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Кон „Жито: Одбрана поезија“ од Рони Сомек

 Из бо ров од по е зи ја та на Ро ни Со мек ни го 
прет с та ву ва овој сов ре мен из ра ел с ки по ет со не кои 
од не го ви те нај доб ри пес ни. По е зи ја та на Ро ни Со-
мек е осо бе но зна чај на од ас пект на пос то ја ни от 
кон ф ликт на Блис ки от Ис ток: ав то рот е пот пол но 
све сен за за ед нич ко то ци ви ли за цис ко нас лед с т во 
на Ара пи те и Ев ре и те; во не го ви те пес ни се ја ву ва ат 
ли ко ви од по но ва та ис то ри ја но и ли ко ви од се кој д-
не ви е то на овие на ро ди. Во по е зи ја та на Ро ни Со мек 
овие на ро ди се сп ло те ни, из ме ша ни ка ко нив ни те 
оби чаи, ја зи ци, ве ру ва ња, хе рои... Она што Ро ни се-
ко гаш го ин те ре си ра не е не чи ја ве ро ис по вест или 
на ци о нал на при пад ност: тој е се ко гаш заг ри жен за 
суд би на та на един ка та, за неј зи на та при каз на, за 
ма ки те и не вол ји те кои се кој д не ви е то ни ги но си. 
За тоа, на прв пог лед, из ра зот мо же да де лу ва ед нос-
тав но и во о би ча е но. Се пак, Ро ни Со мек сов р ше но 
умеш но ни ја пре да ва сво ја та по ет с ка при каз на пре-
ку крај но не се кој д нев ни син таг ми кои по не ко гаш се 
и па раф ра зи на сти хо ви од Биб ли ја та, а кои ја прет-
с та ву ва ат ст вар нос та во се та неј зи на ис ча ше ност и 
бол ност. Овие пес ни се осо бе ни и про ни жа ни со из-
бру се на уба ви на: од ед на ст ра на се неп ре тен ци оз ни, 
а од дру га ст ра на има ат ис к лу чи тел но бо гат из раз. 
Бо га то то жи вот но ис кус т во на по е тот му да ва моќ на 
неп рис т рас на оп сер ва ци ја: ду ри и ко га се чи ни де-
ка е сос ре до то чен на соп с т ве ни те мис ли и чув с т ва, 



не го ва та по е зи ја ова го тран с фор ми ра во ед но сил но, 
оп ш то чо веч ко зна че ње. 
 Во по е зи ја та на Ро ни пос то јат не кол ку точ ки на 
ори ен та ци ја, кои обич но фун к ци о ни ра ат во со пос та-
ве ни па ро ви: се меј с т во-па ту ва ња, ис то ри ја-се гаш ност, 
љу бов-смрт, бу чава-молк, по е зи ја-ос та на то. Се пак, над 
си те овие двој ни ст ра ни на еден уни вер зум, се ко гаш се 
над вис ну ва чо веч ко то, бол но то, ра дос но то, воз бу де но-
то, воз љу бе но то; гр до то и уба во то во сти хо ви те на Ро ни 
Со мек тан цу ва ат ра ка под ра ка, под вик ну ва ат и пе ат, 
ст ра да ат и пла чат – но ни ко гаш не мо лат. Она што е 
за ед нич ко за си те пес ни во оваа збир ка е што во нив 
не пос тои мол ба, не ма ко ле ни че ње и пот чи ну ва ње: Ро-
ни на неп рав ди те и нав ре ди те од го ва ра на прва, ос т ро 
и бес ком п ро мис но и сил но, она ка ка ко што со нас ги 
спо де лу ва и сво и те нај ра дос ни мо мен ти, ну деј ќи ни ги 
тол ку ед нос тав но и лес но што вед наш ста ну ва ат и на-
ши.
 „Жи то: Од б ра на по е зи ја“ пра ви пре сек на пес-
ни те об ја ве ни по ме ѓу 1976 и 2004 го ди на. Два е сет и 
осум го ди ни е вре ме кое се чи ни до вол но за еден жи вот 
ис пол нет со пос ве те ност на прав да та и уба ви на та. Но, 
не ма вре ме кое е до вол но за овие неш та. Не ма жи вот 
пос ве тен на вис ти на та кој трае до вол но дол го. Ос та то-
кот од на ши те жи во ти за поч на де нес ка, ка ко што не кој 
не ко гаш ре че.

Игор Исаковски, 
27 јули 2005, Скопје
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Жито: Одбрана поезија

Жито

Житно поле буи врз главата на жена ми и врз
главата на ќерка ми.
Колку е банално така да опишеш русокоса
но сеедно, таму вирее
лебот на мојот живот.

