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Драги мои, 

Денес е 28 септември- Светски ден за пристап до безбеден и легален абортус. Пред неколку 
години ретко кој знаеше за овој ден. За жал, Македонија денес е меѓу земјите каде правото на 
жената самостојно да донесува одлуки за своето тело е сериозно загрозено.   

Затоа на овој ден повторувам: Јас имам право на избор! Јас имам право да донесам одлука со 
која ќе се чувствувам сигурно и безбедно! 

ХЕРА веќе 15 години активно се застапува за остварувањето на репродуктивните права на 
жените, пристапот до информации и сервиси за сексуално и репродуктивно здравје и права, 
пристап до контрацепција, сигурен пристап до легален и безбеден абортус. 
Просторот на граѓаните кои ги застапуваме,  е исполнет со желби, потреби, соништа и права 
за кои треба да се бориме, чека да го исполниме со заеднички акции.   

Користејќи го јазикот на уметноста, преку поезијата го креваме гласот за сите нас, но и за 
оние жени кои се безгласни, кои се под притисок, кои трпат насилство, кои се економски 
немоќни, за безгласните. Мислам на оние жени чии животи беа поставени под ризик затоа 
што некој си дозволи да го смени законот за абортус и да спроведе скапи кампањи, да воведе 
задолжително чекање, советување засновано на митови, да ја омаловажи жената,  само за да 
одржува политички рејтинг. 

Убедена сум дека уметноста има безброј оригинални начини како наделеку и длабоко да 
допре и да покрене илјадници прашања, но и да дојде до одговори. Уметноста поттикнува 
и бара промени. Велат дека естетиката и етиката се взаемно поврзани и условени. Затоа 
градењето на алијанса помеѓу активизмот и уметноста генерира  развој на нови и длабоки 
платформи на соработка и  конфронтација. А ова е клучно за отворање на нови простори 
каде гласот на жената, глас кој ретко се слуша, може да биде чуен од сите.

Единствени со идејата дека правото на избор е лично и неприкосновено право на жената 
денеска повторно јасно, страсно и гласно, заедно посочуваме и се спротивставуваме на 
политиките со кои на жената и е доделена улогата да  биде „матка на нацијата“, да биде 
стигматизирана, дискриминиранана и пред да и биде одземен гласот и правото на избор! 

Затоа, ми претставува огромна  чест и задоволство да Ве поканам, на поетско читање со 
неколку маестрални поетеси- активистки кои на оригинален, искрен начин, во стих ќе 
пренесат порака во име на оние кои не можат, се плашат и се исклучени.  
Убедена сум дека овие активистички гласови ќе донесат нови ветрови на промени!
Уживајте!

Ива Михајловска
претседателка на ХЕРА
28 септември 2015 година, Скопје



Цвета Колева

Ние не сме рандом мајки,
ние сме Рани Дом Мајки!

Ние не сме рандом мајки,
мајки случајни,
мајки оти така е редот...
Ние не сме рандом мајки станати
оти и така не сме легнати.
Ние сме Рани Дом!
Оти точно знаеме 
како децата мажот ни ги направи
и кои ѕвезди на небото светеа 
ко сијалици тогаш
кога плодноста добиваше линк.

Ние не сме случајни мајки, 
па да ни е сеедно,
сеедно до бедно...
да оставиме сè на Бога и пишаното,
оти ова се модерни времиња,
по нас си знаеме.
Оти јунак преку ноќ ниту пак апаш, 
не се станува!
Не се станува!
Оти сè има патека и знаци и 
предзнаци,
оти сè си сака своето, 
оти сè си сака топлина,
оти сè си сака закрила и одкрила, 
дланка на чело и ќебе,
шумлив збор и заштита, 
прегратка, прегратка, 
заграб си сака, љубов!
Сакање си треба!
Ние не сме оти така бил редот, 
мајки,
ние сме Рани Дом мајки!
и сите други може да речат -  
Ете ги, специјалки!
А зар со нашите демони 
да си ги полниме потомците, 
потоците!?
Зар нашите слабости ним -  

комплекси?!
нашите стравови, ним - судбини?!
нашите копнежи, ним - џелати?!
Каде  тоа дете, каде тоа дете ќе оди 
ако домот топол не му го 
направиш, намсетиш...
Каде? Еј, каде?
Во која вселена, во која пустелија?!
Во која вселена, во која пустелија?!

