
Културна установа Блесок

ЕДИЦИЈАБОРЕА

2009

Јовица Ивановски
ВЕТЕР И МАГЛА



Copyright © Јовица Ивановски и Блесок, 2009.
Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран на кој 

било начин без претходна писмена согласност на издавачот.

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, 
Скопје

821.163.3-1

ИВАНОВСКИ, Јовица
    Јовица Ивановски / Ветер и магла. – Скопје : Блесок, 2009. 
– 121 стр. ; 17 см. (eдиција Бореа ; кн. 20)

Белешка за авторот: стр. 121

ISBN 978-9989-928-87-1
EAN 9789989928871
COBISS.MK-ID 77313290

објавувањето на оваа книга е помогнато од
Министерството за култура на Република Македонија



Јовица Ивановски

ВЕТЕР И МАГЛА
(Бесциклусно безредие)

Културна установа БЛЕСОК
Скопје, 2009



СОДРЖИНА
Меѓустаници    9
Есен во Скопје   11
Каде се ластовичките?   12
Од сега, до засекогаш   14
Му се гледа алот   15
Да се биде обичен   17
Некои   18
Експати, на пати   19
Стварноста се лулка на нишалка   21
Ненаратори   23
Птица што диши на жабри   24
Јас не сликам, јас водам љубов со платното.   26
Нема средина   27
Туѓата несреќа   29
Кој прв прозбори гомна да јаде   31
Меѓу татко ми и син ми   33
Зоолошката градина во Скопје    34
Избројани му се деновите на летото   36
Пепел врз грозд   37
Гледај ги в очи 2    39
Решив – дефинитивно   41
Треба ли да се разведам?   42
Со ракавици на рацете   44
За широкоградите      45
Зад тебе   47
Не се сите скопјани гниди   49



Книгата што мириса на награда   50
Инсталација на 
  антивирус McAfee 8.5.0i  на 211 PC-ја   51
Стоматолог   53
Пубертетлии   55
Ѕееее!   56
Најдолгиот ден во годината   57
По скопските улици шетаат дудици   59
Спурени печени пиперки во кеса   61
Кога...   63
Ветер и магла   66
Поезија   66
Пичкин дим   66
Жена и меана   66
Во ноќта   67
Изнајмено магаре   67
Морска ѕвезда   67
Читање на летување   68
Илузија   68
Сенка    69
Џиш!   69
Немакедонска   70
Кога не знаеш каде   71
Смеј кажи дека не чини!   73
Ветер и магла 2   74
Сенки и светла   76
Соновник   77



Во кола   78
Никогаш нема да отворам блог   79
Со штафелаи на тротоари   81
Тастатуристи   83
Оправдано безгласен   84
Со чекори се мери   85
Гледај ги в очи   87
Ти овде не припаѓаш   90
Совршена слика   92
Боже, како ме мава   93
Зошто не спијам во ист кревет со сопругот   95
Септичка јама   97
Пијано бар   99
Оригами   100
Инспирација    102
Мижи небото   104
Зошто живеам?   105
Непријател в куќи   106
Заборавено на море   107
Самопијач   108
Одвратни денови   110
Не е лесно да се биде сам   111
За познаниците, пријателите, другарите.   113
Спас или над образ   115
Круг   117
Ќе ги завршиш сите работи   119

Белешка за авторот   121



9

Ветер и магла

МЕЃУСТАНИЦИ

Низ предградијата
изградени од сиромаштијата
со фасади од нефасадна цигла.

Дојденци од Дојдија,
дојдени за да избегаат
од она од што не се бега.

Депресија во прошетка,
од безработица до улица, 
      од мукает до немајкаде.

(Календари во кујни,
со голи жени или со икони –
и пред едните и пред другите
                   се крстат и се молат.)

Диви населби за припитомени луѓе
што таткото на општината ќе ги
скроти пред локалните избори.

Предградијата се само
меѓустаници – од внатрешноста
на државата до центарот на градот.
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ки Но како што предграѓаните 

     се пробиваат до центарот,
така граѓаните бегаат од него.

Во новите, елитни предградија,
што им се само меѓустаници
на патот кон родната грутка.
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Ветер и магла

ЕСЕН ВО СКОПЈЕ

Паѓаат деца скејтери,
ќерамиди од есенски куќи,
Паѓаат плуканици. Белите гуми за џвакање  
најубаво поцрнуваат врз плочките на тротоарите.
Паѓа слана, па сончева светлина, па магла.
Паѓаат пердуви од непреселници,
татковци и дедовци на ролерки,
безобразни пешаци на пешачки,
високи штикли на коленици.
Паѓаат листови на жени,
под стебла а врз кревети.
Сè паѓа: брезата и берзата
бербата и вербата, довербата.
Наскоро ќе падне првиот снег
      а за некоj месец и последниот.
Потоа, едно време нема ништо да паѓа.
И сè така, во круг, исто и најздодевно – 
Јово на ново, Славе од Влае, од празно во бездна...
Сè додека не почнат да паѓаат првите грутки земја
                                врз твојот сандак под земја,
во некоја доцна, сончева есен во Скопје,
нималку различна од оваа.
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ки КАДЕ СЕ ЛАСТОВИЧКИТЕ?

(Видел ли некој ова пролет-лето
ластовичка во Македонија?)

Гарант има нешто лошо во воздухот.
Протони од радиоактивен отпад
или дебели пластови смог.  

Нешто што ние луѓето не го чувствуваме
а мерните апарати не го регистрираат 
(јаглерод диоксид под стреата).

