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Детство

НИЗОК ЛЕТ НАД ДЕТСТВОТО

	 Кога	јаболкниците	во	нашата	градина	беа	уште	
млади,	 јас	 бев	 колку	 најмалата	 од	 нив.	 Бев	 како	
зрно	грашок,	како	парче	пита,	како	бонбона	во	ша-
рено	книже.	Дури	и	помал.	Имав	носе	–	перка	од	
речна	пастрмка,	а	рачиња	–	иглички	од	бор.	Ете,	на	
таков	личев.	Но	не	помислувајте	дека	бев	прчло,	
дека	 грбот	 го	 потпирав	 со	 главата.	 Не,	 таков	 не	
сум	бил.	Може	да	ви	кажат	моите	родители,	мама	
и	тате.
	 На	школо	ме	прашуваа	што	работат	мама	и	та-
те.	Сакаа	поскоро	да	им	кажам,	да	побрзам,	како	
тоа	 да	 е	 нешто	 неважно,	 да	 кажам	 –	 споредно.	
Учителката	 ќе	 ме	 погледнеше	 преку	 прозорците	
на	окалките	и	чекаше.	Чекаше	да	кажам.	Да	кажам	
што	 поскоро.	 Како	 тоа	 да	 е	 гулаб-таванар,	 па	 ќе	
летне	како	молња.	Тешко	е	да	се	каже	што	прават	
мама	и	тате,	бидејќи	мама	и	тате	се	мои	родители.	
Тие	се	мама	и	тате.
	 –	А,	бе,	дете,	ти	не	ме	разбираш!	Ќе	ти	повторам.	
Што	работат	твоите	родители?	Што?	Кажи!
	 –	Пааа...	Мама	го	сака	тате,	тате	ја	сака	мама,	
мама	ме	сака	мене,	тате	ме	сака	мене,	јас	го	сакам	
тате,	тате	ја	сака	дада,	дада...	–	и	така	докрај.	За-
што	 работата	 беше	 важна	 и	 јас	 морав	 да	 бидам	
прецизен	при	одговорите.	Тате	вели	така.	Јас,	ма-
ма,	тате	и	дада	многу	се	сакаме.
	 Дада	е	голема	дада.	Таа	носи	црвенило	на	уста-
та.	Тоа	не	е	убаво.	Дада	сака	да	 ја	бојоса	косата.	
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Мама	не	ѝ	дозволува.	Тоа	е	лошо	и	за	косата	и	за	ли-
кот.	Мама	вели	така.	Дада	се	лути,	го	размачкува	
карминот	по	лицето	и	бега	в	соба.	Мене	ништо	не	
ми	е	 јасно.	Дада	луто	ми	вели	дека	сум	глупав	и	
дека	ништо	не	разбирам.

*
	 Кога	наполнив	петнаесет	години,	татко	ми	купи	
косилка	и	првпат	ја	острижа	тревата	во	дворот.	Јас	
тогаш	научив	што	е	тоа	брич,	како	се	отвора,	како	
сече	и,	секако,	како	пресекува.	Од	прозорецот	на	
бањата	го	гледав	татко	ми	додека	ја	коси	тревата.	
Тука	мирисаше	на	шампон	против	првут,	бидејќи	
штотуку	си	ја	миев	косата.	Ми	беше	пријатно	и	топ-
ло	и	затоа	не	сакав	да	излезам.	Само	бричот	ме	из-
мачуваше.	 И	 сестра	 ми,	 која	 настојчиво	 тропаше	
на	вратата.
	 Првиот	 ден	 во	 средното	 училиште	 ми	 донесе	
на	послужавник	нови	деца	кои	требаше	да	ги	за-
познаам,	во	новите	клупи,	во	новите	училници.	И	
нови	наставници.	Строги	и	такви	што	се	препра-
ваат	дека	се	строги.	Сепак,	сè	беше	исто.	Дури	и	
прашањата:
	 –	Што	работат	твоите	родители?
	 И	повторно	превртување	со	очите,	кршење	на	
прстите,	мрдање	со	столчето,	мачно	пролонгирање,	
заталкува	погледот.
	 –	Пааа...	тате	 ја	коси	тревата	во	дворот,	а	ма-
ма...
	 Смеа.	 Сите	 се	 шегуваат.	 Мене	 не	 ми	 е	 до	 ше-
га.	Сакам	вицови,	но	тоа	дека	тате	работи	во	гра-
дината,	заедно	со	славејот	кој	секое	лето	тука	пре-
стојува,	мене	ми	беше	интересно,	но	не	и	смешно.	
Нималку	смешно.
	 Следната	пролет	почина	баба	ми.	Луѓето	доаѓаа	
до	нејзиниот	одар,	носеа	темни	свеќи	и	со	бледи	



�

лица	се	обидуваа	да	внесат	здив	во	мртвилото	на	
тој	ден.	Јас	ја	сакав	баба	ми	и	затоа	и	мене	ми	бе-
ше	жал,	но	никој	не	забележуваше.	Сите	плачеа,	
сакав	да	заплачам	и	јас,	но	се	плашев.	Дури	и	кога	
пееше	попот	и	кога	мама	зборуваше.	Некој	дојде,	
ме	допре	по	рамото	и	рече:
	 –	Престани,	мал	си,	ништо	не	разбираш.

*
	 Кога	го	завршив	средното	училиште,	ја	проши-
руваа	 улицата	 пред	 нашата	 куќа	 и	 пресекоа	 две	
јаболкници.	Ми	беше	многу	криво.	Тогаш	и	татко	
ми	се	пензионираше,	а	мајка	ми	почна	да	работи	
дома.	Така	тие	сега	по	цел	ден	седат	во	дворот	и	го	
полеваат	тревникот.	Одгледуваат	и	цвеќе.
	 Јас	 се	 запишав	 на	 факултет	 и	 многу,	 многу	
учам.	Многу	читам.	Не	сакам	да	слушам	повеќе	де-
ка	сум	глупав	и	дека	ништо	не	разбирам.	Морам	сè	
да	сфаќам.
	 Имам	и	девојка.	Таа	секогаш	има	румени	обра-
зи	 и	 еден	 грст	 шноли	 во	 косата.	 Многу	 сакам	
попладнето	 да	 го	 минеме	 во	 бакнување.	 Таа	 ме	
прашува	што	работат	моите.	Јас	ѝ	ја	кажувам	висти-
ната:	одгледуваат	цвеќе.	Тоа	е	точно.	Јас	никогаш	
не	сум	лажел.	Таа	ми	се	смее,	па	и	 јас	се	смеам.	
Многу	сум	среќен,	најсреќен.
	 Еден	ден,	на	местото	пред	оградата	каде	живее	
големото	маалско	куче,	таа	не	се	појави.	Ја	немаше	
и	дома,	ни	кај	баба	ѝ.	Кога	ја	видов,	не	се	смееше	
како	 порано	 и	 не	 зборуваше	 како	 порано.	 Ни	 за	
рака	 не	 ме	 држеше.	 Ми	 кажа	 дека	 повеќе	 не	 ме	
сака.	 Негодував,	 се	 уплашив,	 ми	 беше	 потребна	
нејзината	појава,	нејзината	топлина,	бакнежите...	
Таа	беше	одлучна.
	 –	Не	е	сè	така	лесно.	Во	животот	бргу	се	менува-
ат	боите	на	семафорот,	но	повеќе	е	црвено	отколку	
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зелено.	Сè	се	менува	и	минува.	Не	може	вечно	да	
сме	заедно.	Разбираш?	И	небото	и	облаците	не	се	
секогаш	 блиски.	 Брат	 и	 сестра	 се	 делат,	 мајка	 и	
дете.	 Земја	 од	 небо,	 бело	 од	 црно,	 бол	 од	 среќа,	
шербет	 од	 рицинус.	 Ништо	 не	 е	 вечно.	 Сè	 ќе	 се	
смени.	Нашата	врска	е	како	прв	снег,	прв	паднат	
заб.	Разбираш?
	 Не!	Не	сакам	да	разберам,	се	откажав	од	тоа.	
Цврсто	решив	да	не	разбирам.	Но,	беше	предоцна,	
предоцна.	
	 Јас	разбирав.
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НЕСФАТЕНИОТ, 
ВИЦ СО НАРАВОУЧЕНИЕ 

И ЕДЕН КРАЈ
(РАСКАЗ СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ)

	 Кога	 имав	 четири	 (со	 бројки:	 4)	 години	 јадев	
змии.	Секое	утро	мајка	ми	ми	го	полнеше	филџанот	
со	топло	млеко,	а	татко	ми	сечеше	леб.	Овој	ритуал	
продолжуваше	со	мачкање	путер,	а	сè	завршуваше	
со	црпење	домашен	мед	од	тегла	и	негово	разнесу-
вање	 врз	 парчето	 леб.	 Нанесувањето	 не	 беше	 со	
обично	 мачкање,	 туку	 со	 формирање	 една	 долга	
крива	која	шеташе	низ	целото	парче.	Онаму	каде	
што	медот	првпат	капнуваше	линијата	беше	најши-
рока,	па	тоа	беше	утврдено	како	глава	на	змијата.	
Додека	не	слушнев	„Змијата	е	подготвена“	не	сед-
нував	да	јадам.	
	 Кога	имав	шест	(со	бројки:	6)	години	многу	раз-
мислував	за	авантурите	во	џунглата	и	успеав	сам,	
со	една	боичка,	да	го	нашаркам	својот	прв	цртеж.	
Мојот	 цртеж	 број	 1	 (со	 букви:	 еден).	 Тој	 беше	 ва-
ков:

	 Им	го	покажав	моето	ремек-дело	на	возрасните	
и	ги	прашав	дали	им	е	страв	од	мојот	цртеж.	Тие	ми	
одговорија:	„Зошто	да	ни	е	страв	од	една	шапка?“
	 Но	 мојот	 цртеж	 не	 претставуваше	 шапка.	 Тој	
претставуваше	змија	боа	како	вари	слон.	
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	 Така,	уште	на	шестгодишна	возраст	ги	покажав	
моите	 сомнежи	 во	 правилото	 дека	 во	 природата	
секогаш	владее	законот	на	посилниот	т.е.	на	по-
големиот.	 Мојот	 цртеж	 сведочеше	 и	 за	 мојата	
склоност	кон	уметноста	и	за	тоа	дека	не	е	тешко	и	
наједноставен	цртеж	да	биде	неразбирлив	за	дру-
гите.	
	 Знам,	малку	подоцна,	кога	имав	веројатно	де-
сет	 (со	 бројки:	 10)	 години	 баба	 ми	 ми	 кажа	 дека	
сите	сме	настанале	од	Адам	и	Ева.	Бев	напредно	
дете,	бев	гледал	филмови	за	возрасни	и	знаев	де-
ка	штрковите	што	носат	бебиња	се	ендемски	вид.	
Вистинска	научна	фантастика.
	 Затоа,	веднаш	увидов	дека	нешто	во	приказна-
та	за	Адам	и	Ева	чкрипи.	Не	држи	вода.	Видете	ва-
ка:	ако	тие	двајца	биле	единствени	луѓе	на	светот,	
значи	дека	сите	сме	настанале	од	нивните	синови	
и	 ќерки	 што,	 пак,	 имплицира	 дека	 Ева	 морала	
да	 има	 долг	 фертилен	 контигент	 за	 да	 роди	 што	
повеќе	 деца	 и	 дека	 нивните	 деца	 во	 меѓусебни	
односи	 правеле	 други	 деца.	 Тоа	 е	 инцест!?	 Тоа,	
само	 по	 себе,	 нè	 доведува	 до	 фрапантниот	 факт	
дека	браќата	спиеле	со	сестрите,	и	обратно,	од	што	
произлегува	дека	сите	луѓе	на	планетава	сме	први,	
втори,	трети,	петти,	итн.	братучеди	(под	услов	да	
немало	блиски	средби	од	трет	вид).	
	 Е,	што	ќе	се	случело	ако	во	семејното	дрво	на	
Адам	и	Ева	во	некое	колено	не	се	роделе	женски	
деца?	Значи	браќата	морале	да	легнат	со	мајка	им.	
А	ако	немало	машки	деца?	Татковците	со	ќерките.	
Така?	Не,	не,	во	сета	оваа	реконструкција	на	наста-
ни,	што	нормално	им	ја	објаснував	и	на	блиските	
и	која	наидуваше	на	громогласно	чудење,	немаше	
логика.	Постариот	брат	велеше:
	 –	Ти	во	сè	бараш	логика.	Логика	нема,	ама	има	
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нешто	друго.
	 Тој	 не	 можеше	 да	 ми	 каже	 што	 е	 тоа	 нешто	
друго	но	ете	ѝ	веруваше	на	баба	ми.	За	мене	тоа	
немаше	смисла.	Сепак,	другите	ги	разбираа	Адам	
и	Ева,	а	она	што	јас	го	зборував	никој	жив	не	се	ни	
обидуваше	да	го	сфати.	Тие	имаа	предвид	дека	јас	
бев	само	едно	обично	десетгодишно	(со	бројки:	10)	
дете.
	 Кога	веќе	одев	во	Градската	гимназија	на	ча-
совите	 по	 јазик	 и	 литература	 пишував	 писмени	
состави	 со	 големи	 фусноти,	 па	 наставничката	 се	
крстеше	 со	 лева	 рака	 на	 моите	 хиероглифи	 и	 на	
фуснотите	кои	понекогаш	го	надминуваа	капаци-
тетот	на	редови	од	страницата	предвидени	за	не-
што	 такво.	 Проблемот	 за	 моите	 фусноти,	 кои	 сè	
почесто	 се	 појавуваше	 и	 на	 контролните	 задачи	
по	други	предмети	(математика,	на	пример)	беше	
поставен	 пред	 наставничкиот	 совет	 и	 јас	 добив	
усмен	 укор	 од	 нивна	 страна	 поради	 несоодветно	
однесување	во	рамки	на	наставниот	процес.	
	 Тогаш	 веќе	 создадов	 слика	 за	 себе	 како	 за	
лошо	 момче.	 Дури	 и	 наставниците	 ме	 посочуваа	
како	 своеглав,	 вагабонт,	 мангуп.	 Поради	 тоа	 ре-
шив	мојата	идна	професија	да	се	темели	на	една	
општа	некоординираност	со	околината	и	на	честа	
конфликтна	практика	со	луѓето	што	ме	опкружу-
ваат.	
	 Сонував	да	станам	гусар	или	ограбувач	на	бан-
ки.	Бидејќи	нашата	земја	веќе	нема	море	и	бидејќи	
сите	 банки	 беа	 ограбени,	 моите	 планови	 паднаа	
во	вода.
	 Така,	еден	ден	ненадејно	решив	да	станам	умет-
ник.	
	 Уметниците	ми	изгледаа	како	секогаш	да	се	во	
некој	судир	и	како	никој	жив	да	не	ги	разбира.	Тоа	
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ми	дојде	како	кец	на	десетка.	
	 Требаше	 да	 се	 избира	 каков	 уметник	 да	 би-
дам.
	 Веќе	ви	кажав	дека	како	 (по)мал	еден	период	
активно	се	занимавав	со	сликање,	но	бидејќи	бев	
анатемисан	 за	 премногу	 апстрактен	 и	 хиперхер-
метичен,	престанав	со	таквиот	вид	креативна	ра-
бота.	
	 Кога	 станува	 збор	 за	 музика,	 единствено	 ја	
знам	нотната	скала,	но	и	таму	понекогаш	правам	
грешки	 –	 не	 знам	 дали	 ми	 е	 пред	 фа	 или	 фа	 е	
после	ре.	Од	гитарата	ме	болат	прстите,	за	дувачки	
инструменти	немам	доволен	капацитет	на	белите	
дробови,	за	клавир	немам	долги	прсти,	за	пеење	
немам	глас,	за	дајре	немам	интерес...	
	 За	танц,	не	сум	баш	Мајкл	Џексон.	Национални-
те	ора	ми	изгледаат	комплицирани	–	се	сопнувам	
и	на	три	напред	два	назад,	од	валцер	ми	се	врти	
во	главата,	твистот	ми	е	многу	егоцентричен,	пан-
кот	преагресивен,	на	рок-журки	се	проѕевам	:),	мо-
дерните	звуци	ми	се	премногу	брзи...	
	 Во	театар	се	плашам	да	не	пропаднам	на	неко-
ја	гнила	штица,	згора	на	тоа	ме	фаќа	сончаница	од	
рефлекторите,	за	филм	се	потребни	пари,	а	мојата	
заштеда	 беше	 на	 штедна	 книшка,	 а	 тие,	 знаете,	
не	вредат	колку	ни	еден	весник,	а	весникот	чини	
десет	денари.	Во	старото	розово	прасе	што	некои	
го	викаат	уште	касичка	има	доволно	пари	за	да	се	
купи	 единствено	 second	 hand	 стол	 за	 режисерот	
на	 еден	 нискобуџетен	 проект.	 Втор	 македонски	
порно	филм?	
	 Никако.
	 Така,	при	крајот	на	пубертетот	цврсто	решив	да	
станам	писател.	Самостоен	уметник-писател,	трго-
вец	поединец.	За	ова	второво	не	бев	тогаш	многу	
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свесен,	но	со	текот	на	времето	ми	стана	јасно	дека	
како	и	секој	друг	производ	и	јас	морам	да	имам	свој	
баркод.	Самостоен	уметник	без	трговец	поединец	
е	како	цигари	без	бандерола.	
	 Веднаш	го	почувствував	општествениот	отпор.	
	 –	 Писател!!?	 Подобро	 да	 бидеш	 нешто	 друго.	
Автомеханичар,	 машинобравар,	 дрвостругар,	 да	
имаш	некаков	занает	–	реагираа	роднините.
	 –	Еден	стар	Грк	има	кажано	дека	и	пишувањето	
е	занает	–	се	обидов	да	покажам	што	знам.
	 –	Кажал,	ама	затоа	сите	стари	Грци	умреле	–	ми	
ја	затворија	устата.
	 Беше	залудно.	Децата	од	маало	не	ни	разбираа	
што	значи	да	се	биде	уметник,	па	кога	се	враќав	
дома	викаа	по	мене	уште	пред	да	ја	поминам	ули-
цата:
	 –	Ене	го	уметникот!	Тралалала!	Уметник!	Ха-ха-
ха!	Писател!	Ха-ха-ха!	Уметник!	Ха-ха-ха!..
	 Потоа	ги	плазеа	јазиците	и	ме	маваа	со	пачки	
од	чатали.	Честопати	наутро	се	будев	од	кошмарите	
во	кои	толпа	луѓе	го	истураа	својот	гнев	со	камење	
врз	еден	јадник	викајќи	на	цел	глас	„Удрете	го	бу-
далиот!“	или	(друг	пат)	„Удри	по	лепрозниот!“
	 Меѓутоа	 не	 дозволив	 вулгарните	 средства	 на	
малолетните	 хулигани	 да	 ме	 откажат	 од	 силната	
желба	да	станам	пишувач.	Попишувач.	Запишувач.	
Опишувач.	 Препишувач.	 Упишувач.	 Отпишувач.	
Пропишувач.	Допишувач.	Испишувач.	Напишувач.	
Припишувач.	Распишувач.	Потпишувач.	Натпишу-
вач.
	 Од	толку	многу	функции	на	човек	да	го	заболи	
глава.	И	навистина	ме	заболе	глава.	Кога	му	реков	
на	мојот	лекар	за	моите	проблеми	тој	детално	ме	
прегледа,	ми	стави	стапче	во	уста	(повратив),	минав	
низ	неколку	контроли,	ми	земаа	крв,	урина,	брис	
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од	уво,	нос	и	грло	(се	разбира	патогени	бактерии	
не	се	најдени),	лекарски	конзилиуми	ѕиркаа	во	мо-
јата	 уста,	 па	 тивко	 шепотеа	 нешто	 меѓусебе	 што	
мене	многу	ме	лутеше,	ме	соблекуваа	гол,	лежев	
во	триесет	кревети	со	бели	постели	со	врвци	и	со	
дупки,	 ги	 запознав	 сите	 медицински	 апарати	 (и	
исто	толку	медицински	сестри),	имам	рентгентски	
снимки	 од	 сите	 коски	 во	 моето	 тело,	 сите	 заби	
ми	 ги	 избушија,	 буквите	 и	 бројките	 на	 картонот	
во	 клиниката	 за	 офталмологија	 ги	 рецитирам	 в	
сон,	три	пати	ми	мереа	тежина	и	височина	и	до-
знав	 дека	 човекот	 во	 текот	 на	 еден	 ден	 може	 да	
порасне	или	да	се	смали	за	десет	сантиметри	или	
за	десет	килограми	во	зависност	од	мерачот	и	од	
кондицијата	на	мерилото,	ме	одвикнаа	да	грицкам	
нокти,	да	ставам	прст	во	нос,	да	плукам	на	улица,	
да	правам	лажни	очи,	почнав	да	чепкам	заби	пред	
спиење,	 да	 секнам	 нос	 во	 „палома	 пет	 денара“,	
да	кажам	пардон	пред	да	прднам,	да	мијам	раце	
еднаш	 пред	 јадење,	 двапати	 за	 време	 на	 јадење	
(по	предјадењето	и	по	главното	јадење),	еднаш	по	
јадење	 и	 уште	 еднаш	 по	 јадење	 десерт,	 сето	 тоа	
го	 правев	 во	 име	 на	 медицината	 и	 на	 здравјето,	
ама...
	 Мојата	глава	не	поминуваше.	На	лекарот	не	му	
беше	 јасно	 што	 ми	 е,	 инсистираше	 да	 одам	 и	 на	
други	испитувања,	но	мене	ми	беше	преку	глава	да	
изигрувам	лабораториска	епрувета	и	културно	 ја	
одбив	неговата	љубезна	потреба	да	им	се	помогне	
на	пациентите.	Така,	без	конкретна	дијагноза,	мо-
јот	лекар	ми	препиша	некој	медикамент	за	глава	и	
ме	прати	на	домашно	лекување.	Лекот	беше1:

