно се нижат, се кријат во стихозбирка, се креираат,
pотоа пред публика повторно контролирана и пробарана се читаат,
sе сервираат.
Не пишувај за други пишувај за себе.
Тоа е за луѓе, од луѓе , за тебе.
Не за оние што едно чекаат,
nа твоите зборови да профитраат,
во туробна машина да те фрлат,
zа објава, за критика за слава.
Ова е пријателе,
поезија на мојата глава.
Чиста и јасна,
промоција нема, само моја порака,
nа душа што ја земам,
Zа строго контролирани, поети, писатели,
општествените случувања , живот и теми.
Да одделиш миг, минута, час,
oваа поезија кој ја чита бесплатно нека ги земе,
sе што е бесплатно највредно ќе е.
Другари мои, пријатели, земете ги како едно,
zемете ги жедно,
dали нешто вредат ќе покаже време.
И да не покаже ништо , жал нема да биде,
nи загуба тажна, ќе биде само приказна една,
mоже вистинита, а може лажна.
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