Ние не сме рандом мајки, 
како што ни рандом жени не 
станавме...
Ние не сме мајки случајни, 
како што ни жени случајни  не 
станавме...
Ние не сме рандом мајки 
и затоа Рани Дом мајки станавме!

Оти ова е живот, а не заебанција!
Оти ова е живот, а не плукни – 
залепи!
Оти ова е живот, а не настан заради 
настан!
Оти ова е секој ден живот, секој 
ден! 
Без пауза! Без пауза!

Ние не сме мајки, оти така е редот,
ниту пак жени случајни...
Ние сме Рани Дом Мајки!
Ние не сме рандом мајки, 
ниту пак рандом жени,
мајки случајни,
мајки оти така е редот...
Ние сме Рани Дом Мајки!
секој прекор кон себе,
со главата на гилотина го мериме!



Елена Пренџова

Зошто не ми кажуваш каде одиш?
    (избор)

Зошто не ми кажуваш каде одиш?

Јас одам таму патот кај ме води
чекорам ветрот кај ќе ме оддува
и итам без побуна

Зошто не ми кажуваш каде одиш?

Затоа што не ја знам својата дестинација
немам визија за европеизација
ниту виза да преминам граница и знам, 
присилно ќе ме симнат на некоја непозната станица

Зошто не ми кажуваш каде одиш?

У курац патов што не се доодува
се чувствувам ко бебе кое туку што проодува
еден чекор, два чекора, трет
еве ме во колона чекам ред
да го добијам бројот во мојата лична карта
и моето име и презиме
За да може системот од мојот живот да направи резиме
со кој сум, што работам, кај одам
а системот не го интересира 
која сум, што сакам да правам, на каде се водам
сè додека уште еден пиун за во шахот не им родам
за да имаат врз кого да го одиграат матот

Шах-мат
на партијата ѝ ставија крај, 
на мојот живот направија крах
наместо марама, јаже ми врзаа околу врат
ми ветија спас
од животот
од бездомицата и бессоницата
од тагата и славата
од труднички болки во стомакот 
и револуционерни идеи во главата
од стравот од смртта 
и алкохолното труење во крвта



од бесот и лагата, од болката на вистината 
и за абортусот причината
и без да ме навлечат на хорс, екстази или мара
ме одвлекоа во заборавот
залажувајќи ме, излажувајќи ме, 
низ игра прелажувајќи ме -
добри играчи се, мајка им стара

Ма кој ги врти, кој ги ебе
во ова време - не-време секој си гледа за себе

Ш-ц, мала
Зошто не ми кажуваш каде одиш?
Сакам да дојдам со тебе, друштво да ти правам.
Чуму??? Зарем ти изгледам јас ко да сум сама?!
Ма, неее, женска ко тебе никогаш не е single
знам, голема си, не веруваш во Дедо Мраз, 
но јас за тебе вечерва ќе го одглумам Chris Crinkle
Нема потреба, не е Нова година.
Ма што е битно, само дозволи ми 
да ја обвиткам мојата рака околу твојата половина
и да фрлам нешто ситно за твоето пиење
и да преминеме на главното, 
преку *** ми е од играње мачка-глушец и криење.
Леле, не можам, што ќе каже дечко ми?
Дечко ти?
Дечко ти е оној покрај шанкот што ја лапа женска ми?

Дечковци, мувачи, пуштачи
сите се на цигари или на *** пушачи
ма кој ги врти, кој ги ***
во ова време - не-време секој си гледа за себе.
Зарем тебе ти е гајле за мене? 
Мислиш мене ми е гајле за себе?
Јас ќе дадам сè од себе
да извлечам сè од тебе
ќе ти земам и пари и тело и душа
ќе ти наплатам и за воздух и за вода и за суша
сакаш да си го паркираш во мене?
Нема проблем, заби ми го до гуша
знам дека сакаш
еднаш штом си ми го начукал повеќе не се враќаш
И не враќај се, не буди ме, 
сонувам јас посреќни дни 
за мене, за тебе, за моето неродено бебе



Молам? Сакаш да имаш со мене дете?
Ова е твојот еуфемизам дека сакаш да ме ***?
Ма, иди крши глава
за тебе кондомот е луксуз, а сексот шала
зарем навистина мислиш дека 
ние жените ќе се труеме со хормоналната таблета
за да вие мажите 
си го подавате од една на друга како штафета?