1	Ова не е реклама.
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	 Беше	 нужно	 да	 го	 приложам	 и	 рецептот	 за	
да	 не	 помислите	 дека	 јас	 лажам,	 а	 исто	 така	 јас	
сепак	 сум	 постмодерен	 уметник,	 а	 тие	 знаете,	
како	да	ви	кажам...	Што?!!	Не	сум	ви	објавил	дека	
станав	постмодернист?	Како,	па	тоа	веќе	го	знаат	
и	врапчињата.	
	 Во	град	слушнав	дека	моментно	во	мода	е	пост-
модерната,	па	своеглаво	се	определив	да	станам	
постмодерен	уметник.
	 Кога	 ме	 прашаа	 што	 значи	 постмодерен	 им	
реков	 дека	 тоа	 е	 исто	 како	 модерен,	 ама	 малку	
помодерен	од	модерен,	или	нешто	како	книжевен	
помодар.	
	 Реакциите	на	ваквите	мои	одговори	беа:	„По	сè	
изгледа	ептен	си	постмодерен,	зашто	не	разбираме	
што	сакаш	да	кажеш.“
	 Почнаа	да	не	ме	разбираат	кога	пишував,	кога	
зборував,	кога	прашував,	кога	одговарав,	кога	раз-
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говарав	 по	 телефон,	 секогаш	 кога	 се	 обидував	
да	се	изразам	и	искажам	и	сето	тоа	резултираше	
со	 една	 лична	 фрустрација	 и	 конечно	 со	 цврсто	
решение	 да	 се	 откажам	 од	 својата	 професија.	
Ги	 собрав	 блиските	 за	 да	 им	 објаснам	 дека	 не	
мора	 секој	 постмодернистички	 уметник	 да	 биде	
постмодернистички	уметник.	Им	го	кажав	следно-
то:
	 –	 Драги	 роднини	 и	 пријатели,	 ако	 го	 имаме	
предвид	Магритовото	луле,	односно	не-луле	може	
да	кажеме	дека	јас	фактички	не	сум	постмодерен	
уметник...

	

	 Се	среќаваат	песимист	и	оптимист.		
	 Песимистот	 резигнирано:	 Може	 ли	 да	 биде	
полошо?!
	 Оптимистот	со	весела	насмевка	и	очи	широко	
отворени:	Може,	може,	може!
	 Наравоучение:	 Ако	 е	 лошо	 значи	 ептен	 не	 е	
добро,	ако	е	добро	значи	наскоро	ќе	биде	лошо.

(Крај)
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МОЛЧАМ

	 Му	 реков	 дека	 ништо	 не	 ми	 е.	 Ме	 грабна	 за	
рамото,	речиси	кинејќи	го	околувратникот	од	мојот	
џемпер	од	велшка	волна	и	ме	отфрли	на	крајот	од	
креветот.
	 –	Кажи	ми,	Џон	ли	е	виновен?	
	 –	Никој	не	е	виновен!	–	му	одговорив	без	да	по-
мислам	на	што	било	друго,	освен	на	неговите	реси	
од	ракавите	и	неговиот	здив,	длабок	и	агресивен.
	 Ја	 тресна	 вратата	 зад	 себе.	 Останав	 неколку	
мигови	во	собата,	сама	и	збунета.	Од	прозорецот	
се	гледа	како	се	крева	маглата,	таму	кај	Брајтон	и	
сосем	недостижно	за	очите	на	другите,	некаде	на	
голема	 далечина,	 ги	 забележав	 линиите	 на	 онаа	
камена	куќарка	крај	морето,	каде	пред	десет	годи-
ни	Бред	ги	скрши	предните	заби	играјќи	фудбал.	
	 Немаше	 никаква	 врева	 во	 претсобјето	 и	 јас	
знаев	 дека	 сум	 сама	 во	 куќата.	 Одамна	 не	 сум	
била	 сама.	 Уф,	 колку	 проклета	 желба	 да	 се	 биде	
сама!	 Сега	 не	 сакав	 да	 ми	 ѕвони	 ни	 телефонот.	
Да	 го	 слушнев	 тој	 звук,	 тој	 вознемирувачки	 глас	
на	црната	кутија,	жими	мајка,	ќе	побеснев,	ќе	го	
треснев	од	ѕидот.	
	 На	 тапетите	 стоеше	 отпечаток	 од	 Бредовите	
дланки.	Ги	направивме	пред	седум	години,	со	раце	
измачкани	од	чоколадни	плочки.	Моите	отпечато-
ци	беа	поголеми	и	не	се	гледаа	толку	многу.	Избле-
деа.	Самата	ги	бришев	со	крпа	од	излитено	платно	
за	закрпи.	Мајка	ми	ме	натера.	
	 –	Ти	си	голема.	Доволно	голема	да	водиш	сметка	
за	своите	постапки.	Наскоро	треба	да	водиш	грижа	
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и	за	него.	Ти	си	лошо	девојче.
	 –	...Јас	сум	лошо	девојче	–	тоа	беше	последната	
реченица	 во	 мојот	 состав.	 Учителот,	 господинот	
Кармајкл,	 ме	 погледна.	 Го	 спушти	 погледот,	 не	
давајќи	коментар.	Тоа	не	ме	погоди	воопшто.	Не	
ме	погоди	ни	погледот	на	Сара.	Сара	им	завидува	
на	моите	состави.	 Јас	ѝ	 завидувам	на	фустаните.	
Учителот	Кармајкл	го	цитираше	Колриџ	и	три	пати	
го	повтори	зборот	артифициелен.
	 Што	значи	‘артифициелен’?	Не	значи	ништо.	За	
еден	клас	кој	се	наоѓа	на	чекор	пред	мала	матура,	
не	може	да	значи	нешто.	Особено	не	за	овој	бесен	
клас,	овој	клас	од	кого	се	откажаа	сите	раководи-
тели.	Што	значи	‘артифициелен’,	по	ѓаволите?
	 –	Објасни	зошто	не	доаѓаш	дома	по	часовите?	
–	викаше	по	мене	додека	трчав	кон	мојата	соба.	По	
мене	се	развлече	разговор	на	повишен	тон	од	кој	
набабруваат	тапанчињата.
	 –	Ќе	доаѓа	дома	веднаш!	Нема	да	ја	пушташ	ни-
каде!
	 Ретко	е	таков	пред	неа.	Таа	молчеше.
	 –	Уште	три	месеци.	Мама	кажа	уште	три	месеци	
–	Бред	се	радуваше	дека	ќе	се	зголеми	семејството.	
Ќе	бидеме	повеќе	усти	и	повеќе	газови.	Повеќе	га-
зови.
	 Го	 мразам	 сопствениот.	 Уф,	 колку	 го	 мразам	
сопствениот	задник!	
	 –	Зошто	не	се	свртиш?	Погледни	го	во	очи!	Гле-
да	наваму.	Сврти	се!	–	Мери	има	петнаесет.	За	две	
постара	 од	 мене.	 Ме	 учеше	 да	 им	 се	 пуштам	 на	
машките,	да	флертувам	со	усните	и	погледот.	Таа	
е	вештерка	за	тоа.
	 –	Премногу	ти	се	груби	потезите	–	повторуваше	
постојано.	–	Понежно	испакнувај	ги	усните.
	 Го	мразев	тој	збор.	Понежно.	Кога	ќе	слушнев	
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како	Мери	го	изговара,	ги	затворав	очите	и	ги	сте-
гав	забите.	Понежно...
	 –	Престани	–	ѝ	велев.	 –	Престани.	Нека	дојде	
сам	и	тогаш	ќе	разговарам	со	него.
	 И	дојде.	Се	претстави.	Род.	Род	МекKри.	Сакаше	
да	закаже	состанок.	Не	беше	прв.	Пред	него	–	Џемс,	
Малро,	 Бенкс	 и	 Мајкл.	 Мајкл	 Хачинсон.	 Пегав	 и	
никаков.	 На	 првата	 средба	 ми	 кажа	 дека	 му	 се	
допаѓаат	моите	гради.	Не	сфаќам	каде	ги	виде.	Се	
обиде	да	ми	го	откопча	градникот.	Рацете	од	лак-
тот	нагоре	му	беа	бели	како	коза.	Го	мразев.
	 –	Не	мрдај	толку.	Заврти	се.	Рацете	ги	мрдаш.	
Не	плачи.
	 Никогаш	 не	 плачам	 кога	 седам	 заклучена	 во	
собата.	 Не	 плачам	 заклучена.	 Колку	 мразам	 да	
плачам.	Од	прозорецот	се	гледа	куќарката.	 Јас	 ја	
гледам.	Само	јас.	Тука	дедо	ми	од	мајчина	страна	
е	убиен	од	Германците.	Паднала	бомба	додека	се	
враќал	од	Брајтон.	
	 Колку	 пати	 само	 сум	 го	 слушнала	 смирениот	
тон	на	неговиот	глас:
	 –	 Јадете	риба.	Вкусна	е	и	здрава.	Внимателно	
чистете	ги	коските.	Чистењето	риба	го	јакне	карак-
терот.
	 Доаѓам	тука	да	ги	слушам	брановите.	Страшни	
се	оние	удари	од	карпите.	Бучи	нешто	во	главата.	
Без	ничија	помош	ја	туркам	тешката	лиена	врата	
од	куќарката.	Внатре	е	темно.	Ништо	не	се	гледа.	
Дури	се	навикнат	очите.	После	помага	светлината	
од	 окното.	 Сосем	 горе,	 недостапно.	 Под	 нозете	 –	
шушка	слама.	Ветрот	е	силен.	Јас	гласно	молчам.	
Плунка	се	слева	во	моето	грло.	Под	мене	шушка	
слама.
	 Се	слушам	себеси	како	прв	пат	му	велам:	Оста-
ви	ме!	Зошто	да	го	правам	тоа?	
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	 Тој	е	сигурен	во	себе.	Боже,	колку	е	сигурен!	Ни-
когаш	нема	да	можам	да	бидам	таква.	Толку	тврда,	
толку	сигурна.	Род,	пак,	вели	дека	сум	студена.	
	 –	Тоа	е	од	водата.	Од	морето	–	велам	без	размис-
лување.
	 –	Не	го	поднесуваш	–	невешто	сака	да	разврзе	
разговор.
	 –	Не	ја	трпам	солта.	
	 Корморан	 надлетува	 над	 главите.	 Го	 поглед-
нуваме.	Род	не	знае	да	му	го	изговори	името.	Сака	
да	ме	бакне.	Ја	оттргнувам	главата.	
	 –	Си	се	бакнала	досега?	
	 –	Не	е	твоја	работа!
	 –	Моја	работа	е,	ако	одиш	со	мене.
	 –	Кој	вели	дека	одам	со	тебе?
	 –	Јас.	Затоа	биди	понежна!
	 Не	плачам.	Никогаш	не	плачам	кога	сум	сама.	
Мајка	не	ми	верува.	Мисли	дека	од	неа	кријам	сè.	
Дека	 плачам	 постојано.	 Страв	 ѝ	 е	 да	 ме	 праша	
самата.	 Го	 моли	 Бред	 да	 го	 прави	 тоа	 и	 Бред	 ме	
тормози.
	 Му	 реков	 дека	 ништо	 не	 ми	 е.	 Крупни	 му	 се	
дланките.	Како	неговите.	Со	плоснати	нокти.	Засе-
чени	речиси	до	живото	месо.
	 –	Немој	да	ги	сечеш	така	ноктите.
	 –	Ќе	ги	сечам	како	што	сакам.	Ако	си	постара,	
не	значи	дека	знаеш	сè.
	 Го	 има	 мојот	 инает.	 Зошто	 го	 има	 тој	 инает?	
Не	 сакам	 да	 го	 има	 мојот	 инает.	 Инаетот	 не	 ми	
помогнал	 во	 ништо.	 Еве,	 молчам	 од	 инает,	 и	 не	
плачам	од	инает.	Можеби	би	ми	било	полесно.
	 Џемс,	Малро,	Бенкс,	па	Мајкл.	На	крајот	Род.	
Не	ми	значат	ништо.	Имиња.	Мочковци.	Знаат	са-
мо	да	се	љубат.	Се	бакнуваат	прасешки.	Со	Бенкс	
шетавме	 на	 брегот.	 Глупак.	 Го	 терав	 да	 собира	
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школки	кога	камењата	пукаа	од	студ.	
	 –	Си	го	извалкала	фустанот	–	Мери	го	потфати	
крајот	од	мојата	облека.	Не	успеав	да	се	оттргнам.	
–	Род	е	мангуп.
	 –	Род	е	никаков.	Детиште.	Се	плаши	да	го	испла-
зи	јазикот.
	 –	Се	плаши	а	ти	го	извалка	фустанот.
	 Окното	 е	 мало.	 Камењата	 студени.	 Бучавата	
овде	е	погласна.	Посилна.	Седам	сама	во	куќарката.	
Оттука	не	се	гледа	нашата	куќа,	а	од	куќата	се	гле-
да	куќарката	и	при	магла.	Јас	ја	гледам.
	 –	Валкана	си.	Види	си	ги	алиштата.	Собери	ја	
косата.
	 Кога	бев	мала,	со	Бред	трчавме	по	калта.	Скриш-
но	нè	гледаше	од	прозорецот.	Беше	смирен.	Мајка	
се	лутеше.	
	 Јас	молчев.	
	 Ветрот	се	зголемуваше,	брановите	удираа	по-
бесно.	Во	куќарката	не	бев	сама.	Никогаш	не	бев	
сама.	Ме	фати	за	рацете.	Му	ги	познав	дланките,	
ноктите.	Беше	студен	и	силен.
	 –	Уште	три	месеци	–	се	радуваше	Бред.	
	 Не	му	бев	доволна.	Уште	три	месеци.	Нејќе	брат.	
Сака	уште	една	сестра.	Не	сум	доволна.	За	него,	јас	
сум	лоша:	молчам,	не	удирам	со	чоколадосани	ра-
це	по	ѕидот,	не	газам	по	калта.	Здодевно	му	е	со	
мене.	Сака	друга.	
	 –	Излези	од	собата!	–	го	туркам	Бред	надвор.
	 –	Ќе	плачеш.
	 –	 Не	 слушај	 ја	 мама.	 Не	 плачам	 никогаш.	 Не	
плачам	кога	сум	сама.	Ќе	го	гледам	небото.
	 Од	куќарката	небото	не	се	гледа.	Само	сламата	
шушка.	Подот	е	валкан.
	 –	Валкана	си.	Собери	си	ги	алиштата...
	 Фустанот	е	веќе	долу,	меѓу	сламата.	Кожата	ми	
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е	црвена.	Моите	влакненца	ги	чувствуваат	неговите	
прсти.	 За	 момент	 се	 ежавам	 цела.	 Морница	 ми	
минува	во	тилот.	
	 Џемс,	Малро,	Бенкс,	па	Мајкл.	На	крајот	Род.	
Машки.	Проклети	ненаситни	кутриња!	Еден	ден	ќе	
им	се	смеам	на	сите.	Од	собата.	Од	прозорецот.	Од	
мојата	соба.	Од	прозорецот	што	гледа	кон	куќар-
ката.	Јас	ја	гледам.	
	 –	Понежно.
	 Молчам.	Ми	се	кочи	гласот.	Немам	здив.	Дува	
ветрот.	Шушка	сламата.	Се	тресам	полумртва.	Во	
куќарката	има	само	еден	здив.	Неговиот.	Длабок	
и	агресивен.	Го	чувствувам	во	себе.	Молчам...	За-
служува	ли	да	викнам:	татко!
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ВАКА ДОАЃА ИДНИНАТА