Или пак веќе не сме гостољубиви
и остај што не ги ни забележуваме,
туку и гнездата им ги рушиме.

Сè е отидено доврага и најпознатиот
весник на пролетта веќе не се враќа
а тоа никој сериозно не го сфаќа.

Чувствуваат тие, знаат греотките –
транзиција, нетрпеливост, некултура –
можат да споредат зашто го виделе светот.

Не велам дека веќе не се враќаат од југ.
Не, но има земји почисти и побогати од
        нашата, и кога веќе можат да бираат,
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Ветер и магла

попрво ќе изберат некоја постабилна држава. 
ОК разбирам, но искрено се надевам дека 
   нема да инсистираат исклучително на

земји членки на НATO и на Европската Унија.
Зашто во тој случај, нема да ги видиме 
барем уште некоја деценија.

    пролет-лето 2008 год.
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      (На С.Н.И.)
Измести ме,
скрши ми го колкот!
Сакам да се клати куќава,
стенкањата да ja одлепат ламперијата.

Ене го Вардар се шири како магла,
додека вечерите пасат трева во паркот
и додека клупите подметнуваат газови,
а трчачите со дланки потпираат ѕидови.

Да си моја повторно веќе е неопходно.
Времето отшрафува мостови и зглобови,
парадира блех-оркестар во нашата соба,
конфети и корнети и оргазми ко букети.

Законот на гравитација – ма зезанција.
Летањeто е можно а паѓањето е прегратно.
А нашиот кревет? Па тој е вселената. И се 
тресе кога меѓуножјата ни раѓаат соѕвездија.

Сè е кажано, напишано, нацртано, снимено...
На двајцата заедно и 180 г. не ни се доволно.
Сакам ова да потрае, да ми се дига и на 80
и да нè закопаат заедно, во едно легло.

Jас во тебе – ти гробна дупка а јас сандак.
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Ветер и магла

МУ СЕ ГЛЕДА АЛОТ

Бојата на кожата камелеонскиѝ се прилагодува на средината 
што наскоро ќе го опкружува –
    а зошто да не, иловицата
има аристократски тен.

Ушите истанчени и опуштени  
(небаре со години биле оковани
                со оловни обетки)ѝ одат во прилог на (не-мора-да-си- 
доктор) дијагнозата од нога,
на минувачот снимач.

Ослабен и смален – како целата
содржина што се мавта околу
коските да сака да оди до коска.
Како да брза да биде (не коска 
            и кожа туку) само коска.

Косата (која коса?) откосена и
   заземјена – од војничката капа,
од гените, смогот, лошата исхрана,
секојдневното шампонирање и кубење.
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од триењето на сунѓерите, кошулите, 
фармерките, креветите, ветерот, морето...

Брчки на лицето како цртежи во песок, 
длабоки и виснати небаре втиснати  
      на имитација на кожа, на скај,
што лошо мириса и се првути 
во зрнца прав, песок, земја.

Органи – многу. Глава со очи,
срце подзабавено но несмалено,
џигер и бубрези, образи, бузи...
И пенис, кој (за среќа или не)
не мора да е дигнат за
да ја оплоди земјата.
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Ветер и магла

ДА СЕ БИДЕ ОБИЧЕН

Ништо неразбирливо,
за што е потребно предзнаење,
натпросечен IQ или академска потврда.

Без чудни зборови со прикачени фусноти  
(фуснота – белешка на дното на страницата 
што служи како дополнително објаснување).

Ништо за што треба посебно објаснување.
(Kо оние што креваат по два прста од двете раце
за да нагласат дека наведениот збор е во наводници.

Како ли потенцираат заграда, да им ебам мамата
и нивната интерпункција со пантомима  
и нивниот акцентиран интелект?)

Нешто што ќе го сфати работникот во фабрика
и борецот во арена и побратимот во кафеана
и големиот противник во поезијата.

Нешто обично и наједноставно, 
што секој од нив ќе се запраша:
како мене порано не ми текна?
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Некои се саркастични
за да ја прикријат добрината
која веќе одамна не е на цена.

Некои фолираат дека се фини
но гнилежот тешко се сокрива
и кога и да е, избива на површина.

Некои се чаталат ко страшила
а се плашат и од својата сенка –
нека се засенчат со постелнина.

Некои фаќаат на врева но опасни
се оние кои премолчуваат
дека можат и да убијат.
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Ветер и магла

ЕКСПАТИ, НА ПАТИ

Кога им одиш на гости во јабана,
очекуваш да ти се посветат целосно –
ако треба да дадат отказ и да се разведат. 

Но кога тие гостуваат во твојот/својот град
речиси и да немаш време за нив.

Обично седат околу месец дена,
одвај неколку средби со тешки последици и потоа
телефонски извештаи (од прва рака или од втора уста).

Но тие имаат обврски, неодложни средби,
треба да се видат со безброј роднини – се тешиш.

Не би сакал да бидеш себичен и да им одземаш
од времето што треба да им го посветат на другите
другари, полупријатели и целосни познаници –   
     се вадиш.

А би сакал со нив да го поминеш целото време. 
Да спукате апансас на две недели – негде најдалеку.
Да се забавувате како на времето – оправдано  
                   неодговорно.

Но тие овде само тоа и го прават (но со некои нови  
               другари).
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      и ако немаат
обврски да се потстрижат и да си ги поправат   
       преостанатите заби
тие од гостувањето очекуваат единствено забава.

А такво нешто попрво ќе им пружи 
некоја млада, дружељубива убавица,
отколку стара, локална пијаница.