Зошто не ми кажуваш каде одиш?

Затоа што не одам таму каде што ти ме водиш
мојата крајна цел не е твојот кревет
ниту деветката од 69
на мојата БИИП пати изгубена невиност 
ти не ѝ ја знаеш цената
со тебе сум само за да си ја одиграм сцената 
од мојата животна претстава
според мене трагедија 
но луѓето не знаат што се крие 
во душата на оној кој постојано се смее
и не знаат дека мене сонце секогаш не ме грее
затоа на мене гледаат како на комедија
никој не сака да биде tête-à-tête публика
никој не гледа во амфас, сите ѕиркаат од страна
затоа бараат карти во ложа
за да го видат 
жртвеното јагне како се крие во волчја кожа
за да видат како 
на Црвенкапа приказна ѝ сошија од крвта
за да видат како 
Лилит ја задушија со папочната ѝ врвца
и ѝ го одземаа местото од Библијата
затоа што машката брада на црквите 
подобро им ја плаќаше киријата
и оттогаш и за вечни векови
патерот се искачи и остана на врвот
но кога ќе заврне дожд и ќе промрда црвот
гологлавиот патер
секогаш се крие во *** му матер

Зошто не ми кажуваш каде одиш?

Зошто да ти кажам, зарем не ми веруваш?
Велиш ме сакаш, а всушност сакаш да ме поседуваш?



Ти немаш ни Љ од љубов
ти ги имаш сите Љ од љубомора
зарем мора кон мене да бидеш така суров
и да ми ја гушиш личноста ко во гасна комора?
Ма опушти се, човече
па ако јас сум феминистка, 
не значи дека ти треба да бидеш шовиниста!
Зарем не сфаќаш – 
како и да ја фрлиме паричката, 
петката со главата секогаш е иста.
Не, не е дека не сум опуштена
но твојата замисла да се опуштам 
е малку да ти го ***
но, драги мој, 
кој тогаш на крај ја гаси цигарата?
знам, од мене побитна ти е 
на куќата фасадата и алатот во гаражата
но, мене ми е за утеха –
тебе и за мајката на твоите деца 
ќе ти биде гајле 
ко што ти е за рибите во Сутјеска 

Зошто не ми кажуваш каде одиш?

Baby, јас одам таму каде ти одиш.
Сакам вечерва на Водно да возиш.
Знаеш зошто е добар сексот со учителка?
Не знам, досега не сум спиел со даскалица.
Таа секогаш вика ајде да повториме уште еднаш.
Мацо, таму возам уште одма-веднаш.
Мојата кола станува класична клацкалица.
Уф, како во форма ќе ми го одржиш.
Сакам да го примам тоа што ти во себе го содржиш.
А даваш на приватни часови?
Се гледа не си вчерашна, 
мора да си поминала многу класови.
Знаеш дека во тебе се заљубувам.
Немој, јас си заминувам.
Ти си само уште една бројка 
во мојот училишен дневник.
Значи за тебе јас сум само уште еден бедник?!
Ма не, не е тоа, има и други што чекаат на ред, 
морам и на нив да мислам.
Немој, не збори така, ќе заплачам.
Сакаш дада да ти даде ***?



Не ме сфаќај погрешно, 
јас не сум проста и не се туткам
но знам дека што и да ми кажеш 
за тебе сум само уште една за пополнување дупка
Мислиш можеш мене 
да ме залажеш со марката од Шутка
и на старо купената кола?
Морав да ја купам, пичките се палат на волан.
Мислиш дека си даса 
и можеш да ме купиш со една частка? 
Ма неее, јас не знаев како поинаку да ти пријдам.
Се сеќаваш ли, дека ни името не ми го кажа? 
Ма викај ме како сакаш.
Знаеш, не ми се допаѓа многу оваа ментална масажа.
Ајде да повториме уште еднаш.
Еј, тоа е моја реплика!
И не сакам пак да ми го спопикаш.
А што, ќе ме силуваш?!
Не се прави невина, знам дека така милуваш

Зошто не ми кажуваш каде одиш?