	 Се	 викам...	 Битни	 се	 зборовите,	 но	 не	 и	 ими-
њата.	Нарекувајте	ме	како	сакате,	но	додека	не	на-
полнив	тринаесет,	мајка	ми	имаше	навика	секоја	
вечер	пред	да	ме	испрати	да	спијам	во	шупичката,	
да	ми	кажува	дека	не	сум	нејзина,	туку	ќерка	на	
принцеза	 која	 ја	 заколнала	 да	 ме	 чува	 како	 свое	
дете.	 Принцезата	 била	 протерана	 од	 дворецот,	
протерана	 некаде	 на	 запад,	 зашто	 измислувала	
имиња	и	презимиња	и	им	пишувала	писма	натопе-
ни	 страст	 и	 по	 некоја	 среќна	 солза.	 На	 луѓе	 од	
цел	 свет.	 Не	 ги	 познавала,	 а	 и	 не	 можела	 да	 ги	
познава,	 илјадници	 километри	 далеку,	 на	 други	
континенти,	 ама	 пишувала.	 Зашто	 немала	 што	
друго	да	прави.	Во	своја	одбрана	рекла	дека	имала	
премногу	љубов	во	себе.	Го	опсипувала	сопругот	
со	зборови	и	постапки	од	кои	ќе	ти	застане	срцето,	
но	не	ѝ	било	доволно.	
	 Да	изразува	чувства.
	 Нему	му	било	премногу.
	 Неа	ѝ	требало	повеќе.	И	повеќе.	И...	
	 Била	протерана.
	 Мојата	мајка.
	 Тоа	ми	го	кажуваше	додека	не	наполнив	три-
наесет.	Се	случуваше	истото.	Ќе	заспиев,	а	таа	ќе	
отидеше	во	куќата	и	собата	каде	што	веќе	ја	чека-
ше	некој	маж.	Најчесто	беа	нервозни	и	се	брзаа.	
Зашто	ги	изневеруваа	своите	жени.	А,	мајка	ми,	таа	
немаше	кого	да	изневери.	И	затоа	беше	смирена.	
	 Покрај	неа,	тие	стануваа	кротки	и	плашливи.	
Не	одеше	во	кревет	со	мажи,	зашто	тие	се	сменуваа	
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во	нешто	друго.	И,	тие	нови	створови,	не	ѝ	беше	
непријатно,	 ниту	 гадно,	 да	 ги	 бакнува	 и	 милува	
без	 мерка	 и	 искрено.	 Да	 прави	 сè	 за	 нив.	 Тоа,	
во	 моите	 очи,	 горе	 од	 таванот,	 каде	 се	 изјазував	
преку	шупичката	и	процепот	под	ќерамидите,	во	
моите	затворени	очи,	тоа	беше	дарба.	Да	знаеш	да	
ги	усреќиш	тие	нови	незадоволени	мажјаци.
	 Беа	секакви.	Со	бекембарди,	ќелавици,	долги	
коси,	со	перики	кои	ги	забораваа	на	подот	или	под	
постелата...	Мажи	со	секакви	фризури.	Ги	памтам	
сите.
	 Ништо	не	ја	погоди	толку	мајка	ми	како	тој	ден	
кога	 имав	 тринаесет.	 Расправав	 за	 вечерта	 пред	
четири	години	кога	ме	остави	сама.	Се	појави	еден	
од	 оние	 што	 се	 нарекуваа	 себе	 љубовници	 –	 тоа	
беа	мостри	што	редовно	доаѓаа.	Имаа	кредит	кај	
неа	–	плаќаа	помалку	кога	денот	не	им	се	погодил	
или	се	расфрлаа	препродадени	подароци	кога	ќе	
им	 откупеа	 повеќе	 бамбус	 на	 пазарот	 или	 ќе	 ис-
трижеа	повеќе	глави.	Не	им	ги	знаев	имињата.	Јас	
им	смислував.	Секакви	имиња.
	 Човекот	 Со	 Образите.	 Човекот	 Што	 Грицка	
Слама.	Човекот	Што	Нема	Нога.	Човекот	Што	Се	
Подига	На	Прсти	Кога	Е	Крај.	Човекот	Што	Го	Др-
жи	Јазикот	Однадвор.
	 И	ги	памтев	сите.	
	 И	можев	да	ги	препознаам	меѓу	илјадници.
	 Него	 го	 викав	Човекот	 Што	 Знае	 Да	 Зборува.	
Доаѓаа	 и	 богаташи,	 понекогаш,	 но	 тие	 брзо	 си	
одеа.	А	Човекот	Што	Знае	Да	Зборува	остануваше	
најмногу.	 Тој	 остануваше	 до	 утрото,	 преспиваше	
овде,	 а	 мајка	 ми	 забораваше	 на	 други	 муштерии	
тие	ноќи.	И,	тој	ѝ	раскажуваше	за	својата	младост,	
или	за	новата	иднина	која	секој	ден	треба	да	му	
затропа	на	прозорецот.	
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	 Да	му	каже:	
	 –	Јас	дојдов.
	 Кога	тој	ќе	почнеше	да	зборува,	нештата	се	слу-
чуваа.	Не	се	слушаа.
	 Ќе	каже	‘четка’.	И	ете	ја:	ЧЕТКА.	Ја	гледаш.	Неј-
зината	рачка.	Влакната.	Сè.	Ја	фаќаш	пајажината	
со	неа.	Ја	отфрлаш	надвор.
	 Дури	и	да	лажеше,	не	можеш	да	не	веруваш	во	
тоа.	
	 Човекот	Што	Знае	Да	Зборува.
	 Кршеше	вилици.	Со	зборови.	
	 Качуваше	врвови.	Со	реченици.
	 Ама,	имаше	една	мана.	Обожаваше	да	се	рас-
пливни	за	коса	и	човечки	глави.	Се	забораваше	во	
тоа.
	 Преку	него,	во	мојата	свест	влегуваа	окупација-
та,	нуклеарната	енергија,	музичката	естрада,	ками-
оните...	 Нешта	 што	 никогаш	 не	 сум	 ги	 видела...	
Нешта	 кои	 ги	 спомнуваше...	 Нешта	 кои	 како	 да	
сум	ги	видела...	Нешта	што	се	појавуваа	пред	мене	
на	таванот...
	 Таа	ноќ	мајка	ми	беше	отсутна.	
	 Кога	 можеше,	 работеше	 надвор.	 За	 да	 има	
помалку	шанси	да	ја	видам.	Ама,	јас	веќе	имав	ви-
дено.	
	 Тоа	што	треба.
	 Тоа	што	не	треба.
	 Тој	дојде	со	овошје.	Го	извади	некаде	од	шиено-
то	палто	и	го	испоистура	по	масата.	Папаја,	гуава,	
манго...	Можеби	беше	крадено.	Можеби	го	купил.	
Можеби	го	добил.	Негова	работа.
	 Најчесто,	ако	се	појавеа	мажи	ова	време,	не	ги	
пуштав.	Тие	не	знаеја	дека	постојам.	Јас	се	тулев	
внатре.	 Можеби	 ќе	 ги	 ѕирнев	 низ	 дупчињата	 во	
ходничето	и	траев.	
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	 Не	ме	знаеше	ни	тој.	Ама,	вечерта,	јас	решив	да	
му	отворам.	И	му	отворив.	Нему.	Зашто	беше	ина-
ков.	И	зашто	сакав	да	го	запознаам.
	 –	Која	си	ти?	–	ме	праша.
	 Ги	кренав	рамениците.	А	сакав	да	му	кажам...	
И,	ќе	му	кажев...
	 Да	можев.	
	 Додека	бавно	го	лупеше	авокадото,	додека	ги	
чистеше	семките	на	мангото,	зборуваше	за	човек	
кој	слеп	можел	да	вози	велосипед.	Тој	бил	беден	
учител.	Еден	ден	тропнал	на	вратата	од	некој	богат	
човек.	
	 –	Дојдов	да	ти	помогнам	–	му	рекол.	
	 –	Не	ми	треба	ништо.
	 –	Ако,	остави	ме	да	преноќам	во	плевната.
	 Го	исфрлил.	Следниот	ден	богатиот	се	разбо-
лел.	Пробал	сè	–	најмудрите	луѓе	од	целата	земја	
дошле	и	понудиле,	или	лек,	или	мислење,	или	обе-
те.	Ништо	не	му	помогнало.	Богатиот	пратил	луѓе	
по	старецот.	Ама,	не	го	нашле.	Кога	мислел	дека	е	
готово,	се	појавил	пак	учителот.	Без	да	го	прегледа	
и	без	да	промислува,	му	открил	дека	на	врвот	од	
ридот	близу	неговата	палата	има	исцелително	др-
во.	 Треба	 само	 сам	 да	 се	 искачи	 горе	 и	 да	 изеде	
лист	без	да	го	допре	со	раце.	Тогаш	сè	ќе	се	среди.	
На	 богатиот	 не	 му	 се	 верувало	 дека	 спасот	 бил	
толку	близу	и	толку	едноставен.	Станал	и	отишол.	
Кога	го	пробал	растението,	умрел.
	 Јас	му	верував.	
	 Сите	би	му	верувале.
	 И	му	ставав	чај.	
	 Така	се	договоривме.	Штом	влезе.	
	 Овошје	за	чај.	
	 Во	 еден	 момент,	 тој	 стана,	 ме	 погледна	 со	
неговите	очи	што	ништо	не	значат	и	ми	се	прибли-
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жи	одзади.	
	 Додека	чајникот	го	држев	наведнат.
	 Филџанот	се	преполни.	
	 Не	престанував	со	турањето.	
	 Човекот	Што	Знае	Да	Зборува	немаше	кажано	
‘доволно	е’!
	 Доста...
	 Тој	ме	соблекуваше.	Беше	нежен.	И	брз.	Ги	ста-
ви	рацете	на	моите	гради	кои	тогаш	не	постоеја,	
беа	само	мали	подигнати	точки	на	кожата.	Ми	се	
чини	дека	помина	со	прстите	по	секој	квадратен	
микрометар	 на	 мојата	 кожа.	 Преку	 секоја	 жила,	
нерамнина	и	мускул,	и	пак	назад	до	подигнатите	
места.
	 За	сето	време	тој	зборуваше.	Можев	да	ги	доп-
рам	планините	кога	ги	опишуваше	како	се	гледаат	
од	неговиот	дуќан.	Гризнав	од	авокадото	кога	ка-
жа:
	 –	Уште	малку	ќе	доделкам,	ќе	пробаш,	само	се-
ди	мирна.
	 Потоа	рече	дека	и	луѓето	се	дрвја	и	дека	и	луѓето	
раѓаат	плодови	како	макадамија	или	кокос.
	 –	 И	 ова	 е	 овошје,	 меѓу	 нозете	 –	 покажа	 тој.	 –	
Овошје	кое	не	е	благо.	Нема	шеќер	и	не	се	гризе.	
Само	се	допира.	Може	да	го	ставиш	во	уста.	Ајде!
	 Тогаш	 уште	 немав	 лижено	 замрзнато	 овошје.	
Сега	знам	дека	е	прекрасно.	Ниту	сладолед.
	 И	јас	правев	што	ми	кажуваше.
	 Со	 тоа	 овошје	 што	 јас	 го	 немав	 а	 ја	 имаше	
формата	на	банана,	топлината	на	печен	ананас	и	
кревкоста	на	авокадо.
	 Правев	 како	 треба.	 За	 да	 ме	 пофали	Човекот	
Што	Знае	Да	Зборува.
	 Од	неговото	овошје	ми	потече	крв.	Долу.	И	топ-
лина.	И	боја.	И	мирис.	И	сè	што	може	да	се	осети.	
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Ама	не	и	болка.	
	 Во	неговите	зборови	тоа	не	требаше	да	боли.	
	 И	не	болеше.	Или	не	мислев	дека	боли.
	 Потоа	отиде	во	бањата.	
	 Брбореше.
	 Ме	изми	со	што	најде.	Брзо	и	нежно.
	 Брбореше.
	 Плачев	откако	помина	сè.	Отпосле	плачев.	Не	
беше	тоа	вистинска	тага,	ниту	несреќа.	
	 Ниту	радост.	
	 Мајка	ми	често	плачеше	навечер,	откако	ќе	ѝ	
завршеше	смената,	преморена,	последната	смена,	
кога	сите	мажи	ќе	си	отидеа	и	 јас	мислев	дека	е	
нормално	жената	да	плаче	доцна	навечер	кога	ќе	
внесе	овошје	од	маж	во	себе.
	 –	Погледни	ме	сега!	–	рече	Човекот	Што	Знаеше	
Да	Зборува.	–	Знаеш	ли	што	направивме?
	 Го	гледав.	Како	можам	да	му	одговорам?	Зошто	
ми	ги	поставува	тие	прашања	на	кои	не	можам	да	
му	одговорам?
	 –	Тоа	е	љубов	–	ми	кажа.	–	Избриши	од	мозокот	
што	и	да	ти	кажале	претходно,	и	запомни	го	ова.	
Добро	запомни	што	е	љубов.	Ќе	ти	треба.	Овде	ќе	
го	најдеш	само	тоа.
	 И	си	отиде.	Овошјето	остана	на	масата.	
	 Јас	 го	 бришев	 подот	 од	 чајот	 што	 не	 го	 испи	
Човекот	Што	Знае	Да	Зборува.	Некаде,	наместо	со	
мед,	беше	заблажен	со	капки	крв.
	 Човекот	Што	Знае	Да	Зборува	доаѓаше	уште	во	
тие	 години	 пред	 да	 наполнам	 тринаесет.	 Ама	 не	
ме	допре	повеќе.	Зашто	не	ме	ни	виде.	Ама	јас	го	
гледав.	Низ	дупката.	И	ми	беше	убаво.	Да	го	наѕи-
рам	и	слушам.	
	 А,	откако	мајка	ми	дозна	сè,	еден	убав	сончев	
ден	кога	имав	повеќе	години	а	помалку	тајни,	тој	
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не	се	појави	повеќе.	
	 Можеби,	без	да	ми	каже,	отишла	некоја	ноќ	и	го	
заклала	на	спиење	со	ножиците	со	кои	стрижеше	
глави.	
	 Или,	можеби,	едноставно,	иднината	навистина	
зачукала	на	неговата	врата	и	рекла:
	 –	Еве	ме!	Еве	ме	само	за	тебе!	Прави	што	сакаш	
со	мене...
	 Човекот	 Што	 Знае	 Да	 Зборува	 ме	 научи	 дека	
битни	се	зборовите,	но	не	и	имињата.	Правете	што	
сакате,	слободно	викајте	ме	Тринаесет.	Викајте	ме	
така,	така	ќе	е	најдобро.
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СКОПЈЕ. ИГРА

	 	 																					2313	еврејски	деца	од	Македонија	на		
	 	 										возраст	помали	од	шеснаесет	години	биле		
	 	 																																					депортирани	во	Треблинка.	
	 	 																											Ниту	едно	од	нив	не	преживеало.

Карл	К.	Савич

	 Тогаш	бев	дете.	Со	дотраени	плитарки	во	кои	
уште	 додека	 беа	 нови	 ми	 се	 беше	 забила	 шајка	
долга	прст	која	зад	себе	остави	само	празнина	и	
сеќавање	за	еден	ќотек,	трчав	по	лизгавите	плочки	
на	чаршијата	пробивајќи	се	низ	густеж	од	сенки,	
довици,	ароми	и	случајности,	а	потоа	се	упатував	
по	ребрастиот	сокак,	сè	до	семејната	куќа.	
	 Тоа	беше	само	игра.	Итав,	забревтано	крадејќи	
секавични	впечатоци	од	секој	агол,	дуќан,	ситуа-
ција,	и	ги	префрлав	во	мојот	албум	на	уловени	мо-
менти	кои	мислев	дека	само	за	миг	се	задржуваат	а	
потоа	потонуваат,	преку	подот	и	ѕидовите,	во	едно	
од	бурињата	на	татко	сместени	во	потонот	и	нико-
гаш	 повеќе	 не	 се	 враќаат.	 Мирисот	 на	 обгорен	
наут	 и	 модерните	 шарени	 бонбони,	 вибрантниот	
звук	 на	 лимарот,	 прекршениот	 блескот	 од	 зла-
тарските	работилници,	ковачкиот	татнеж,	шврка-
њето	на	топовите	басма	која	се	одмотува	во	„Ан-
гора“,	 фијукот	 од	 за	 малку	 избегнатиот	 судир	 со	
сладоледџијата,	 потоа	 моите	 ѓонови	 удираат	 по	
каменот,	сонцето	поставува	прозрачни	сопки,	веќе	
ја	 замислувам	 мајка	 како	 мавта	 да	 се	 приберам,	
попот	 се	 обидува	 да	 ме	 дофати	 пред	 дворот	 на	
црквата,	 се	 наведнувам,	 цик-цак,	 влетувам	 низ	
вратата,	во	мракот	на	ходникот	очите	одеднаш	ми	
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кртосуваат	 и	 само	 по	 изрутинирано	 сеќавање	 ги	
пребројувам	басамаците,	ја	освојувам	својата	соба,	
и	со	главата	се	нурнувам	во	надуениот	јастак.	Тука	
експлодира	 јазолот	 од	 сè	 уште	 недокрај	 исцрта-
ните	 отпечатоци	 на	 стварноста	 која	 со	 брзината	
на	светлината,	не	само	што	ја	впивам,	туку	и	ја	по-
мешувам	во	неповторлива	целина	која	полека	се	
одлева	во	тишината	и	со	која	чекам	некогаш	и	јас	
да	исчезнам,	во	неповрат.	
	 Тоа	беше	само	игра.
	 Ова	на	што	и	сега,	во	дел	од	секунда,	со	лес-
нотија	се	присетувам,	се	случуваше	пред	војната.	
Откако	Скопје	го	наполнија	војници	и	забрани,	тат-
ко	нареди	да	го	заборавам	трчањето.	И	претходно	
не	ја	бендисуваше	оваа	моја	навика,	особено	кога	
ќе	ја	удрев	надворешната	порта	и	кога	ќе	го	стресев	
повлечен	со	китабите.	
	 –	Никогаш	повеќе.	И	мувите	веќе	се	сомнителни	
–	рече.
	 Мувите.	А	јас?	Јас	сум	сомнителен?	