הטיח

לעו יתשא שאר לע ףפונתמ הטיח הדש

.יתב שאר

,דנולבה תא ךכ ראתל ילאנב המכ

םחלה חמוצ םש ,תאז לכבו

.ייח לש

Wheat

A wheatfi eld blows on my wife’s head and on
my daughter’s head.
How banal thus to describe blonde
but nonetheless, there grows
the bread of my life.

Translated by: Vivian Eden
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Одмаздата на пелтечавото дете

Зборувам денес во спомен на зборовите 
  што еднаш ми заглавија в уста
во спомен на запчаниците 
  што ми ги згмечија слоговите
под јазикот и го помирисаа барутот
во јазот меѓу гркланот и пресушените усни.
Тогаш сонував да ги прокриумчарам 
 зборовите спакувани како украдена роба
во складиштето на устата,
да ги растргнам картонските кутии 
    и да го извлечам
јазикот на азбуката.
Учителот ќе ми ја ставеше дланката на рамето 
  и ќе речеше дека и Мојсеј, исто така
пелтечел но сепак стигнал до гората Синајска.
Мојата гора беше девојката што седеше
крај мене на часовите, и немав оган 
   во џбунот на устата
да ги запалам, пред нејзините очи,
зборовите проголтани од мојата вљубеност во неа.
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Жито: Одбрана поезија

Blues за животот што речиси беше мој

Роден сум во Вирџинија. Од таткото што ме посвои, 
    судија чии пресуди
беа оцрнети од подмитувања, научив да џвакам 
  тутун и да го досегнам местото
каде што завршува ’рбетот на девојките.
Една ноќ го украдов шевролетот и отидов
во Атланта. Живеев во колата и ноќе, 
   на задното седиште,
ги диплев алиштата како перница. 
   Еднаш, кога ме фатија
како уринирам крај тркалата и ме казнија 
    со 50 долари,
му реков на судијата дека небото е таван 
   а задниот браник е тоалет.
Еден ден мојот законски татко се појави во 
 ресторанот кај што работев. Ме погледна,
а јас ги сошив очите со магичната игла 
   што секогаш ја чував
во џебот на мојот копнеж,
доколку сторијава не беше вистинита, 
   можеше да се накалеми
во некоја песна на Џони Кеш, но јас, 
   којшто ги мијам забите
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петпати дневно за да ги отстранам дамките 
    од тутун, ги изблув
сите Џони Кешовци во истиот леген 
  во којшто ја изблув и Вирџинија.
“Where will the bomb fall” пее Роџер Вотерс 
    од касетофонот
и јас почнувам да разбирам дека никој не може 
  да го избрише од сеќавањата
пиштолот што мојот посвоен татко 
    го чува во фиоката.
Ниеден облак не се затемни
ниту падна
над песнава. Тогаш бев 
философ за точење кафе
миг во мотел
каде што русокосата келнерка сака
да се удави со тебе во купче шеќер.
Зошто носиш градник, еднаш прашав некоја ваква,
а таа рече дека нејзините гради, 
  како и мојот живот, се тупаница
што е подобра кога е скриена во ракавица.



15

Жито: Одбрана поезија

P.S. Blues за вистинскиот живот

Не сум роден во Вирџинија. Мојот татко беше 
    тивок катинар на
вратата од неговите усни,
сè од неговата смрт го следам на задните седишта 
на автобусот бр.61.
Сеќавањето запира на постојките, ја отвора вратата,
ѕвони со ѕвончето и се ниша 
   кога нема место за седење.
Под неговите тркала чука асфалтното срце
а од под опачината на тротоарите
продолжително ми ги камшикува петиците.
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Песна од крајот на папочната врвца
за Ширли Сомек, р. 9 дек. 1991

Папочната врвца се одвои од матичниот брод.
А моето бебе, лебдејќи надолу
кон зелените чаршави на болничкиот кревет,
знае, како и сите астронаути, како да го најде
млечниот пат.
Вулканот еруптира, тоа е првото што го гледа.
Лавата се излева од ридовите на нејзините усни, под
сртот на носот
кон ушните тунели.
Нова земја... и јас ù мавтам со гламја,
како што му мавтале на Колумбо, крај 
 населбата Таино, индијанските момчиња.
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Песна за веќе родената ќерка

Дента кога се роди среќо-работниците си ги грееја
дланките на огнот запален
од искрата на твојот живот.
Од ноќ во ноќ се хипнотизирав со гласот 
    на твојот здив
како да е светилник што го води морнарот 
    речиси проголтан
од забите на морето.
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Сладолед 

„Кога ќе пораснам“, велиш,
„Сакам да бидам сладолед и поет“.
Еве топки сладолед што ќе ти се лизга низ прстите,
пожолт од лимон, запален портокалест честак
и црвенило исцедено од крвта на лубеницата. Овде
живее поезијата. Па, чуму ти се зборови. 
   