Де бре, жено, каде може да одам, 
одам во блиската кафана
Да даде Господ да ја преспиеш ноќва во апсана
наместо платата да ја испиеш 
и кај таа *** да заспиеш.
Да знаев дека бракот е ваква гомназија
ќе запишев факултет после гимназија
и наместо бело да облечев во село
ќе облечев црно свилено и ќе заминев во метропола
и таму ќе најдев силна финансиска потпора
ќе се офарбав плава и ќе навлечев убава става
и ќе бев светица – ќе лечев мажи од импотенција
и комплекси ќе си лечев што сум од провинција
барем ќе имав иднина
овде сè што имам е 
минатото на Јосип Броз Тито и корупција и мито
и живеењето ми е ко протнување низ решето и сито
на кои дупките сè повеќе се стеснуваат
а деновите поминуваат
и јас живеам за да ме оплакуваат.

Зошто не ми кажуваш каде одиш?



Јас одам таму патот кај ме води
чекорам ветрот кај ќе ме оддува
и итам без побуна.

За историјата на женската фигура

Сте се запрашале ли некогаш 
која е историјата на женската фигура? 
И низ каква сè не жената поминала тортура
за совршениот изглед да го постигне
и идеалот на машката замисла да го достигне?

Сте се запрашале ли некогаш 
како женската фигура се менувала низ историјата
при тоа одејќи против на жената биологијата?
Еве, јас ќе ве потсетам
Не, јас нема да ве заморувам 
со размислите на филозофијата
само ќе го кажам 
она што веќе е запишано во социологијата.

Сте се запрашале ли некогаш 
која е историјата на женската фигура?
И зошто плавушата е најпосакуваната цура?
Еве, јас ќе одам контра својата природа замолчена
и, знам, можеби ќе делувам како огорчена
но на душа носам нешто неизречено, 
нешто што ме притиска и пече 
и не, не сакам да го закопам во длабоката тишина
и да чекам тишината сама да го рече.

Сте се запрашале ли некогаш 
која е историјата на фигурата женска?
И дека таа отсекогаш не била анорексично тенка?
Би ми верувале ли кога би ви кажала 
дека изгледот на секоја жена
е на мажот и на неговата финансиска состојба сенка?

Сте се запрашале ли некогаш 
која е на женската фигура историјата?
И дека таа воопшто и не постоела во праисторијата?
Немало пол, немало род, no sex, no gender
there were no male-female fights 
in which women should always surrender.



Во пред нашата ера
никој во жената немал вера
нејзината единствена улога 
била да биде убава и да знае да готви
а единствената цел 
како сопруга во куќата на маж да се укотви.

Низ вековите 
нејзината примараност била деца раѓање
во случај да сакала да научи да чита и пишува
плоштадите ѝ биле на располагање 
за со камења гаѓање
а ако посегнала по љубов
е тогаш светот бил многу суров
и за казна ја линчувал. 

Но да ѝ се навратиме на цивилизацијата
и да ги напоменеме сите почести 
што ѝ ги донесе на жената демократизацијата
политичкото право на глас
но не и образованието 
потребно за формирање свој личен став.

Но штом векот на свет го донесе женското мини
тоа стана симбол на женската родова слобода
и мажите кон жените станаа многу пофини
но не затоа што се плашеа од побуна
туку затоа што заглавија во предрасуда
дека на женското мини краткоста и тесноста
се правопропорционални со на жената лесноста.

Немам намера да навлегувам во политика
нема да ја изоставам ни модната критика
која им го наметнува на жените 
моделот за идентификација со Барбика
и ги прави да изгледаат како произведени во фабрика.

Појавата на корсетот го заврти светот
и ја стесни женската половина
но помогна да ја направи жената 
уште поголема машка своина.
Низ сите ребра, до дијафрагмата
се стеснува една врвка, две врвки, три
и ете ја жената без здив



па таа е толку полна нежност
што ја предизвикува машкоста 
кон женската кревкост на верност.

Но не само тенката женска половина
ја прави жената машка своина.
Мажот отсекогаш сакал да фаќа кривини
па макар тоа биле и женските облини.
Јасен симбол на плодност
колковите се со тенките половини во сродност
и за да не дојде до некоја конфузија
го воведоа турнурот 
да создаде за уште потенка половина илузија -
колку потенка половина, толку позаоблена облина.