	 Нашето	 маало	 го	 викаа	 Пајко.	 Се	 наоѓаше	
веднаш	 до	 Еврејското,	 она	 за	 кое	 отсекогаш	 сум	
обожавал	да	мечтаам.	
	 –	Така	го	викаат	зашто	во	него	живеат	луѓе	Ев-
реи	–	велеше	татко	кога	ќе	го	прашав	да	ми	објасни.	
Сметаше	дека	ми	објаснил.
	 Не	се	задржував	многу	во	комшилак.	Наместо	
тоа,	поинтересно	ми	беше	да	ја	истражувам	тери-
торијата	 до	 нас,	 која	 се	 простираше	 од	 Вардар,	
театарот	 и	 малото	 мовче,	 па	 кон	 Калето,	 Св.	
Димитрија	и	Дизеловата	централа.	Границите	на	
мистеријата.	 Луѓето	 што	 зборуваа	 за	 тој	 дел	 од	
Скопје,	 најмногу	 ги	 спомнуваа	 општината,	 учи-
лиштето,	црквата	и	синагогата.	Мене	не	ми	значеа	
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многу.	Згради	како	згради.	Јас	сакав	слатки.	
	 Сињор	 Коен	 беше	 главен	 кај	 децата.	 Сињор	
Коен,	покрај	тортите,	правеше	и	прекрасни	кола-
чиња	 од	 ореви,	 кои	 ги	 викаа	 марикинос.	 Како	 и	
конфитис	–	бонбони	од	бадеми	обвиткани	со	слој	
бел	 шеќер.	 Ќарувавме	 по	 некоја	 таква	 на	 секоја	
слава	или	свадба.	Често	одев	во	слаткарницата	на	
сињор	Коен	да	си	купам	залашка	со	парите	што	ќе	
ми	ги	дадеше	татко	кога	немаше	да	биде	нервозен.	
Нервоза	е	она	што	го	имаат	возрасните	кога	борчат	
пари.
	 Беше	 есенски	 ден,	 како	 пролетен.	 Не	 го	 бев	
видел	татко	од	вчераутро,	но	имав	зашпарано	не-
што	 пари	 од	 минатата	 недела.	 Викендот	 што	 из-
мина	беше	дождлив	и	немав	излез,	па	затоа	сега	
искористив	празнина	и	веднаш	после	ручекот	оти-
дов	по	бонбони.	Вторник	и	пазар.	Навалица	од	луѓе	
на	 кои,	 од	 моја	 висина,	 човек	 може	 да	 им	 ги	 за-
бележи	 само	 дамкосаните	 панталони	 и	 скудните	
бовчи	што	ги	носат	в	раце,	веќе	престорени	соста-
вен	дел	од	дланките.
	 Кога	влегов,	во	дуќанот	немаше	никој.	Се	свр-
тев	 наоколу	 и	 шушнав	 со	 весникот	 што	 лежеше	
врз	масата.	Без	долго	да	ја	јаснам	ситуацијата,	ре-
чиси	се	подадов	со	главата	кон	витрината	полна	
слатки.	Ја	испружив	дланката.	Ги	имав	на	дофат,	
уште	прстите	да	се	згрчат	во	едно.
	 –	Рака	брка	рака	крка	–	се	слушна	глас	од	темни-
ната	одзади	и,	како	таванот	да	ја	истресе	пред	мене,	
се	појави	девојче	со	кратко	потстрижана	коса.	Тоа	
што	таа	 беше	 мошне	симпатично	 скоцкана,	како	
баклавче,	беше	причина	уште	повеќе	да	се	засра-
мам.
	 –	Да	видам	дали	се	тазе	–	го	лепнав	првото	што	
ми	дојде	на	памет.



��

	 –	Тазе	се,	како	и	секогаш.	Да	не	сакаш	да	про-
баш?	–	игриво	ме	праша.
	 Не	успеа	да	ме	збуни,	зашто	веднаш	се	спро-
тивставив:
	 –	 А,	 ти,	 која	 си?	 Можеби	 си,	 како	 и	 јас	 –	 пот-
кашлав	пред	да	кажам	„муштерија“	за	да	потцртам	
дека	тоа	е	нешто	многу	важно	и,	пред	сè,	дека	се	
однесува	на	мене	самиот.	–	Каде	е	сињор	Коен?
	 Таа	се	смурти	и,	божем	зад	мојот	тил	се	поре-
дило	цело	маало	нестрпливо	чекајќи	да	биде	услу-
жено,	погледна	во	далечина.
	 –	Мислиш,	сињор	татко?	
	 Поцрвенев.	Сакав	да	ги	оставам	парите	врз	ма-
сата	и	да	избегам.
	 –	Кој	си	ти	тебе	да	ти	кажувам...	–	рече,	па	до-
даде:	–	Отиде	по	брашно.	
	 –	Чудно,	никогаш	не	сум	те	видел	овде.
	 Смислува	нешто	за	да	ме	измајтапи,	ми	мина	
низ	глава	во	паузата,	но:	
	 –	 Му	 донесов	 ручек.	 Му	 помагам	 во	 пазарни	
денови.	Ти	што	правиш?
	 Во	дуќанот	стапи	некоја	жена	и	тоа	беше	шан-
са	 да	 заминам.	 Не	 кажав	 ништо	 повеќе.	 Само	 ги	
оставив	парите	на	маса.	Не	мораше	да	ѝ	објаснувам.	
Девојчето	измери	од	бонбоните	со	кои	бев	тргнал	
да	се	послужам	непоканет.	Не	се	сеќавам	дали	ја	
поздравив	пред	да	се	шмугнам.
	 Наместо	да	се	вратам	дома,	отидов	крај	реката.	
Се	спуштив	во	еден	 јаз	и	таму,	додека	Вардар	во	
своето	 корито	 се	 превртуваше	 од	 кошмари,	 во	
транс	ги	срупкав	бонбоните.
	 Некои	велеа	дека	можеш	да	ги	познаеш	по	кап-
чињата	на	главите	или	по	тоа	што	умеат	да	говорат	
шпански.	А	манирите?	И	убавите	слатки.

	 После	 засрамувачката	 ситуација	 во	 дуќанот,	
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најпрво	 сакав	 да	 заборавам	 на	 сè.	 Да	 помине	
непријатното.	Потоа	сакав	да	се	вратам	и	да	се	од-
маздам.	Конечно	сакав	само	да	се	вратам	и	да	 ја	
видам.
	 Цела	седмица	гледав	дома	да	се	држам	пример-
но.	 Послушував,	 дури	 покажав	 и	 интерес	 за	 ука.	
Бездруго,	го	избегнував	гневот	на	претпоставените	
а	преку	тоа	сакав	да	дојдам	до	награда.	
	 Така,	следниот	вторник,	после	пладне,	се	упа-
тив	кон	работилницата	за	слатки.	Ја	познав	уште	
оддалеку.	Значи	и	таа	ме	чекала,	си	реков,	зашто	
штом	 наближив	 до	 излогот,	 девојчето	 ја	 затвори	
вратата	и	ме	размина	со	поглед	набиен	вземи.	Ме	
видела	 како	 доаѓам	 и	 сега	 подготвува	 некоја	 уј-
дурма.
	 Влегов	по	неа	в	дуќан	само	за	да	не	бидам	навра-
пит.	Внатре	беше	зачадено	од	цигара	заборавена	
во	пепелникот.	Околу	витрините	се	чаламеа	деца	
и	избираа	што	ќе	купат.	Решив	да	не	чекам,	туку	да	
тргнам	по	неа.
	 –	Како	си?	–	реков	кога	ја	престигнав.
	 Таа	продолжи,	како	да	не	постојам.
	 –	Каде	живееш?
	 Не	одговори.
	 –	Јас	знам	многу	игри,	сакаш	да	се	дружиме?
	 Како	да	се	сепнала	од	сон,	конечно	ме	погледна	
и	рече:
	 –	Чача	мотамба	зе.	Запомни?	Чача	мотамба	зе	
–	повтори,	и	го	забрза	чекорот.
	 –	Не	ми	кажа	како	се	викаш	–	реков	а	кога	малку	
се	оддалечи	дополнив	горделиво	како	да	е	нешто	
суштествено:	–	Јас	сум	Махо.	
	 Ме	остави	да	гледам	додека	нејзиниот	грб	ста-
нува	 сосема	 мал	 чамец	 кој	 курсира	 кон	 Вардар.	
Сигурно	ме	слушна.	Откако	сосема	исчезна,	одново	
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ме	опфати	чувството	на	несигурност,	како	да	сум	
посрамен	пред	публика.
	 Таа	есен,	доаѓав	уште	неколку	пати,	во	различ-
ни	денови,	но	пред	сè	вторник,	во	дуќанот	на	Коен,	
но	не	ја	сретнав	повеќе.	Ми	текнува	дека	еднаш	се	
осмелив	да	прошепотам	од	зад	шанкот:
	 –	Сињор	Коен,	кога	доаѓа	ќерка	ви?
	 Тој	ме	погледна	сомнително,	божем	сум	рекол:
	 –	Сињор	Коен,	човекот	се	качи	на	Месечината.
	 И	продолжи	да	ги	услужува	муштериите.
	 Помислив	 да	 го	 следам	 сињор	 Коен	 до	 дома,	
но	може	да	му	бидам	сомнителен	и	да	ме	пријави	
во	началството.	Затоа	ја	прашав	баба	дали	ја	знае	
ќерката	на	слаткарот	од	Еврејското	маало,	но	таа	
ми	 рече	 да	 не	 го	 пикам	 носот	 каде	 што	 не	 му	 е	
местото	на	еден	детски	нос.	
	 Долго	 размислував	 за	 она	 што	 го	 кажа.	 Што	
може	 да	 значи?	 Ез	 абматок	 ачач.	 Го	 читав	 одна-
зад.	 Ги	 прередував	 буквите	 како	 оние	 игри	 во	
списанијата,	 го	 прашав	 и	 даскалот	 Веско	 кој	 се	
бавеше	со	јабанџиски	думи.	Ништо.	Бесмислици.	
Конечно,	одлучив	да	ја	заборавам.	
	 Зимата	беше	ѕифт	студена.	Наместо	трчањето,	
морав	 да	 изнаоѓав	 други	 занимации.	 Кога	 некој	
сокак	ќе	се	испразнеше	барем	за	миг,	сакав	да	се	
движам	 со	 затворени	 очи	 дури	 ги	 распознавам	
звуците	и	мирисите.
	 Калдрмата	беше	празна,	прометот	–	намален,	
како	и	можноста	за	слизнување,	и	–	тргнав.	Уште	
на	првиот	чекор	го	препознав	лаењето	на	стари-
от	 мургав	 пес	 на	 Божиновци.	 Ветрот	 минува	
низ	 гранки.	 Се	 отвора	 врата.	 Ножици	 цепкаат.	
Терзијата.	 Некакво	 возило	 на	 соседната	 улица.	
Комбито	за	леб?	Не.	Автомобил.	Белиот	мерцедес	
на	господинот	што	го	викавме	Шпиц	Чевли...
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	 Моето	лице	замрзнато	од	студ	одеднаш	се	вжа-
ри	до	критична	точка	од	левата	страна.	Ги	отворив	
очите	од	болка.	Забележав	дека	сум	отишол	в	дес-
но,	да	дадам	уште	еден	чекор	и	ќе	се	препнам	од	
рабникот	 на	 тротоарот.	 Но,	 тоа	 не	 ми	 беше	 гри-
жа.	 Образот	 сè	 уште	 ми	 гореше	 од	 влепената	
шлаканица.	 Пред	 мене	 немаше	 никој.	 Се	 свртев.	
Десетина	чекори	поназад,	како	пламен	на	свеќа,	
се	нишаа	двајца	војници	во	маглината;	ми	се	чи-
неше	дека	разговараат	и	се	кикотат.	Но,	зарем	не	
се	предалеку?	Тргнав	дома.	Солзи	се	тркаа	по	об-
разите.

	 Кога	 повторно	 ја	 сретнав,	 беше	 февруари	 и	
беше	вторник.	Излегував	од	кај	сињор	Коен	кога	
таа	се	судри	со	мене.	Во	лицето	ѝ	се	читаше	свежи-
на.	Потпораснатата	коса	ја	носеше	сплетена	во	две	
одделни	плетенки.
	 –	Каде	беше	толку	време?
	 –	 Молам	 –	 реков	 изненаден	 од	 наглата	 непо-
средност.
	 –	Зар	ништо	не	памтиш?
	 Не	сакав	да	признаам	дека	знам	сè,	наизуст.
	 –	Мачка	ти	го	изела	јазикот.
	 –	Чача	мотамба	зе	–	кажав	несигурно	а	таа	се	
насмеа.
	 –	Појди	со	мене	–	рече.
	 Тргнавме	нагоре	по	улицата,	па	свртивме	десно.	
Ми	требаа	три	чекора	на	нејзини	два.	Застанавме	
пред	 сосема	 мал	 опустен	 двор	 кој	 порано	 бил	
градина.	Ѕирнав	преку	тарабите	да	нема	куче	што	
ќе	 ме	 закачи	 за	 панталоните	 и	 потоа	 се	 потрпев	
до	 неа.	 Таа	 молчеше.	 Така	 и	 јас.	 Беше	 повисока	
и,	 очигледно,	 нешто	 повозрасна.	 Околу	 вратот	 ѝ	
висеше	амајлија	што	потсетуваше	на	заб	од	диво	
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животно,	очигледно	од	оние	што	ги	има	само	во	
далечните	земји.
	 –	Што	правиме?	–	прашав.
	 –	Чекаме.
	 –	До	кога?
	 –	Сега.
	 Не	се	поплакував	потаму,	бидејќи,	длабоко	под	
кожата,	 тоа	 беше	 она	 што	 го	 чекав	 толку	 време.	
Да	стојам	покрај	неа,	макар	и	без	да	разговараме.	
Фати	приквечерина	а	јас	не	чувствував	умор,	само	
премолчано	 задоволство	 од	 неизвесноста.	 Тогаш	
таа	ме	потчукна	со	лактот.	Спроти	нас	се	прибли-
жуваа	 момче	 и	 девојка	 кои	 срамежливо	 врвеа	
еден	крај	друг.	Не	се	држеа	за	раце,	но	беа	блиски,	
чиниш	 одат	 прегрнати.	 Нивните	 лица	 беа	 чудни	
и	во	еден	момент	сфатив	дека	на	некој	начин	ме	
потсетуваат	 на	 мене	 и	 мојата	 пријателка,	 само	
постари.
	 Момчето	и	девојката	застанаа	на	зададена	точ-
ка,	како	по	договор.	Таа	му	се	насмевна,	климна	со	
главата	и	се	протна	низ	врата.	Тој	не	се	помрдна.	
По	некое	време,	на	еден	од	горните	прозорци,	таа	
однови	се	појави	и	мавна	кон	улицата.	Не	кон	него,	
туку	неодредено.	Иако	стоевме	во	прилична	бли-
зина,	беше	очигледно	дека,	ниту	тој,	ниту	таа,	не	
нè	забележаа.	Момчето	смени	нога	уште	неколку	
пати,	па	тргна.	Одвреме-навреме	ќе	се	свртеше	да	
провери	дали	девојката	стои	онаму,	на	прозорецот.	
Беше	таму	уште	долго,	зад	завесата,	како	сенка	на	
предмет	врз	ѕид.
	 –	Ајде	–	рече	мојата	придружничка.	
	 Мислев	дека	никогаш	нема	да	го	изговори	тоа.	
Кога	се	спуштивме	докај	Камениот	мост,	таа	пов-
торно	проговори:
	 –	Следниот	петок	да	ме	чекаш	овде,	во	три	ча-
сот.
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	 –	Добро	–	реков.	–	Три.
	 И	 овој	 пат	 заборавив	 да	 ја	 прашам	 како	 се	
вика,	 помислив	 додека	 ја	 растурав	 салатата	 во	
порцеланот	на	мајка.	Беше	нејзин	роденден	и	таа	
ги	отвораше	подароците.	Но,	јас	бев	отсутен.	Прв	
пат	да	не	мислам	на	тортата.	Чекав	да	дојде	петок	
и	да	ми	кажа	како	се	вика.
	 –	Ниника	–	рече	и	ме	поведе	со	неа.
	 –	Кои	беа	оние	луѓе?	–	прашав.
	 –	Мислев	дека	сакаш	да	се	играш	–	ми	кажа.	–	А	
кога	играш,	немаш	време	за	прашања,	само	ужи-
ваш.
	 Потоа	ми	рече	дека	ме	води	кај	неа.	Пред	да	при-
стапиме	до	куќата,	ме	предупреди	да	бидам	тивок.	
Нивната	куќа	беше	жолта	и	красна,	со	навистина	
големи	прозорци	зад	кои	се	бесеа	пердиња.	Пред	
влезот,	 наведнат	 кон	 внатрешноста	 на	 нивниот	
дом,	 имаше	 закачено	 предмет	 кој	 таа	 најпрво	 го	
допре	а	потоа	го	спои	со	своите	усни.
	 По	крцкави	скали	ме	внесе	во	слабоосветлен	
салон.	Зарем	оние	олкави	прозорци	даваат	толку	
малку	светлина?	Додека	ги	разгледував	украсите	
и	фотографиите,	ме	повика	од	зад	грб.
	 –	Дојди	да	ми	помогнеш.
	 Пристапив	до	една	ниска,	резбана	масичка.	
	 –	Фати	оттаму	–	рече.
	 Ја	 префрливме	 масичката	 во	 едниот	 агол	 на	
собата	 и	 дури	 тогаш	 забележав	 дека	 сето	 време	
газиме	врз	шарен	килим	во	форма	на	круг,	убави-
на	каква	што	немам	видено	во	животот.	Беше	нео-
бично	 мек,	 крзно	 од	 чинчила	 не	 му	 е	 рамно	 (не	
дека	 сум	 допрел	 чинчила,	 но	 мајка	 пред	 војната	
постојано	 ја	 спомнуваше),	 а	 додека	 стоиш	 на	 не-
го	чувствуваш	како	да	се	движиш	бавно,	со	голи	
нозе,	 по	 житно	 поле.	 Централна	 позиција	 на	 те-
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пихот	зафаќаше	орнамент	во	облик	на	големо	око	
кое	наместо	зеница	имаше	сонце.	Ниника	ми	рече	
да	седнам	токму	таму.	Потоа	ме	послужи	со	кан-
дирано	 овошје	 кому	 не	 можев	 да	 му	 го	 одредам	
видот.	 Го	 голтнав	 без	 долго	 да	 го	 запознавам	 со	
мојата	уста.	И	таа	седна	покрај	мене.
	 –	Ова	е	тепихот	на	дедо	ми.	Нему	му	го	дал	дедо	
му	а	тој	 го	донел	кога	бил	далеку	на	Исток.	Има	
уште	еден	ист	ваков,	во	Русија.
	 Ја	 погледнав	 продорно,	 како	 доказ	 дека	 сум	
овде,	во	Скопје,	потоа	ги	склопив	клепките	и	без	
да	ми	каже	што	да	сторам,	гласно	изговорив:
	 –	Чача	мотамба	зе!
	 Одеднаш	летаме	таа	и	јас,	фатени	за	раце,	низ	
некакви	виулести	ходници	и	избиваме	на	другиот	
крај.	 Тоа	 е	 стан	 во	 кој	 има	 ист	 ваков	 тепих.	 Но,	
од	 прозорецот,	 наместо	 нашето	 Кале,	 небото	 се	
растопува	во	крв-црвено	а	наоколу	царува	огромна	
врева.	Зградата	каде	што	се	наоѓаме	се	дели	на	две.	
Заглушувачки	топот	го	разбива	стаклото,	дрвото,	
малтерот,	сè	што	е	кршливо	и	јас,	среде	тој	хаос,	
со	поглед	 ја	ловам	Ниника.	 Ја	здогледав	–	мирно	
гледа	во	мене.	Како	да	сме	заштитени	и	непробојни,	
како	да	сме	бесмртни,	стоиме	еден	спроти	друг	а	
трската	над	нас	се	крши,	гранатен	мев	ни	минува	
пред	очи,	сè	е	толку	гласно	и	интензивно.
	 –	Ајде	–	рече	таа	и	скокна	назад	врз	тепихот.	
	 Кога	се	разбудив,	лежевме	покосени.	Ги	отво-
рив	очите,	а	потоа	и	Ниника.	Од	топлината	ушите	
ни	беа	румени.	Прв	пат	ја	видов	како	се	смее.	
	 Како	да	ми	ги	одредила	мислите,	веќе	се	симну-
вавме	кон	портата.	На	крајот	на	улицата	се	свртев	
последен	пат.	Иако	беше	мрак,	знаев	дека	е	некаде	
таму	и	чека	да	се	загубам	од	видикот.



��

	 После	 неколку	 дена,	 одново	 ја	 сретнав,	 и	 тоа	
пред	 семејната	 куќа.	 Бев	 излегол	 да	 го	 викнам	
татко,	 кога	 ја	 здогледав	 потпрена	 на	 олукот.	 Се	
озарив	и	добив	елан,	иако	цел	ден	им	разнесував	
намирници	на	бабите.	
	 –	Од	каде	знаеш	дека	овде	живеам?	–	прашав.
	 –	Остави	го	тоа	сега.
	 Ме	повика	да	се	прошетаме.
	 –	На	кратко	–	рече	таа.	–	Ако	си	ми	пријател.
	 Движејќи	се	без	некоја	цел,	ја	прашав	дали	ќе	
можеме	 некогаш	 повторно	 да	 одиме	 онаму.	 Рече	
дека	и	таа	би	сакала,	но	тивко	додаде...
	 –	Само	не	кажувај	никому!	Можам	ли	да	ти	ве-
рувам	за	тоа?
 За	да	ја	потврдам	мојата	доверливост	решив	да	
ѝ	ја	оддадам	мојата	игра.	Отсекогаш	сум	барал	не-
кој	кој	ќе	ме	разбере.	Конечно	најдов,	помислив.	И	
ѝ	кажав.
	 –	...Не	смееш	да	застануваш	сè	до	дома,	а	потоа	
треба	да	ја	нурнеш	главата	во	перница.	Ќе	видиш	
што	ќе	се	случи.
	 –	Која	е	целта	на	твојата	игра?
	 –	Целта	е	да	исчезнеш.	Мислам	дека	еднаш	ќе	
успеам,	барем	за	миг.	Да	исчезнам	од	овој	свет	како	
што	сите	тие	шумови,	слики,	мириси	одат	некаде.	
Мајка	ќе	влезе	и	нема	да	може	да	ме	забележи.
	 –	Веруваш	во	тоа?	–	праша.	
	 Помолчав	малку	пред	да	одговорам.
	 –	Верувам.	
	 –	Тогаш,	вистина	е	–	рече	таа.
	 –	Да	не	сакаш	да	пробаш?
	 Ја	 погледнав	 во	 очи.	 Го	 имаше	 својот	 сјај.	 Се	
упативме	до	Чаршијата.	Чекавме	момент	кога	ќе	се	
подрасчистат	жандармите.	Дуќаните	се	подготву-
ваа	за	затворање.
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	 –	Ќе	се	видиме	пак,	нели?	–	реков.
	 –	Само	ако	не	успее	твојата	игра	–	рече	сери-
озно.
	 Климнав	со	главата.	Ми	даде	знак.
	 –	Три	–	четири	–	позор	–	сад!	–	викнав.
	 Трчав	како	да	ме	гони	нешто,	како	зад	мене	да	
се	 собрани	 сите	 градски	 кучиња-скитници,	 дури	
и	 нешто	 пострашно	 од	 тоа,	 и	 не	 ми	 беше	 гајле	
дали	 некој	 ќе	 ме	 чуе	 или	 види.	 Никогаш	 не	 сум	
се	 чувствувал	 толку	 слободен,	 мислев	 дека	 ќе	 се	
втопам	 во	 секој	 звук	 или	 прозрак.	 Крчење	 преку	
отворен	 прозорец.	 Катанец	 удира	 од	 металните	
решетки.	Прекори.	Свири	сирена.	Чекори.	Пискот-
ници.	 Домашна	 кавга.	 Ловев	 звуци	 кои	 патуваа	
од	далеку.	Мирис	на	расол.	Сето	тоа	се	намотува	
околу	мене,	како	да	сум	кожурец	на	свилена	буба.	
Вибрации	од	Ниника	додека	трча	зад	мене.
	 Потонав	во	душекот.	
	 Не	помина	многу,	кога	ме	прекина	мајка	која	
влета	в	соба.
	 –	Каде	си!?	Мислев	дека	ти	е	речено	да	не	трчаш	
така!	Ајде,	измиј	се	и	симни	се	да	вечераш.
	 –	Не	сум	гладен	–	мојот	глас	се	подаде	беспо-
мошно	од	постелата,	како	желка	во	леген.
	 Ноќта	 вревата	 продолжи	 и	 насон:	 ѕвечење,	
голема	змија	се	влече	по	земја	а	јас	сум	качен	на	
неа.	Толпа	луѓе,	млади	и	стари,	машки	и	женски,	
бегаат	 штом	 ќе	 ме	 здогледаат.	 Беше	 доцна	 кога	
се	извлеков	од	постелата.	Зошто	не	ме	разбудиле	
досега?
	 Сите	беа	во	кујната	и	седеа	околу	маса.	Баба	се	
сепна,	обидувајќи	се	да	ги	прикрие	солзите.
	 –	Што	се	случува,	мамо?	–	прашав.
	 –	Ништо	–	рече	мајка.	–	Денес	треба	да	се	седи	
дома.
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	 –	Зошто	да	седиме	дома?
	 –	Зашто	е	забрането	да	се	излегува.
	 –	Ама,	зошто?
	 Не	разбирав.	Беше	четврток.	Што	е	толку	важ-
но	во	четврток?	Отидов	во	својата	соба.	Седнав	да	
читам,	но	упорно	мислев	на	Ниника.	А	кога	мислев	
на	 неа	 место	 не	 ме	 фаќаше.	 Нешто	 ме	 туркаше	
надвор.	Доцна	пладнето,	решив	да	излезам.	Се	пре-
качив	преку	задниот	прозорец	и,	извлекувајќи	се	
меѓу	куќите,	бев	на	улица.	Пустош	владееше	како	
никогаш.	Поминав	покрај	дуќанот	на	сињор	Коен.	
Затворено.	Потаму	ме	застана	еден	во	униформа:
	 –	Чиј	си?
	 –	На	Петрови.
	 –	Како	се	викаш?
	 –	Махо.
	 –	Марш	дома,	побрзо!	–	не	рече,	туку	извика.
	 –	Во	ред,	господине	–	возвратив.
	 Скрита	сила	ме	одвлече	до	куќата	на	Ниника.	
Беше	напуштена.	Тропнав.	Вратата	се	отвори	сама	
од	себе.	Одаите	беа	празни	и	пусти.	Во	салонот	не-
маше	никој.	Подот	беше	гол.	Килимот	го	немаше,	
Ниника	ја	немаше.
	 –	Не	е	можно!	–	реков	гласно.	–	Не	е	можно.	

	 Трчав	најбрзо	што	можам,	но	без	ефект.	Како	
да	сум	дел	од	свет	на	мртви	моменти,	не	ги	слушав	
дури	ни	своите	чекори	врз	калдрмата,	само	една	
тешка	тишина	која	го	заглушува	умот	до	бесвест.	

	 Низ	магла	памтам	уште	еден	настан.	Со	мислата	
дека	 јас	 сум	 виновен	 за	 сè,	 тргнав	 да	 го	 барам	
татко.	Сакав	да	се	оправдам.	Во	берберницата	на	
Груби	 сум.	 Таму	 го	 наоѓам	 седнат,	 наместен	 за	
бричење,	чека,	гледа	во	огледалото,	лицето	му	се	
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искривоколчило,	како	да	не	е	тој,	туку	некој	друг	
во	негова	кожа.	Внатре	само	ние	двајцата.	Не	ме	
прашува	 строго,	 како	 обично,	 што	 барам	 таму.	
Молчи.	
	 Забревтан,	му	велам:
	 –	Тоа	беше	само	игра!	Те	молам,	тато,	прости...	
Тоа	беше	само	игра!

	 Не	знаев	каде	е	Ниника,	освен	што	еднаш	ги	
наслушнав	 баба	 и	 мајка	 како	 зборуваат	 работи	
кои	 не	 се	 за	 верување.	 Но,	 тоа	 не	 може	 да	 биде	
вистина.	
	 Еден	ден,	кратко	пред	да	се	врати	слободата	во	
Скопје,	седевме	во	гостилницата	на	Белчо.	Татко	
ме	однесе	на	утринска	чорба.	Бела	чкембе	чорба.	
Ќе	сркне,	па	ќе	се	забрише.
	 –	Вака	треба	–	ми	вели.	–	Гледаш?	
	 Бевме	во	гостилницата	кога	весниците	објавија	
дека	сојузниците	го	бомбардирале	Берлин.	Првата	
бомба	го	отепала	единствениот	слон	во	зоолошката	
градина.	
	 –	Секогаш	гинат	невините	–	додаде	Белчо.
	 А	Ѓоко-ложачот	само	кажа:
	 –	Индија	мала,	Велика	Британија.
	 Го	замислував	Берлин	како	што	ги	замислував-
ме	слатките	на	сињор	Коен.	И	да	се	биде	оној	кутар	
слон.	И	ја	замислував	Ниника	во	некоја	таква,	да-
лечна	 земја.	 И	 знам	 дека	 и	 таа	 оттаму	 мисли	 на	
мене.	
	 Што	 се	 однесува	 до	 играта,	 не	 ја	 заиграв	
повторно.	Пораснав,	се	надевам.	Пораснав.	Се	на-
девам.

	 Сè	до	утрово,	речиси	дваесет	години	подоцна.	
Се	 превртува	 нешто	 во	 утробата	 на	 градот	 штом	
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одеднаш	сите	моменти	што	сум	ги	сокрил	во	оваа	
соба	 одново	 изникнуваат	 назад,	 се	 враќаат	 како	
бумеранг.	Пропаѓам	и	јас	во	јастакот.	Иако	е	толку	
рано,	бучава	се	крева	чиниш	на	ветрометина	сме,	
како	да	ги	отвориле	вратите	оние	од	едниот	крај	на	
Скопје	и	оние	од	другиот	крај	и	никој	не	попушта.	
Го	дослушнувам	и	гмечењето	на	памукот,	прецизно	
и	опипливо.	Ете,	сè	е	исто	како	тогаш.	Поплава	од	
сенки,	довици,	ароми	и	случајности,	а	јас	всреде.	
Не	се	плашам.	Пет	часот	е	и	седумнаесет	минути.	
Наскоро	ќе	бидам	на	сигурно.
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Момчештво

СИМБИОЗА
исповед	на	еден	облак

	 Никола	 беше	 последниот	 од	 својот	 род,	 сега	
веќе	безрод.	
	 Брат	му	Божидар	попушти	пред	налетот	на	една	
од	најподмолните	и	најнепредвидливите	болести.	
Неговата	судбина	беше	јасна	и	однапред	одредена	
уште	со	раѓањето	и	распоредот	на	ѕвезди.	
	 Но,	нема	да	ви	зборувам	за	тоа.	
	 Татко	му	Илија	загина	во	земјотрес,	еден	ден	
кога	Бог	се	наведна	кон	него	и	го	допре	градот	со	
својот	непоткастрен,	брадосан	врв	на	лицето.	
	 Но,	нема	да	се	задржам	ниту	на	него,	иако	тоа	
беше	настан	кој	долго	ќе	остане	меѓу	сите	нас.	
	 Мајка	 му	 Анастасија	 живееше	 до	 пред	 некоја	
недела.	Ја	најде	Никола	едно	утро	кое	мирисаше	на	
пролет,	а	само	нему	на	омајаност	и	бестелесност,	
исполнета	со	солна	киселина	во	својата	неподвиж-
на	природност.	
	 Но,	 нема	 да	 ве	 заморувам	 ниту	 со	 таа	 исто-
рија.	
	 Ќе	се	задржам	на	последниот	огранок	на	ова	
семејство	 наречено	 Никола	 од	 дваесет	 и	 седум	
години,	сто	седумдесет	и	осум	сантиметри,	осум-
десет	и	четири	килограми,	четиристотини	и	деве-
десет	германски	марки	месечно...	Никола	од	архи-
тектонскиот	 факултет,	 Никола	 од	 агенцијата	 за	
недвижности,	Никола	од	Скопје	Север,	Никола	од	
Крушево,	 Никола	 од	 семејството	 кое	 го	 бараше	
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својот	мир,	планински	врв,	изгубен	одамна,	мно-
гу	одамна.	Никола,	страсен	планинар.	Не	му	пре-
остана	 на	 овој	 Никола	 ништо	 друго,	 туку	 и	 тој	
самиот	 да	 се	 стреми	 кон	 бескрајот	 на	 висината,	
бескрајот	на	флуидниот	мраз,	будач	на	соништата	
и	чувствата,	будач	на	животот.	Го	сакаше	времето	
минато	 во	 лов	 на	 природата,	 во	 лов	 на	 она	 што	
тајно	шепнеше	над	сите	наши	глави	и	неосвоиво	
испраќаше	иронична	насмевка	кон	нас,	кои	како	
моторизирани	 пчели	 се	 кршевме	 во	 нејзините	
падини.	Можеби	токму	на	тој	врв,	како	на	Олимп,	
се	наоѓаше	царството	небеско,	каде	што	е	новата	
софра	на	неговата	поранешна	фамилија.	Го	гореше	
желбата	која	го	измачуваше	и	во	неговиот	сон	не	
го	оставаше	на	мира	и	во	спокој.	Му	топотеше	во	
дамарите	и	не	можеше	да	се	справи	на	друг	начин,	
освен,	вака,	во	грч,	во	трк,	во	лулка	на	покачениот	
адреналин.
	 Не	му	остана	никој	ниту	од	поблиските	роднини,	
ниту	од	подалечните.	Не	ги	познаваше	или	пак	не	
постоеја.	Бездруго	не	се	оптоваруваше	со	тоа.	Ги	
имаше	само	тројцата	неразделни	другари	кои	се-
когаш	го	чекаа	на	аголот	од	улицата,	со	нивното	
комби,	 и	 му	 го	 откриваа	 светот	 на	 вертикалните	
можности.	 Мартин,	 сопственикот	 на	 ова	 комбе,	
новопечен	бизнисмен,	чедо	на	транзицијата,	тат-
ко	на	две	дечиња,	сопруг	на	благородна	жена,	му	
беше	близок	како	Божидар,	како	Илија.	Тие	двај-
ца	 постојано	 седеа	 напред	 и	 го	 вардеа	 патот	 кој	
брзаше	под	нивните	тркала,	како	секогаш	така	и	
тој	ден	кој	ги	пречека,	снежно,	студено,	с...
	 Но,	 не	 лажете	 се,	 нема	 да	 застанам	 само	 на	
ова...
	 Се	смееја	сите	на	шегите	кои	Бојан,	најмладиот	
меѓу	нив,	ги	редеше	без	престан	од	задното	седиш-
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те,	 онака	 раскомотен	 и	 безгрижен	 во	 својата	
младост	 и	 недоволна	 укост,	 во	 неговата	 чесност	
и	непогрешливост.	Сигурно	сега	мисли	на	својата	
прекрасна	Ели,	Елизабета,	девојката	која	носеше	
дел	од	неговите	дух	и	плот.	
	 Но,	нема	да	пишувам	повеќе	за	нив,	бидејќи	и	
не	мислам	да	пишувам	романса...
	 Најнерасположен	меѓу	нив	беше	Сашо.	Сигур-
но	го	измачува	неговиот	очув,	со	кого	живее	без	
многу	 расправии	 и	 навреди,	 иако	 ретко	 кој	 има	
таква	претстава	за	таквите	семејства.	Обично	бе-
ше	неразличен	дел	од	ова	неразделно	друштво,	ме-
ѓутоа	овој	пат	како	да	не	му	се	зборуваше	многу.	
Го	 бараше	 освојувањето	 и	 ништо	 повеќе.	 Беше	
решен	да	стаса	онаму	каде	што	не	бил	со	своите	
траги,	но	со	погледот	–	бескрајно	често.	Во	строго	
определен	такт	го	забришуваше	задниот	прозорец,	
со	веќе	навлажнетите	ракавици,	кој	постојано	се	
замаглуваше	 од	 живоста	 што	 бликаше	 меѓу	 нив;	
Никола	и	останатите.	
	 Но,	застанувам	дотука	за	Сашо.
	 Со	целосна	опрема	и	тотемот-чувар	скриен	во	
себе,	 го	 удрија	 првиот	 чекор	 по	 белиот	 снежен	
килим	од	овде	до	небеса.	Ги	вознесе	и	понесе	тој	
килим,	како	летачки,	во	пазувите	на	белиот	крал	
кој	владееше	со	планината...	За	разлика	од	времето	
поминато	 во	 комбето,	 овде	 секој	 се	 посветуваше	
на	 себеси,	 на	 својот	 внатрешен	 простор,	 на	 она	
што	 го	 мачеше	 и	 оплеменуваше,	 на	 она	 што	 го	
предизвикуваше	 и	 бодинаше,	 што	 го	 бодреше	 и	
расплачуваше.	 Ќе	 се	 дофрлеше	 некој	 збор,	 шега,	
но	тоа	беше	ненадејно,	случајно	и	со	силен	ек	во	
просторот.	 Потоа	 му	 подаваше	 рака	 едниот	 на	
другиот,	 другиот	 на	 третиот.	 Се	 влечеше	 оро	 по	
хоризонтот	кој	сè	повеќе	обелуваше	и	исчезнуваше	
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од	 видокругот	 на	 оние	 кои	 ги	 чуваа	 нивните	
животи,	како	на	земјата,	така	и	на	небото...
	 ...Помислија	дека	се	изгубија.	Немо	се	поглед-
наа,	бидејќи	ова	не	им	беше	прв	пат,	но	невремето	
го	 правеше	 своето	 и	 немо	 си	 испратија	 погледи,	
прашални	а	безодговорни.	Во	секој	од	нив	посто-
еше	грам	неизвесност	и	хаотичност,	желба	за	спас	
и	ослободување	од	оковот	кој	големото	белило	им	
го	нанесуваше	околу	нивните	нозе.	Патот	за	дома	
исчезна.	
	 Во	еден	момент	Никола	помисли	дека	можеби	
е	поумно	да	се	раздвојат.	Сепак,	останаа	заедно,	
зашто	знаеја	дека	она	што	постоеше	меѓу	нив,	не	
го	кине	една	грешка,	дури	и	да	го	платат	прескапо.	
Иако	во	тој	момент	никој	ни	на	ум	не	 ја	ставаше	
фаталноста,	 под	 нивната	 кожа	 затрепери	 по	 ед-
на	 морница	 и	 непријатно	 се	 развлече	 на	 сите	
страни	во	и	вон	нив.	Едниот	го	насети	другиот	и	
немаше	потреба	да	се	погледнат	и	да	видат	дека	и	
Месечината	трепери	над	нивната	судбина.
	 Тогаш	Никола	почувствува	дека	се	доближува	
сè	повеќе	до	она	што	некогаш	го	љубеше,	а	сега	уш-
те	толку	повеќе	му	се	раѓаше	истиот	емоционален	
наплив.	Како	да	зачекори	посмело,	поодмерено,	но	
одеднаш	се	стресе,	подзастана,	 се	разби	секаква	
халуцинација,	студен	грч.	Се	сепна,	се	запраша	ка-
де	оди	овој	пат	што	го	одбираат	и	што	тој	го	води.	
Што	носи	за	него,	што	за	другите?	Магла	или	сонце?	
Роденден	или	помен?	Застана	и	се	сврте	назад.	Не	
ги	виде	јасно,	но	ги	знаеше	добро	бледите	лица	на	
Мартин,	 Бојан	 и	 Сашо,	 бледите	 лица	 на	 песната,	
радоста	и	животот.	Тие	не	беа	сами,	со	нив	за	рака	
ги	носеа	своите	сопруги,	девојки,	родители,	деца...	
Го	носеа	својот	род	со	себе.	
	 Никола	беше	нервозен	и	лут	себеси,	сакаше	да	
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го	продолжи	патот,	да	се	даде	залог	за	останатите,	
но	не	можеше,	остана	онака	свртен	наназад,	кон	
другите,	 кон	 своите.	 Се	 покаја	 што	 нешто	 не	 ги	
спречи	 да	 стигнат	 овде,	 се	 покаја	 зошто	 Мартин	
не	 остана	 да	 го	 помине	 викендот	 со	 своите	 кре-
калчиња?	Зошто	Бојан	не	го	започна	и	заврши	ут-
рото	 во	 постела	 со	 Ели?	 Зошто	 Сашо	 не	 настина	
вчеравечер?	Зошто	не	отиде	сам?	Не,	и	за	сето	тоа	
да	имаше	изгледи	да	биде	така,	сепак	Мартин	ќе	ги	
прегрнеше	децата	и	со	извинувачки	поглед	ќе	го	
нарамеше	ранецот,	Бојан	со	бакнеж	ќе	ја	оставеше	
Ели,	Сашо	со	шамиче	ќе	ги	облечеше	чизмите.
	 Никола	 ја	 презеде	 вината	 на	 својот	 грб.	 Се	
усрами,	зашто	знаеше	дека	тој	е	единствениот	кој	
нема	никого	онаму	долу,	дека	ниедно	око	и	ниедно	
срце	не	чека	да	го	почувствува	неговиот	такт.	Не-
маше	никој	поблизок	од	овие	луѓе	што	се	овде	со	
него,	што	го	покриваат	неговиот	грб	од	ветрот	кој	
ќе	им	биде	голем	противник	на	целата	армија	вој-
ничиња	кои	наскоро	ќе	бидат	доведени	овде	за	да	
се	 борат	 и	 жртвуваат	 и	 да	 ги	 пронајдат	 нивните	
угаснати	 тела,	 кои	 и	 такви	 смрзнати,	 сигурно	 ќе	
им	 значат	 многу	 на	 нивните	 блиски.	 Ќе	 сакаат	
барем	 достоинствен	 крај.	 Сите	 овие	 мисли	 кои	
пролетуваа	и	исчезнуваа	низ	неговата	глава	уште	
повеќе	го	разгневија	и	му	оставија	време	само	за	
да	 испушти	 една	 кристално	 бисерна	 солза,	 која	
умре	уште	со	нејзиното	излегување	од	него.
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ВЕКОТ НА ЗАГУБЕНИОТ ШАЛ