Кога во автомобили почнаа да се возат жените
на турнурите им се намалија цените
и излегоа од мода
и кога салонот го завикаа соба
на жената не ѝ преостана ништо 
освен да заборави на визуелната илузија
и да ги напумпа колковите со целулитна инфузија
и беше тоа во екот на пред овој векот
кога Мерлинка беше секс бомба
но по светски настаната свест за во Африка гладот
Твиги беше причина за на Мерлинка падот
и оттогаш сè почна
крцкавата девојка стана на вкус сочна
и кога успеаја да ја ослабат до скелет
и да ја избледат до аристократски-градски тен
увидоа дека е премногу кршлива за во кревет
и дека идеалниот маж за неа е некој бизнисмен
кој ќе може слабото ѝ тело да го покрие со накит цело.

Булимија, анорексија
сè се врти околу телесната перфекција
манекенките ги сведоа на даска
па ги воведоа силиконите како пракса
се вадеа на естетика, 
а всушност произведоа кич и патетика.

И на што се сведе современата жена?
На кујнски рецепт и тело без интелект?
На цицки полни силикони еден грст
И усни потечени како цел прст? 



Ве молам, размислете, 
кој всушност вистински е распнат на крст?

политички коректна песна
 
си ја продавам 
душата 
за козметика на телото 
 
асистентката на продажба 
(да бидам политички коректна) 
ми нуди долна облека во четири основни бои: 
црна, за пред и после секс 
бела, за секој ден 
месо боја, да не се забележува 
под проѕирни тенки, ленени маички 
розова, како за девојчиња 
 
одбивам да носам розови гаќи, 
сексистички се 
одбивам да носам градник месо боја, 
расистички е 
црната и белата не се бои 
 
најдобро ми прилега сопствената кожа 
 
дури и одрана

космополитен, 
метрополитен 
и локален билтен

Техниката што ја совладувам да бидам 
(совршено) убава 
не е функционална. 
Крајно време е 
да престанам да читам женски списанија, 
а мажите 
да престанат да гледаат порно филмови.



in vitro

не ја давам својата матка 
да биде украсна кутија 
за твојата сперма

ако тебе не те бидува 
нема да го бидува ни тоа 
што ќе произлезе од тебе

право на живот

Ми плаче ембрионот во утробата. 
Си бара абортус. 
Секој на свој начин 
си се снаоѓа за подобар живот.

жена

ендемски вид сум
а законот не ме заштитува

ме ловат за спорт
без кучиња и коњи
без лепче и јадици
со камшици и клади

зауздајте си ги сопрузите, жени!
мажот е пуштен од ланецот

џивџи навистина го виде мацолот
затоа не го напушта кафезот
затоа што само таму е нејзината 
слобода

Barbi

Јас сум замолчен став. 

Имам развиено мислење 

и за мислењето. 

Мојот живот 
претставува 
извинувачки компромис
на човечкиот грев. 

Немам вера,
а секојдневно ја составувам 
својата Библија. 

Се искупувам за својата 

безгрешност. 

Секој петок навечер се причестувам
во хедонистичките храмови, 
пред иконите на 
модените светци
и хероите
кои ги дале своите животи 
на хероинот, 
за да ја постигнат естетиката на 
телесното распаѓање. 

Предозирана сум со 
критичко мислење. 

Јас сум тотем на мачка со 
девет смрти. 

Единственото од мене 
што може да се реинкренира е мојата 
плава перика.



Кети Јованова

Кога во тебе свет се создава

Воочлива беше дистанцата
меѓу двете разделени патеки 
по чиј раб цврсто рака за рака 
стегнати нормите на општеството

Врочем секогаш 
попримамлив ми бил оној пат
заробен во потсмев
поткрепен од покор
далеку од мојот вид

Љубопитно погледот 
го префрлам зад ѕидот
а зад него
жена обвиткана во свилена марама
станува во седум наутро
мириса на свежо испечен леб
кроена според нечии стандарди за убавина

Зјапа во семејната фотографија
замислува како е да се биде астроном
попладне се поврзува со вестите на телевизија
пред огледало глуми некој важен говор
ама тој пат не беше наменет за неа
таа е креаторка, доилка, заштитничка, домаќинка
УЛОГИ! УЛОГИ! УЛОГИ!
наметнати, подметнати
несмасно прилепени
втиснати на телото како тетоважа
на улиците сечиј поглед ја осудува
сечиј прст вперен кон неа, велат – 
ВИНОВНА. ВИНОВНА, ВИНОВНА.