	 Беше	некогаш.	Јас	тогаш	во	пазува	носев	гулаб.	
Штом	дојдов	до	тебе,	ти	силно	викна	и	затреперија	
гранките.	Потоа,	ми	рече:
	 –	 Не	 плаши	 се.	 Јас	 носам	 среќа	 ако	 газиш	 во	
паркот	 кога	 земјата	 е	 росна	 и	 мириса	 на	 дете-
лина.	
	 –	Тогаш	дојди	во	мојот	преград!	–	викнав,	но	ти	
исчезна	со	босоногата	магла.

*	*	*
	 Студот	и	клунестите	гаврани	го	прекрија	небо-
то.	Изгледаа	скукулените	врапци	како	јастреби	со	
змии	во	канџа.	А	тие	кутрите	само	полумртов	цр-
вец	колваа	со	изабените	клунчиња.	Каков	тон	на	
детски	плач!?	Пониску	од	самиот	чин.	Прозорците	
осамнуваа	темни	а	портите,	иако	замандалени,	тро-
паа	на	ветрот.	Ќе	има	ли	избавение	за	замрзнатите	
вирови?	Никој	не	веруваше	дека	пролетта	ќе	плам-
не	повтор’	по	тротоарите.
	 И...	одев	по	тротоарите.	Несомнено	не	ме	сакаа,	
но	бев.	И...	одев	по	нив.	А	нив	ги	немаше.	
	 Беа	тогаш	валкани,	калливи.	И	влажни	беа.	На-
ведени	 ничкум,	 навредени.	 Испарливи	 во	 денот.	
Немаше	 никој	 да	 им	 помогне.	 Ретко,	 на	 полноќ,	
кога	 мрзнат	 вените	 на	 челото,	 залутан	 чистач	 ќе	
собереше	 догорче,	 замрзнат	 лист	 или	 загубен	
бакнеж.	Ја	полнеше	така	својата	метална	рака	на	
тркалца	и	исчезнуваше	со	бесното	време.
	 Тротоарите	повторно	остануваа	сами.	Тишина	
владееше.	 А	 потоа	 –	 свет!	 Излегуваа	 по	 улиците	
шафранести	тркала,	ѓонови	–	црни,	поцрнени,	ши-
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лести	 потпетици,	 изѕемнати	 гулабарски	 канџи,	
валкани	 мачешки	 шепи,	 чад	 од	 празничен	 огон,	
кучешко	 беснило,	 свет,	 свет,	 свет...	 А,	 пак,	 беше	
празно.	Ги	немаше.

*	*	*
	 –	Залудни	се	визиите	на	големите	умови.	Сè	ќе	
исчезне	–	ми	затрепери	во	школката	гласот.
	 –	Јас	сум	шарен	–	возврати	некој	од	моето	гр-
ло.
	 –	Ако.	Мене	ми	се	вртат	стрелките	во	душата.	
Не	покажувам	кога	ќе	снема	здив...
	 –	Архитектите	градат	без	љубов.
	 –	Тука	нема	да	пукне.
	 –	Јас	доаѓам	оттаму.
	 –	Колку	е	прекрасно,	нели!	Никогаш	нема	да	те	
остават.
	 Затреперија	ѕвона.
	 –	Ја	чекате	пролетта.
	 Потврди.
	 –	Тивко	доаѓа.	Бесшумно.	Ако	сте	доволно	прет-
пазливи,	ќе	ја	почувствувате	–	се	смеам.
	 –	Умеете?	–	се	зачуди.
	 –	Што?
	 –	Да	родите	среќа.
	 –	Јас	сум	маж.
	 –	Како	знаете	–	речиси	без	срам	ме	запраша.
	 –	Немате	прашалници	на	крајот.
	 –	Зар	вие	имате	точки!	–	строго	ми	викна.	–	По-
зајмете	ми	ги!
	 Предоцна	ги	чув	ѕвоната.	Се	сепнав.
	 –	Нема	никој	–	самна	една	воздишка.

*	*	*
	 Замина	лисјето.	Чешла	ветрот	по	земјата.	Мра-
зулци	ги	красат	порите.	Со	бел	балзам	ги	покрија	
мртвите.	Кашлаат	дрвјата.	И	луѓето.	Верните	отка-
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жуваат	 послушност,	 бидејќи	 тротоарите	 лете	 се	
врела	 каша	 а	 зиме	 стаклен	 затвор.	 Не	 се	 дише.	
Плуканици,	 незгасната	 пепел,	 целофан,	 пресно	
вино,	мувлосана	кутија,	сè.	
	 Закапеа	потоци,	гранките	ги	здрочија	ноктите	
а	сонцето	своите	зраци.	Почнаа	песни	за	да	не	ги	
загубат	своите	желби.	Бавно,	дел	по	дел,	останаа	да	
лежат	заспани	соништата	на	оние	кои	некогаш	беа	
деца.	Зар	пораснаа	тие	кои	ги	радуваа	камењата,	
земјата,	 растенијата	 и	 асфалтот?	 Ми	 кажаа	 дека	
ги	 изел	 мракот.	 Порано	 овде	 имаше	 луѓе,	 куќа	 и	
прозорци.	Останаа	темелите,	но	нема	кој	да	гради	
повторно.	
	 Тажно	е.	Помогнете	ѝ	на	самоста.	
	 Празни	се	тротоарите.	

*	*	*
	 –	Ќе	ме	земеш	в	раце?
	 –	Немам	прсти.
	 –	Имаш	коса.
	 –	Сеедно.
	 –	Кој	е	со	мене?

*	*	*
	 Разбудете	се.	Утро	е!	Брмчат	дупчалки,	светат	
излозите.	Згаснаа	кандилата	и	душите	на	улични-
те	светилки.	Земете	чадори.	Денес	ќе	врне.	Земете	
црни	мантии.	Ќе	ги	закопуваат	тротоарите.	Поне-
сете	темјан.	Заборавив	како	ми	мирисаат	предците.	
Понесете	топломер.	Очите	ми	ги	извадија.	Партали	
се	сторив.	Јас	и	мојот	тротоар.	Празни	сме,	а	некаде	
во	далечина,	сосем	далеку,	се	слушаат	чекори...

*	*	*
	 Мувлата	се	нафатила	врз	катинарот	а	сенките	
само	 ги	 будат	 стрелките	 на	 стариот	 часовник.	
Прозорците	остануваат	и	зиме	незамаглени,	зашто	
нема	здивови.	Духовите	со	мака	на	облачиња	мали	
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вјасаат	и	немо	ги	отвораат	усните.	Некаде	далеку	
шумоли	градот.	Се	кине	филмската	лента.	Бездруго	
здивнал	човекот	крај	проекторот.	Судба.	Лесно	го	
прифатив	она	што	не	го	сакав.	Злочин	до	злочин	и	
ќе	скипне	снагата.
	 Нема	да	се	запали	огнот	во	каминот,	бидејќи	
немаме	 камин.	 Свеќите	 гореле	 до	 пред	 малку.	
Чадат.	 Празни	 сме,	 а	 некаде	 во	 далечина,	 сосем	
далеку,	се	слушаат	чекори...

*	*	*
	 –	Кој	тропа!!?	–	ми	се	стопи	сонот.
	 Се	 приближија.	 Барав	 сè,	 а	 само	 бакнеж	 се	
слеа	над	моето	ветво	и	смрзнато	чело.	Потоа	здив,	
и	втор,	и	трет...	Градот	се	отвори	под	мене.
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ПРИКАЗНИЧАР

	 Ми	треба	приказна.	Очајно	ми	треба	приказна.	
Не	можете	да	си	замислите	колку	очајно	ми	е	пот-
ребна	 приказна.	 Искрено,	 меѓу	 нас	 кажано,	 јас	
сум	гладен	за	приказни	како	андалузиски	пес.	Не	
пребирам	 средства	 за	 да	 дојдам	 до	 приказните.	
Секојдневно	влегувам	во	животите	на	другите,	ги	
распрашувам,	раскривам,	соголувам,	провоцирам,	
ја	сакам	секоја	подробност	од	нивната	биографија,	
секој	детаљ.	
	 Татко	 ми	 ми	 ги	 купува	 сите	 дневни	 весници,	
сите	неделни	списанија.	Не	можам	без	шарените	
страници	и	црните	хроники.	Јас	сум	приказнофил,	
јас	 живеам	 за	 приказните,	 живеам	 од	 нивните	
остатоци.	Се	хранам	со	петстотини	седумдесет	и	
четири	приказни	неделно.	Тоа	ми	е	неделна	доза.	
Им	здодевам	на	дедовците	и	бабите.	Ги	знам	си-
те	 нивни	 прикаски	 и	 ги	 терам	 да	 научат	 други.	
Инсистирам	да	ме	запознаат	со	нивните	постари	
и	помлади	пријателки	и	пријатели	кои	знаат	при-
казни:	народни,	нивни,	прочитани,	измислени,	се-
какви...	Не	можам	без	приказни.	Раскажувајте	ми	
или	ќе	сотрам!
	 Излажете	ме	ако	треба,	само	кажувајте,	кажувај-
те.	 Не	 престанувајте!	 Дајте	 ми	 ги	 најинтимните	
моменти,	 најморбидните	 случки,	 најсреќните	
настани,	 најнепредвидливите	 денови!	 Сакам	 сè	
да	знам!	Не	избегнувајте,	не	вртете	го	разговорот.	
Не	 е	 фер.	 Јас	 сум	 како	 риба,	 не	 кажувам	 ништо.	
Како	бунар	без	подземни	одливи.	Сè	останува	во	
мене.	Ми	велат:	Можеби	ти	треба	да	пишуваш.	Им	
одговарам:	 Можеби.	 Некогаш.	 Не	 сега.	 Но	 знам,	
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тоа	нема	да	се	случи.	Јас	не	сум	пишувач.	Јас	сакам	
да	слушам,	да	читам,	да	се	наполнам	со	куп	сочни,	
вкусни,	богати,	бомбастични	приказни.	За	љубов,	
за	смрт,	за	хуманост,	за	убиства,	за	проневери,	за	
тегобност,	за	неверства,	за	вонземјани,	приказни	
за	историјата,	за	сегашноста,	за	иднината,	за	поз-
натите,	за	малите	луѓе.	Кажувајте	ми	сè	што	сакате!	
Сè!	
	 Имам	уши	на	магаре,	слушам	секакви	глупости.	
На	 луѓе	 да	 им	 платат,	 не	 би	 го	 правеле	 тоа.	 Јас	
слушам,	читам,	се	лажам	на	сите	финти.	Порано	
ми	 се	 случувало	 да	 паднам	 во	 депресија	 или	 да	
скокнам	од	радост,	слушајќи	или	читајќи.	Денес	сè	
поретко.	Се	прашувате	–	зошто	не	ме	погодуваат	
приказните	 како	 порано?	 Сум	 станал	 имбецил,	
бездушник,	малограѓанин,	простак!	Колку	мразам	
што	сум	таков!	Сакам	да	ме	растажуваат	или	да	ме	
развеселуваат	сите	приказни,	сакам	да	ме	допира-
ат,	да	ме	ококорат,	да	водат	љубов	со	мене,	сакам	да	
ме	вознесат,	да	ме	задојат,	јас	да	станам	приказна.
	 Дајте	ми	ткиво,	срж,	материјал,	граѓа,	кажете	
ми	за	жената	која	паднала	во	шахта	и	се	загушила,	
кажете	ми	за	селото	кое	пламнало,	а	една	старица	
седела	 ладнокрвно	 чешлајќи	 се,	 кажете	 ми	 за	
човекот	 кој	 гол	 и	 бос	 им	 се	 спротивставувал	 на	
куршумите,	 за	детето	кое	видело	летачки	чинии,	
кажете	ми	за	момчето	кое	скокнало	од	дванаесетти	
кат.	Јавете	ми	дома,	на	мобилен,	побарајте	ме	на	
работното	место.	Шефот	нека	ме	опомене,	нека	ме	
избрка	од	работа.	Само	дајте	ми	возбудлива	приказ-
на.	Сакам	да	плачам	кога	ќе	ми	кажете:	се	случи	
вака	и	вака.	Сакам	да	затреперам,	да	ми	се	стегне	
срцето,	да	ми	се	затне	гркланот.	Потоа	–	да	не	ми	
се	зборува.	Ѕвонете!	Ќе	се	мушнам	под	работното	
биро,	само	ќе	слушам	–	вие	кажувајте,	кажувајте,	
кажувајте...	Јас	ќе	молчам,	нема	да	ве	прекинувам.	
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Колку	 пати	 ми	 се	 случило	 тоа,	 колегите	 мислеле	
дека	водам	некакви	си	интимни	муабети	на	што-
ти-знам	 јас	 какви	 теми,	 некакви	 си	 лигавења	 по	
телефон.	Но,	не,	јас	толку	често	се	наоѓам	себеси	
како	цврсто	ја	држам	слушалката,	а	вие	оттаму,	од	
другата	страна	на	жицата,	ми	кажувате,	кажувате,	
кажувате...
	 Колку	прекрасно	чувство!	Кажувајте	приказна!	
Би	ризикувал	за	добра	приказна,	би	слегол	дваесет	
илјади	милји	под	море,	би	се	качил	на	Хималаите,	
би	шетал	без	придружба	по	Западна	Македонија.	
За	добра,	силна	приказна.	Би	се	откажал	од	името	
и	презимето,	од	родителите,	од	минатото,	од	идни-
ната,	од	Ирска	како	Џојс...	
	 Јас	 сум	 идеален	 слушател,	 сите	 приказни	 се	
смислени	 за	 мене,	 сите	 романи	 се	 напишани	 за	
мене.	Јас	сум	најдобар	пријател	на	секој	кој	сака	да	
раскажува.	Не	знам	што	би	правел	да	не	постојат	
приказните.	Сигурно	не	би	постоел	ни	јас.
	 Слушам	и	читам,	значи	постојам,	е	моето	мото.	
Голтам	романчиња	за	појадок,	јадам	цели	томови	
за	ручек,	ужинам	раскасчиња	и	заспивам	со	епови	
на	уво.	Ма,	не,	ве	лажам,	јас	воопшто	не	заспивам.	
Ја	минувам	ноќта,	на	таван,	под	свеќа,	како	Рацин,	
со	книги,	со	писма	од	познаници	и	непознаници,	со	
нивните	приказни.	Добивам	писма	од	цел	свет.	Сега	
ќе	го	пратам	огласот	во	вселената,	ќе	го	напишам	
на	 површината	 на	 Месечината,	 сакам	 да	 бидам	
прв	кој	ќе	добие	порака	од	друга	планета,	прв	што	
ќе	го	обзнани	тоа.	 Јас	веќе	 ја	имам	таа	приказна	
од	другиот	свет,	ексклузивно,	но	за	тоа	другпат,	во	
моментов	тоа	за	мене	воопшто	не	е	важно.	Важно	
е	што	ако	за	пет	минути	не	добијам	приказна,	ако	
не	слушнам	нешто,	ако	не	прочитам,	јас	ќе	паднам	
болен	и	болен	ќе	лежам	до	девет	години.	Море,	не-
ка	паднам	болен,	само	да	ме	служат	уште	ушите	и	
очите.
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	 Ги	 знам	 библиотекарите	 на	 сите	 библиотеки,	
книжарите	во	сите	книжарници,	уличните	продава-
чи.	Луѓето	се	плашат	кога	ќе	ме	видат,	ме	бркаат,	
од	мене	не	можат	да	си	ги	затворат	работните	мес-
та.	Неколку	пати	доаѓаа	полицајци	и	ме	гонеа	со-
сила,	 ме	 влечеа	 за	 јакната,	 а	 јас	 коленичев	 пред	
нив	 велејќи:	 Вие	 имате	 сигурно	 многу	 нешто	 за	
раскажување.	 Кажувајте,	 ве	 молам,	 кажувајте	 за	
некој	што	станал	бубалка,	за	украденото	писмо,	за	
човекот	кој	умрел	во	Венеција,	за	влакното	што	из-
бегало	во	мијалникот...
	 Трипати	кршам	излози,	ноќе,	за	да	дојдам	до	
новите	 книги	 во	 книжарниците,	 а	 за	 кои	 не	 ме	
известиле	во	текот	на	денот.	Двапати	сум	казнуван	
со	притвор.	Стасав	и	до	затвор.	Одлично!	Искрено,	
уште	вечерва	ќе	парчосам	некој	прозорец,	зашто	
затворите	имаат	прекрасни	библиотеки,	со	многу	
книги,	а	толку	малку	луѓе	читаат	таму.	Ќе	го	сторам	
тоа	уште	вечер,	ќе	украдам	книги	од	најблиската	
книжарница.	Ќе	земам	што	повеќе,	за	да	добијам	
што	повеќе.	Морам	да	го	сторам	тоа!	Јас	сум	готов,	
ме	обзема	вртоглавица,	ме	фаќа	несвестица,	при-
казна-а-а-а,	дајте	ми	приказна!
	 Знам	англиски,	француски	и	руски.	Ќе	почнам	
да	 учам	 и	 кинески,	 хинду,	 арапски	 и	 бенгалски.	
Сакам	да	ги	знам	сите	јазици,	да	прочитам	сè	што	
постои.	Ќе	имам	ли	доволно	време,	зашто	според	
статистичките	податоци	просечен	животен	век	на	
мажите	 во	 Македонија	 е	 седумдесет	 години?	 Ми	
преостануваат,	 значи,	 уште	 триесет	 и	 девет.	 Ако	
читам	по	дваесет	часа	дневно	по	педесет	страници	
на	час,	тоа	се	илјада	страници	на	ден.	Колку	е	тоа	
малку,	морам	да	читам	побрзо,	да	трошам	помалку	
време	на	безначајни	нешта	–	јадење,	пиење	и	спи-
ење.	Морам	да	најдам	побрз	начин	на	доаѓање	до	
книгите,	да	не	губам	скапоцени	минути	во	барање	
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сигнатури,	шетање	по	библиотеки,	давање	огласи,	
изнудување	раскажувања.	
	 Се	 разведов	 и	 од	 сопругата.	 Навечер	 таа	 ме	
чешкаше	постојано	по	мевот,	а	јас	читав,	читав	и	
само	 читав.	 Кога	 се	 враќав,	 пак,	 рано	 наутро,	 со	
облека	која	изгледаше	дека	не	е	пеглана	со	месе-
ци,	ми	беше	љубоморна,	мислеше	дека	сум	бил	кој-
знае	каде,	а	јас	всушност	се	враќав	од	собири	на	
свекрви	кои	ги	озборуваат	своите	снаи,	од	седенки	
на	пијани	мажи	што	ги	кажуваат	сопствените	чала-
ми,	средби	на	самохрани	мајки	и	на	жени-жртви	
на	семејни	насилства.
	 Еве,	барајте	ме	вие,	сега	ме	знаете	подобро.	Ќе	
ме	 познаете	 лесно	 –	 каде	 и	 да	 одам	 носам	 шлем	
како	 оној	 на	Дон	Кихот,	мојот	омилен	херој.	Ако	
налетате	на	мене	во	некоја	кафеана,	кино,	театар,	
библиотека,	не	размислувајте	двапати	–	веднаш	ќе	
ги	чујам	вашите	исповеди.	Ако	сте	родени	раска-
жувачи,	 јас	 сум	 роден	 слушател.	 Не	 грижете	 се,	
ќе	ме	распознаете	без	проблем,	не	е	тешко	да	се	
распознае	еден	приказничар.	
	 Ова	е	првпат	и	јас	да	пишувам	нешто.	Ова	не	
е	расказ,	ова	е	обичен	оглас,	писмо	пишувано	во	
агонија.	Ќе	ми	раскаже	ли	некој	приказна?!!	Сигур-
но	постои	некој	што	не	чита,	кој	само	пишува.	Го	ба-
рам	мојот	совршен	раскажувач,	некој	кој	нон-стоп	
ќе	раскажува,	а	јас	само	ќе	го	слушам	или	само	ќе	
читам	што	пишува,	но	така	е	полошо,	бидејќи	не	
може	да	пишува	толку	брзо	колку	што	 јас	читам.	
Ќе	мора	да	ми	раскажува	на	глас	за	да	го	слушам.	
Го	барам	таквиот,	нека	ми	се	јави,	нека	ме	побара	
веднаш.	Веднаш!
	 Да,	 илјада	 страници	 по	 триста	 шеесет	 и	 пет	
дена,	тоа	се	триста	шеесет	и	пет	илјади	страници	
годишно.	Уф,	триста	шеесет	и	пет	илјади	страници	
по	триесет	и	девет	години,	тоа	се	вкупно,	плус-ми-
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нус,	 четиринаесет	 милиони	 двесте	 триесет	 и	 пет	
илјади	страници	до	крајот	на	животот.	Неееее!	Тоа	
се	само	десетина	полици	книги	во	обична	училиш-
на	библиотека!	Не	смеам	да	завршам	како	Бајрон,	
не	смеам	да	ослепам	како	Борхес,	не	смеам	да	ста-
нам	безделничар	како	Рембо,	да	одлепам	како	По.	
Зошто	не	сум	жена,	тие	живеат	подолго	од	мажите?	
А	замислете	да	бев	жена	и	да	се	родев	на	Исланд!	
Точно	 осумдесет	 и	 три	 години	 живот!	 Лудница.	
Но	не	помислувајте	дека	се	плашам	од	смртта.	Јас	
ќе	 умрам	 без	 да	 размислувам	 само	 ако	 потоа	 ми	
прекажат	 некоја	 голема	 приказна,	 приказна	 над	
приказните.	
	 Море,	навистина	ќе	ме	снема	ако	за	пет	минути	
не	прочитам	нешто.	Телефонот	не	ѕвони	веќе	цел	
ден,	а	и	немам	друга	книга	при	рака.	Сакам	нешто	
ново.	Сè	што	имам	дома	ми	е	прочитано.	Татко	ми	
требаше	досега	да	се	врати,	требаше	да	ми	донесе	
свежи	приказни.	Можам	да	си	препрочитам	нешто,	
но	не	сакам.	Така	засекогаш	ќе	бидам	подалеку	од	
желбата	да	се	има	прочитано	сè.	Уф,	се	чувствувам	
толку	ништожен,	толку	сиромашен,	толку	гладен!
	 Веќе	 не	 ме	 пуштаат	 ни	 надвор.	 Имам	 декрет	
од	надлежните.	Сум	бил	опасен	за	околината.	Сум	
ѕиркал	по	прозорци,	сум	прислушувал,	 сум	отво-
рал	 писма,	 сум	 се	 мешал	 во	 интимата	 на	 луѓето.	
Ме	 сметаат	 за	 криминалец.	 А	 јас	 само	 читам	 и	
слушам	приказни.	Има	ли	нешто	лошо	во	тоа?	Јас	
сум	обичен	читател,	 јас	сум	обичен	слушател,	не	
сум	крадец,	крадец	на	приказни.	Ги	знам	сите	при-
казни	од	Гилгамеш	до	каубојските	престрелки	по	
нашите	улици.
	 Ќе	го	земам	мојот	куфер	полн	ништо	и	ќе	тргнам	
по	светот	во	потрага	по	приказни.	Тажни,	весели,	
смешни,	здодевни,	кратки,	долги,	стари,	модерни,	
лични,	 туѓи,	 фантастични,	 надреални,	 нереални,	
реални,	 секакви	 приказни.	 Вицови,	 анегдоти,	
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саги,	 патеписи,	 преданија,	 бајки,	 легенди...	 При-
казни!	 Приказни!	 Купујем	 приказни!	 Купујем,	
купујем,	купујем	приказни!	Стари,	нови,	секакви!	
Трчам	 по	 улица	 и	 викам:	 Купујем	 приказни!	 Јас	
не	 сум	 некаков	 менаџер,	 некаков	 одземач	 на	
правата,	јас	сметам	дека	сите	приказни	се	сечии,	
никој	 не	 ги	 поседува	 приказните.	 Постојат	 толку	
слични,	 речиси	 идентични	 приказни	 на	 светов,	
а	пак	не	смееме	да	кажеме	дека	некој	крадел	од	
друг.	Јас,	на	пример,	немам	мои	приказни.	Мојава	
приказна	е	само	мозаик	од	сите	приказни	што	сум	
ги	прочитал	или	слушнал...	
	 Што	е	ова?	Што	се	случува,	јас	полека	забегу-
вам,	ова	не	е	нормално,	се	занесов,	говорам	пре-
долго,	 ќе	 заборавам	 да	 слушам,	 ќе	 заборавам	 да	
читам,	 дајте	 ми	 нови	 приказни,	 кажувајте	 ми!	
Времето	 истекува,	 го	 губам	 здивот,	 зар	 умира	
приказничарот	во	мене?	Каде	е	татко	ми?	Доцни.	
Телефонот	ни	да	ѕврцне,	што	е	со	луѓево?	Весни-
ците	пренесуваат	исти	вести,	сандачето	е	празно.	
Побрзајте,	ѕвонете,	пишувајте,	кажувајте,	барајте	
ме!	 Јас	 умирам	 по	 приказна.	 Реагирајте	 додека	
не	е	доцна.	Не	смеете	да	ме	разделите	од	мојата	
бесмртна	љубов,	вие	токму	тоа	се	обидувате	да	на-
правите,	 ова	 е	 таен	 заговор	 против	 мене,	 но	 јас,	
еве,	 давам	 завет,	 се	 колнам	 дека,	 во	 добро	 и	 во	
зло,	во	среќа	и	во	несреќа,	ги	сакам	и	ќе	ги	сакам	
приказните	и	само	приказните!	Сега	и	засекогаш	
и	во	вечни	времиња.
	 С.р.	
	 Огнен	Љамески

	 Ова	писмо	(со	исклучок	на	неколку	мои	интер-
венции,	главно	појаснувања	за	имињата)	стигнало	
до	 редакцијата	 на	 весникот	 Дневник	 на	 ден	 24	
јули	1999	година,	каде	 јас	во	тој	период	случајно	
се	најдов	на	средба	со	тогашниот	директор,	госпо-
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динот	 Александар	 Дамовски.	 Тој	 ми	 го	 предаде	
писмото	 мене,	 знаејќи	 ја	 мојата	 склоност	 кон	
литературата.	 Јас	 веројатно	 ова	 парче	 хартија	
ќе	 го	 заметнев	 некаде,	 ако	 при	 една	 анализа	 на	
пишаните	 медиуми	 што	 ја	 изведував	 од	 сосема	
инакви	 побуди	 не	 забележав,	 по	 моја	 сопствена	
логика,	 поврзаност	 на	 ова	 писмо	 со	 три	 други	
мошне	интересни	настани.	
	 На	 17	 август	 1999	 година	 неколку	 дневни	
весници	 ја	 објавија	 веста	 дека	 покрај	 реката	
Вардар,	 близу	 бањата	 Катланово,	 запретана	 во	
тиња,	 група	 деца	 нашле	 средновековна	 витешка	
кацига.	Сопственикот	на	истата	е	непознат	и	таа	
денес	се	чува	во	скришните	депоа	на	Музејот	на	
Македонија,	зашто	нејзиното	претставување	пред	
јавноста	може	да	внесе	дополнителни,	непотребни	
небулози	во	светската	историја.	
	 На	21	септември	истата	година,	грчката	теле-
визија	ЕТА	објави	дека	од	поштата	во	Монемвасија,	
јужна	 Грција,	 преку	 ноќ	 исчезнале	 две	 вреќи	 со	
пратки.	Пет	дена	подоцна	писмата	се	доставени	до	
нивните	адресанти	од	страна	на	непознато	лице.
	 Третата	вест,	веројатно	најчудна,	а	можеби	нај-
малку	 поврзана	 со	 овој	 настан,	 ја	 пренесоа	 сите	
светски	 агенции,	 нешто	 подоцна,	 на	 13	 јуни	 2001	
година,	и	гласеше	дека	група	астрофизичари	преку	
нивните	електрични	телескопи	од	типот	ТМ-198	на	
тлото	 на	 Месечината	 првпат	 дотогаш	 забележале	
знаци-хиероглифи,	за	кои,	подоцна,	со	извршената	
попрецизна	анализа	е	утврдено	дека	не	се	никакви	
хиероглифи,	туку	кирилични	букви.
	 Со	 надеж	 дека	 дадов	 скромен	 придонес	 во	
потрагата	по	настраниот	автор	на	писмото,	самона-
речениот	Приказничар,
	 Ваша,	И.М.
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ШПАНКА

1.
	 Не	беше	црнка,	ниту	знаеше	да	удира	со	кастане-
ти,	ама	сите	ја	викаа	Шпанка.	Продавачот	на	книги	
ѝ	зборуваше	на	груб	кастилски	додека	објаснуваше	
дека	Името	на	розата	е	веќе	стара	книга	и	никој	не	
ја	бара,	а	истовремено	имаше	седум	различни	из-
данија	на	Божествената	комедија.	И,	сигурно	не	се	
родил	таков	што	ќе	го	убеди	во	спротивното,	дека	
таа	не	е	тоа,	не	е	Шпанка.	
	 Шетајќи	по	торинските	улици,	од	другата	стра-
на,	на	пешачките	зони,	одненадеж	ќе	се	слушнеше	
громогласен	баритон:	
	 –	Барцелона!	Барцелона!!
	 Таа	 ќе	 се	 свртеше	 со	 увежбана	 насмевка	 на	
лицето,	после	низа	повици,	иако	уште	од	првиот	
знаеше	дека	се	однесува	на	неа	и	дека	не	може	да	
се	стори	ништо	со	торинците,	тие	толку	настојчиви	
суштества	кога	станува	збор	за	девојка	како	неа,	
девојка	која	не	е	Италијанка.	„Дали	љубичиците	во	
сите	цвеќарници	на	светот	мирисаат	исто?“	се	пра-
шуваше	слушајќи	го	тој	бомбастичен	конгломерат	
од	апенинско-ибериски	зборови.	Запозна	десетина	
девојки	таму	и	ниту	на	една	друга	не	ѝ	се	обраќаа	
така	–	нагаѓајќи	ја	и	истовремено	погрешувајќи	ја	
нејзината	националност.	
	 Оттаму	од	каде	што	навистина	доаѓаше,	ја	че-
каше	нејзиното	момче,	можеби	и	по	некој	здодевен	
флертувач,	 но	 не	 се	 сеќаваше	 некој	 да	 настапи	
вака;	 никој	 не	 ѝ	 се	 додворуваше	 со	 тоа	 што	 да-
лечното	 и	 туѓо	 ќе	 го	 преточи	 во	 комплименти.	
Зборуваше	секому	дека	ѝ	пречат	овие	забелешки,	
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дека	ѝ	е	непријатно	од	момчињата	кои	секојдневно	
ѝ	 пристапуваа	 додека	 со	 сламка	 пиеше	 сок	 од	
боровинки	 со	 малку	 мартини	 или	 додека	 ја	
поправаше	шминката	изморена	од	вечерта	мина-
та	во	топлите	дискотеки;	ѝ	пристапуваа	како	што	
скитниците	неретко	им	пристапуваат	на	банкома-
тите	–	се	навалуваат	да	помолат	некој	денар	–	така	
Италијанците	 ѝ	 пристапуваа	 нејзе,	 без	 трошка	
срам,	и	со	упорност	на	магариња,	ја	молеа	да	биде	
со	нив,	ја	заплиснуваа	со	порој	ласкавости,	Здра-
во,	убавице!,	или	Шпанско	сонце,	ѝ	велеа,	беа	тоа	
зборови,	случајно	избрани,	кои	ги	сипаа	од	своите	
усти	полни	заби	кои	не	престануваа	да	дробат.

2.
	 –	 Се	 враќаш	 веднаш	 дома?	 –	 ја	 праша	 Мигел	
Руеда,	 човекот	 кого	 првпат	 го	 сретна	 овде.	 Таа	
дојдена	од	југ,	тој	дојден	од	југ,	за	обајцата	ова	бе-
ше	туѓа	земја.	Сепак,	двајцата	родени	на	места	кои	
беа	доволно	далеку	едно	од	друго.
	 „Дома,	што	е	тоа	дома?“,	се	прашуваше.	„Каде	
сум	дома?“	Треба	да	оди	и	во	Венеција	и	во	Загреб,	
и,	на	крај,	во	нејзиното	дома,	три	на	четири,	во	со-
бата	која	гледа	кон	непобедливо	кале.	
	 „Што	е	дома?“	Сакаше	да	го	прегрне	овој	човек,	
со	кого	се	знае	одвај	дваесет	дена,	сакаше	да	не	
го	пушти	со	часови,	со	денови,	никогаш.	Не	затоа	
што	беше	Шпанец,	и	затоа	што	и	неа	ја	викаа	така,	
или	затоа	што	мноштво	други	студенти	испратени	
на	пракса,	би	сакале	да	останат	што	подалеку	од	
земјата	што	Мигел	 ја	нарече	нејзино	прво	и	пос-
ледно	 прибежиште,	 туку,	 бидејќи,	 додека	 тој	
зборуваше,	телото	ѝ	се	згуснуваше,	набабруваше,	
се	истегнуваше,	нешта	што	голо	око	не	би	ги	забе-
лежило,	 но	 таа	 со	 сигурност	 чувствуваше	 како	
нејзината	снага	се	менува	додека	тој	стои	покрај	
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неа.	 Тоа	 беше	 единствената	 причина,	 тоа	 беше	
единствената	 вистинска	 причина	 за	 којашто	 Ми-
на	беше	свесна.	Иако	не	ѝ	дозволи	да	ја	држи	долго	
нејзината	рака	на	неговиот	дваесет	и	две	години	
стар	 врат	 од	 чисти	 човечки	 крв	 и	 мускули,	 без	
ниедна	 погрешна	 линија,	 таа	 ја	 насетуваше	 суд-
бината.	Сакаше	да	го	прегрне	овој	човек,	бидејќи	
беше	на	работ	од	бескрајот,	слободна	како	нико-
гаш,	и	зашто	мразеше	разделби,	а	наскоро	треба-
ше	да	се	случи	една.
	 –	Мораш	да	останеш	во	Венеција	подолго	–	ѝ	
рече	пред	да	ја	помилува.	
	 Ниската	 девојка	 со	 очи	 маѓосно	 заокружени.	
Таа	го	стегаше	багажот.
	 –	Ќе	ги	оставиш	на	железничката.	Се	плаќаат	
четири	 евра	 од	 торба.	 Не	 гледај	 ме	 така!	 Знам,	
бидејќи	лани	бев	таму.	Остави	ги	парталите	и	про-
шетај!
	 Сè	што	можеа	да	сторат	е	да	се	бакнат,	збунето	
и	невешто,	судрувајќи	ги	носовите.	Првпат	го	пра-
веа	тоа.	Им	беше	тешко	што	секој	со	својот	товар	
треба	да	замине	во	различен	правец,	да	си	свртат	
грб,	 да	 го	 потпишат	 патниот	 налог	 и	 finito.	 Тие	
знаеја	дека	мора	да	се	видат	повторно,	се	надеваа	
дека	ќе	го	прават	тоа	повторно,	ќе	се	бакнуваат,	но	
слободата	ќе	биде	инаква,	нема	да	биде	целосна,	
никаде	никој	не	познаваа	и	никој	не	веруваше	дека	
се	заедно,	дури	ни	самите	тие.	
	 –	Зошто	не	може	да	патуваме	заедно?