Белината на ѕидовите никогаш не и изгледала
толку непријатна и празна
плочките на подот 
чиниш сосем извртени и недостижни
а таа обележана како дрво 
низ кое минува грмотевица 
тивко шепоти во себе – Извини.
Сега ни вечноста не изгледа толку далеку



времето скочането како 
восочна фигура во музеј
а таа насамо се бори 
да ги надгласи мислите
останува будна само кога градот спие

Зарем навистина мислиш дека преовладува
чувство на олеснетост
наместо неподнослива тежина? 
Чувство на ослободување
кога телото започнува да ти се менува? 
Ја венее душата, ги витка коските
го совладува срцето, ги заплеткува мислите
но, не можеше да прифати на живот да гледа
како производ на последица.

Сè ќе беше полесно 
да беше абортусот одлука
наместо правно ограничување
ама беше принудена да се соочи дека 
изборот го прави општеството
не мајката.



Лиле Јовановска

Таа вечер го прославував мојот 18 роденден.
После излегувањето 
требаше да си отидам сама дома.
Живеев со постарата сестра во Железара.
Имавме самохрана мајка.
Ама таа почина од рак.
Среќа ја имав сестра ми.
Но, баш таа вечер не беше тука.
Отиде во Германија на работа.
Станчето ни е близу шумата.

Таа вечер облеков црно фустанче до колена.
Си го купив само за мојот роденден.
Кога бев на неколку метри од мојот влез
беше еден часот по полноќ.
Застанав, 
за да ги пронајдам клучевите во ташната.
Нешто шушкаше.
Непосредно од мојата лева страна 
се наоѓаше шумата.
Сигурно звукот доаѓаше од некоја верверичка.

Ги зграпчив клучевите од чантата
а тој ме зграпчи за половина.
Земав воздух за да викнам,
но тој ми ја покри устата,
ме однесе длабоко во шумата.
Ги заривав во него прстите и го гребев.
Но не од страст туку од страв.
Беспомошна бев јас.

Мојот роденденски фустан 
не ми беше повеќе до колена, 
туку кренат над половина.
Ми ги зграпчи дланките со неговите 
дебели, препотени раце и ровна во мене.
Јас плачев и рикав, 
а тој се смееше и воздивнуваше.
Покрај половиот орган и салото од стомакот 
видливи му беа и очите.
Два сини круга се ѕвереа од фантомката.
Над него беше полната месечина



и сигурно многу други девојчиња 
таа вечер исто така губеа невиност,
но тоа го правеа во собите на нивните дечковци, 
со џез музика и неколку запалени свеќи.

Некаква течност, покрај мојата крв,
ми се спушти низ нозете.
Ме бутна во калта на земјата.
Завршил. 
Си ги закопча пантаоните и си отиде.

Можев да станам и да го нападнам,
да повикам полиција, 
да повикам некој од соседството.
Но, како, 
како да станам од тињата и трњето околу мене?
Како да остворам уста да кажам некој збор?
Моето црно фустанче имаше земја и боцки
беше растегнато, раширено.
Како мене испокинато
како мојата чест извалкано. 

Си го презирав телото.
Си ги презирав облините. 
Си ги презирав рацете 
кои не успеаја да се ослободат од него, 
си го презирав гласот 
кој не крикна доволно 
за да доведе некој на помош

Секогаш кога ќе ги затворев очите, 
дури и кога ќе трепнев,
ми доаѓаше сликата на плавите очи.
Ноќите не можев да заспијам.
Не чувствував ништо друго 
освен долгите дебели испотени прсти 
како лазат по мојата кожа
кога секоја вечер ќе се прекриев со ќебето.
Од секој инсерт од вечерта 
добивав нагон за повраќање.
Моето тело 
стана толку одвратно место за живеење.
Ми се гадеше се почесто, 
а менструацијата сè уште каснеше.
Знаев дека не е возможно, 



но сепак земав тест за бременост.

Ја смени бојата, се појавија две линии.
Знаев дека не е возможно, 
затоа купив уште еден.

Пак се појавија две линии. Црвени.

Не е возможно, тоа го знаев. 
Купив уште еден.
„Не, всушност дајте ми два“, 
ѝ кажав на аптекарката.

Пак се појавија линиите. Црвени.

Не е возможно. Не. 

„Повеќе не се извршуваат такви операции“,
гинекологот ми објаснуваше во ординацијата.
Нелегален е сега абортусот.
Не е возможно, не.

Моето тело сега се ширеше
како да сакаше да ми створи повеќе материја
што ќе можам да ја презирам.
Јас имам црни очи.
Што ако моето... дете има плави?
Ќе можам ли да го погледнам ако има сини очи?
Ќе можам ли да го сакам ако има сини очи?
Кој ќе го научи да игра фудбал, 
кој ќе му ги поправа играчките?
Што ако и тој силува жена?
Како ќе се прехранам себе си,
како ќе го прехранам него?

„Нема да има проблем за операцијата“,
кажа хирургот што работи на црно, 
само јас треба да ги донесам парите прво.
Од каде пари да пронајдам?
Зарем сестра ми има толку многу пари?
Зарем да дознае како затруднив?

Ја отворив фиоката и го извадив кујнскиот нож.
Но не можев да го нурнам во стомакот.
Беше толку голем, што сигурно 



бебто веќе имаше главче, ножиња и рачиња.
Веќе имаше очи, можеби беа плави.
Не можев да го убијам сега, толку големо.

Да, можеби детето во мене 
ќе станеше големо како Моцарт.
Но, кој вели дека Моцарт бил среќен?
Знае ли некој дали славата му надоместила 
за неговото лошо детство?
За недостатокот на љубов?
Недостатокот на храна?
Го прашал ли некој Моцарт 
дали би ги дал 
и „Деветата симфонија“ и „Реквиемот“ 
во замена за малку среќа и спокој?

Затоа го зграпчив кујнскиот нож 
и со него си ги пресеков вените.

Извршив два смртни грева. 
Но, во пеколот сега сум само јас.
Детето што беше во мене не е.
Никогаш нема да биде.



Соња Гаврилова

Грешка за живот

Грешка за живот
Не дочека виделина, најмило мое,
велат си бил генетска грешка,
со последици тешка.
А се навикнав на тебе,
цели осум месеци те носев
како најскапоцен дар во себе.
Те убиваа дванаесет часа
за срцето да престане да ти чука, 
во градите тука,
ме убиваа и мене,
мојата свест и душа
додека алармот за разделба ѕвони,
а мозокот одбива да слуша.
Со рацете грчевито завиткани
околу стомак,
со мисла мајкина
полесно смртта да дојде
но времето очајно бавно мине,
а тагата со солзи, грло ми кине!
Од топла удобна утроба,
наеднаш, гробница тешка
и мисла наметлива,
пулсирачки жешка,
-Зошто сега, по осум месеци,
живот ти се зема,
ти не си генетска, 
туку лекарска грешка
за која сè уште не постои
ниту вина, ниту казна,
ниту последица тешка.



Жаклина Филипова- Свеќаровска

Портарска
 на г.г Петар

Сосема е неважно, кога веќе е сеедно,
уште да престане да ми е сеедно што сè е едно.
Да бев маж ќе опцуев толку сочно
што во воздухот, каде што капнал зборот
ќе останеа траги како од „Т’га...“ 
на бел кафански чаршаф. Ама, еби го.
Ова е Балкан. Овде жените не пцујат
и не им се истура вино по кафански чаршафи.
Поточно, тие ниту не одат по кафеани.
Тие се порта на животот 
и местото им е на каменот пред порта 
со собрани и цврсто стиснати колена,
порта е тоа, не е заебанција.  
И... кој вели дека жените не живеат во рајот 
кога клучовите се кај нив?

*Песнава е напишана пред две години, 
во јуни 2013 година, 
како реплика на изјавата на г.г Петар 
за улогата на жените 
и нивното место во општеството, 
а по повод фамозниот закон за абортус.





*Траума е кога жената за абортус 
треба да чека три дена по пристрасно 
советување.

“Абортусот е 
трауматичен.”

Разобличи ги митовите. Бори се против стигмата 
и дискриминацијата поврзана со абортус.
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