3.
	 Сама	пристигна	во	Венеција.	Близу	до	граница-
та,	на	двесте	километри	од	следната	дестинација.	
Еден	 дамнешен	 писател	 имаше	 кажано	 дека	
до	 Венеција	 е	 најдобро	 да	 се	 патува	 со	 брод,	 од	
морето.	Таа	пристигна	со	железница.	
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	 За	четири	часа	има	следен	воз,	доцна	ноќта	ќе	
ја	чека	пријателката,	со	ракавици	и	шал,	а	таа	овде	
по	маичка	на	која	пишува	ITALIA,	и	која	во	Торино	
се	 наоѓа	 потешко	 од	 млеко	 од	 мисирка,	 шеташе	
покрај	каналите	кои	се	одвојуваа	и	спојуваа	како	
и	луѓето.	Гондолиерите	довикуваа,	но	таа	немаше	
време	 за	 тоа,	 не	 сакаше	 да	 влезе	 на	 ист	 брод	 со	
непознати	 и	 продолжуваше	 и	 натаму	 да	 слика	 –	
Големиот	канал,	базиликата	Сан	Марко,	Дуждовата	
палата	 или	 Палацо	 Дучале,	 како	 што	 мештаните	
ја	 нарекуваа	 –	 сè	 дури	 апаратот	 не	 покажа	 дека	
празните	места	на	филмот	се	исцрпени.	Реши	да	
купи	уште	еден,	зашто	човек	еднаш	доаѓа	во	Вене-
ција	и	не	знае	дали	пак	ќе	се	врати,	а	сите	овие	
незаборавни	моменти,	за	неа,	како	што	самата	ве-
леше	–	старомоден	човек,	мора	да	се	имаат	и	на	
хартија,	во	нијанси	блиски	до	природните.	
	 Иако	филмот	беше	ужасно	скап,	чинеше	осум	
евра,	 четири	 пати	 поскапо	 од	 дома,	 но	 и	 речиси	
исто	толку	колку	што	заштеди	од	торбите,	за	кои	
даде	 по	 три	 за	 секоја,	 за	 разлика	 од	 сумата	 што	
Шпанецот	ѝ	кажа	дека	ќе	ѝ	треба,	овојпат	не	мис-
леше	на	тоа.
	 „Добро	што	Мигел	погреши.“
	 	Шеташе	по	овој	град	во	кој	стотици	парови	го-
дишно	доаѓаат	на	меден	месец	или	на	романтични	
вечеринки,	 град	 во	 кој	 луѓето	 доаѓаат	 да	 живеат	
накратко	или	едноставно	–	да	умрат.	Таа	шеташе	
и	сликаше:	Мостот	на	воздишките	и	саат-кулата	со	
џинови	накај	Мерчерија,	предели	и	градби,	доде-
ка	најпосле	не	реши	да	се	слика	сама,	сама	со	Ве-
неција,	 со	 едно	 вапорето	 зад	 себе.	 Почувствува	
дека	сите	тие	згради,	прошетки,	случајни	средби,	
ја	 обврзуваат	 и	 врзуваат,	 таа	 бараше	 некој	 да	 ѝ	
помогне,	странец	или	Италијанец,	без	разлика,	сè	
дури	не	се	појави	од	некаде	еден	љубезен	доморо-
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дец,	беше	постар,	сериозен,	и,	за	вистинско	чудо,	
не	ѝ	рече	дека	личи	на	Шпанка.	Се	сликаше	и	не	
болеше,	како	што	долу	имаа	навика	да	кажат.

4.
	 Потоа	замина,	малку	на	исток,	помалку	на	југ,	
доволно	за	да	биде	студено.	Минувајќи	преку	гра-
ничните	контроли,	беше	и	полетна	и	тажна,	зашто	
понекогаш	 не	 умееше	 да	 ги	 стави	 на	 дистанца	
спротивните	 емоции	 и	 сега	 беше	 токму	 еден	 од	
тие	моменти.	Го	држеше	цврсто	апаратот	в	раце,	
додека	 ги	 превртуваше	 албумите	 со	 фотографии	
од	нејзиниот	престој	онаму,	со	Мигел	и	другите,	во	
Торино,	во	Италија,	и	секаде	по	фотографиите	бе-
ше	со	куп	луѓе,	со	или	без	Мигел,	со	или	без	некој	
здодевен	 Италијанец,	 и	 никаде	 само	 таа.	 Секаде	
двајца,	 петорица,	 десетмина	 во	 кадар,	 со	 некои	
стари	зданија,	за	неа,	немузејски	човек,	како	што	
самата	велеше	–	чудни	скулптури	и	раскошни	фон-
тани.	
	 Фотографијата	 во	 Венеција	 што	 ја	 сликаше	
Италијанецот	кој	не	ѝ	кажа	дека	личи	на	Шпанка	
ѝ	беше	единствена	на	која	е	сама.	Подоцна,	кога	
ќе	го	развие	филмот,	Мина	ќе	сфати	дека	позата	е	
неуспешна,	осветлена,	и	дека	е	изјаловена	нејзина-
та	желба	да	нема	никој	друг	со	неа,	барем	на	една	
фотографија	оттаму.	Но,	таа	сега	не	го	знаеше	тоа,	
и	затоа	беше	насмеана.	
	 Насмеана,	сама.

5.
	 Возот	 пристигнуваше	 без	 задоцнување	 во	 За-
греб,	само	неколку	патници	се	подготвуваа	да	из-
лезат.	Го	спушти	прозорецот.	Студен	ветар	удри	и	
ја	 разлета	 нејзината	 долга	 коса,	 исполнувајќи	 го	
целото	купе	со	миризма	и	влакна,	пријатни	како	
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Вентејовата	 соната	 доловена	 од	 еден	 болежлив	
Французин,	 а	 таа	 пекаше	 да	 ја	 види	 својата	 по-
знаничка	 која	 требаше	 да	 ја	 очекува	 на	 оваа,	 за	
неа,	попатна	станица,	пред	да	се	врати	дома.	Ло-
комотивата	одеше	сè	побавно	и	побавно	дури	не	
застана	сосема.	Пријателката	ја	пресретнуваше,	на-
вистина,	со	шал,	ракавици,	возбуда,	меѓу	ретките	
посетители	на	пероните.	Кога	Мина	забележа	дека	
сомничаво	ѝ	се	приближува,	го	смени	изразот	и	со	
исплашено	лице	кажа:
	 –	 Над	 Љубљана,	 на	 небото,	 наместо	 облаци,	
пловеа	вистински	бродови	во	различни	бои.
	 Пред	да	стапи	на	сцена	лесната	прегратка,	се	
слушна:
	 –	 Да	 не	 го	 кажеше	 ова,	 немаше	 да	 те	 позна-
ам.	Колку	многу	си	се	изменила!	–	рече	таа,	про-
должувајќи	 со	 другите,	 подготвени	 прашања.	 –	
Како	патуваше?	–	ѝ	шепна	во	уво	додека	ја	прегрну-
ваше.
	 Непосредно	 после	 тоа	 грабна	 нешто	 од	 неј-
зиниот	товар	и	полека	исчезнаа	од	празната	плат-
форма.	 Уште	 некое	 време	 можеше	 да	 се	 видат	
двете	 –	 Мина	 како	 се	 измачува	 со	 огромниот	 ба-
гаж	и	пријателката	како	упорно	настојува	да	ѝ	по-
могне	со	уште	нешто	од	товарот	а	потоа	останаа	
единствено	возовите	кои	доаѓаа	оддалеку	и	одеа	
којзнае	каде,	без	престан	и	неуморно.
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Младост

СИТНОТО

	 – Јадеш локум на чачкалица? – беше запитан Пи-
ликат од Романица. Тој како од остен боднат се сврте 
кон неа.
	 – Што ти текна тоа? Локумот е секако вкусен. Што 
си има врска дали на стапче е кладен или онака? 
– забревта со устата. Триесетина ѕвона се удрија по 
ѕидоите и затаија мигум. Нејсе Романица имаше да 
каже нешто.
	 – Ич не го сакам на стапче. Од дрвото ме задева 
грлото, месото ми се сече.
	 – Море, што нема да измислите, сè некои нови 
моди ми карате. Та локумот и на името ќе го упропас-
тите така. Уживајте малку без умисла. Што е тоа, до 
каде е со умот да ме прашуваш дали јам локум на 
чачкалица? 
 Романица затаи мигум. Ќе продолжеше со нејзи-
ното, ако не се слушна претек и замирисано кафе.
	 – Што спомна, та да ми се апе локум, а? Што е 
душа човекова – а нешто нема – му се јаде. За замиру-
вање гајле да не се бере. Стани си од сабајле и сè на 
исто мислиш. На кафе, по цигари и чкембето да не 
тропа како тупан.
 Ништо никој не проговори, зашто тоа што Пили-
кат го имаше сречено воопшто не дотече до жена му. 
Откако спомнаа за благото никако да го истера од 
глава. Та така скришно го крадеше таа како дете од 
визба локумот, што посака дете да се стори. Младо-
дукадинче со ребра исцртани како со тула од куќата 
на чичко Петреин која сто години се дига и никако 
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да се доизгради. Море сардисан умот нејзин беше, сè 
од думи разни. Не сопира дотекот, ами како стерна 
– саде да се навирало, никако затиска да се немало. 
	 – Топол локум ми се јаде море жено, ич да не го 
речеше. Како од фурна изваден, па во шеќер „тепан“ 
избањат, бре со леб би му седнал мав од мав ќе го 
направам. Оној зевзекон отспротива што продава, 
има ли од чудоно да ставиме в стомак малку? Зошто 
не одговораш, не ти се јаде ли? – Пиликат рече. 
 Тоа сè за неа беше усмерено, ама таа никако да 
се најде при него, ами низ станот како без памет 
шнуреше. Отиде до визба. Наланите од мала сакаше 
да си ги зеде. Уште ѝ лежеа при нозе, зашто таа се 
извиши сосем, ама нозете долу	– стапалата не знаат 
да се мрднат. Ете ми ти ја Романица си седи во тем-
нината и заборава да ги најде влечките, пусти да ос-
танат, туку сè нешто во тоа локумот ѝ врти чивијата. 
Тајум, со сестрата од тетка, џбараа по долапите, сè 
да се изнајде, да се оттаи оттаде. Чиниш светот та-
му се шири, а не околу. Имаше во неа нешто што ја 
сеќаваше на времињата. Знаеше и самата во себе, 
ама никако да признае.
	 – Убаво, убаво, молчи си, трај си, не му ја мисли 
многу. Јас сè да отшивам и зашивам. Кафе еднаш 
да ми свариш – бербат ќе се сториш. Ни за кафе си, 
ни за муабет. Отиде во тоа кујната и се забрај. Ајде 
после, Пилистрате, ти пак разболи си се. Човек ќе 
липса за кафе, за трошка локум, што ѓаволот лично 
од под земја ми го поддена, а тебе ни збор не ти се 
дава на вересија. Стопанката да ве утепа. Ти барем 
ме сакаше порано, бре Романице – мажот, како и не-
говата стопанка, си го врати филмот отпорано.
 А, таа не дека не го почитуваше нејзиниов, ама 
не го чу. Не дека не имаше на душа ниет да го слуша, 
ама не му се погоди саатот за тоа. Таа кандиса да му 
ја мисли на друго и никако да се врати при светот. 
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Веќе со Костадина го беа краделе локумот, студен 
од каменот ама вкусен по селски. Сториле ниет да 
го струполат во устата, кога – трас! За каква белја 
во дворот некој се наканил. После нешто време, 
земаат душа и конечно го топат чудото во забите. 
Полека, без брзање, тој се цеди во живите брани и 
како дрочни капки се тркала надолу. Мирисот сите 
одаи ги заробил, па кога старите ќе се приберат по 
куќи лесно ќе ги осетат крадците.
 Пилистрат беше се заборавил во својата себе-
грижност. Тој да ми ти биде човек што сè за себе нај-
арно си сака: и за топли одажди и за вкусна лапачка. 
Ама ете, пусто здравјенце за навек не држи. Миј го, 
варди го ти коритото најдобро што умееш, пак негде 
ќе ’рѓоса, ќе попушти, ќе потече. Тој се навлекол веќе 
на панталони да слегува надолу по локум, кога ете ти 
ја Романица нагоре. Го спотерува назад, во топлото. 
Ѕиврите не ги смакнал од себе, па се спростира пак 
под јорган-планина. 
	 – Кај беше, мори. Коси да не фарбаше што вака 
си огреана во лицето. Фрли огин во мене, па си за-
мина. Та и кафе ќе ми свареше. Од душман да чекав 
– досега ќе дочекав.	
	 – Море, Пилистрате, ич уста да не отворам. Бо-
лен, болен, ама никако угодување да не се најдело за 
тебе. Собери си го умот, за да не...
	 – Ти ќе ми го собираш, а? Нашла кај неа сешто 
да пее, па мене ќе ми праи опера. Ајде турај го тоа 
што остана по филџанине. Пази само и тоа да не го 
фрлиш зијан. Што е ладно, нека е, ама без благо не 
ми ја бива работата. Не ми излегува сè на куп.
 Романица си се смее точно на кантар, колку да 
не фати нешто од тоа стопанот. И него истата мака, 
и у него истата нужда. Така е кога луѓето ќе стасаат 
блиску до оној свет, како деца стануваат. Паметот 
на исти работи ги води, ама не за нешто асолно, 
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туку некои работи така на слепо, за тоа што веќе 
ни коските не му се знаат. Само сега, после толку 
години, во нив се израѓа повторно. И знае таа што е 
иљачот: шербет-локум. Има во главата жената дека 
денешниот не е како оттогаш. Исти се рецептите, ама 
мајсторите се сменија, калфите нивната судбина ја 
тераат. Младите учени-недоучени по други школија 
земаат ука, нема кој турски локум да дотера. Носат 
од разни вилаети, од разни светови и од ербап 
Турција домакнаа – ама спомените за стариот локум 
ништо не ги залекува.
 После првиот шмрк од кафето, обата сфатија 
што заборавале годините. Сè некако минувало на 
препад, напола, без време, никако да се помисли за 
тоа како е највкусно кафето сабајле.
	 – Донеси од кај мене во џебот од тоа отровот – му 
текнува на Пилистрат за цигарите.
	 –	Ќе	се	труеме	со	твојот	тутун	никаков? До кога?
	 – Добар си е тутунот, нас нешто ни фали. Нетокму 
нè стокмиле. Некаде на педесет сме се раскостиле, 
докторите не знаеле крајот да ни го најдат. Па како 
нашле – така закрпиле. Пуздер нè сториле. Одиме 
сега со главите наопаку, а никој бре да ти каже нешто 
убаво, нешто за да заборавиме на лошите работи. 
Кажи ми нешто ти, а не дека тутунот ќе ме отепа. Та 
ги знам јас тие работи, сме го научиле ние животот, 
ама џабе ти е...
	 – ...Пак ќе лежиме ние под земја. Знам, знам си 
го зборувал тоа веќе. Немој пак	– вели Романица и 
чувствува дека ѝ префрлаат пружините во неа. „Што 
ми требаше човеков да го мачам, премолчи си та и ти 
еднаш, што не сфатиш дека не му е времето за прав-
ди терање. Женска уста да се заврзе може ли?“
	 – Кажи нешто убаво Романице, ајде, ако знаеш. 
Чавки ти го исколвале умот и тебе, ама и мене. 
	 –	Ми	се	јаде	локум	бе,	Пилистрате,	локум. Топол, 
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од рацете на мајсторот земен. Со малку ореви, мин-
дели посреде, може и без нив. На парчиња исечен, 
ножот остар траги оставил по него. Да го фатиш не 
со два прста како скакулка, ами со цела рака, така 
е слатко. Па во другата грабни го сомунот, не топол, 
ами врел, во уста да не се става. Грабни го и глодај 
од житото, чопни од благото. Душата да ми се смири, 
грлото да го исчистам, да умрам – да не жалам.
 Дур го докажа то, стварно на маса локум се стори 
а тија обата се истопија во книгата отворена на маса.
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SPECTACLE(S)

 Штом грмне ‘Старо купујем!’ –	цела улица срипува 
на нозе. Тој ден читав руски раскази во превод на 
бугарски. Книгата ми ја испратија од Софија (стигна 
сосем случајно преку еден пријател) и бев среќен 
што можам да ги читам овие текстови, бидејќи кај 
нас во тоа време преводите беа вистински еделвајс. 
Имав желба да ги читам и во оригинал, на руски, но 
крвната слика на циркулацијата на какви било из-
данија се подобри дури малку подоцна.
 Ми се допаѓаа сите наслови од книгата, која ја 
загубив со Земјотресот. Остана во старата куќа, која 
наполу беше пресечена од ударот и за среќа делот 
со библиотеката помина речиси недопрен. Книгата 
со руски раскази веројатно испаднала ненамерно 
при преселбата. Можеби и сум ја позајмил некому, 
па јас сум заборавил, а тој си ја задржал, мислејќи 
дека е тоа красен подарок од човек што наскоро ќе 
го нарекуваат старче, или дури и – сенилно старче.
 Читав со големо внимание и бележев со моливот 
по рабовите на страниците, забелешки што ќе ми 
помогнат, ако ѝ се навратам на книгата по многу 
години. Тоа имам навика секогаш да го правам. Доде-
ка читам, размислувам како јас би ја претставил ис-
тата тема, како би го развил дадениот расказ, некоја 
фабула. Расказите секогаш предизвикуваат во мене 
визија за одговор. Одговор на она што авторот го 
искажува, проектира. Не е тоа поистоветување со 
писателот, со оној кој е во улога на раскажувач, или 
со ликовите, туку еден вид пресоздавање расказ од 
расказот. Сепак, никогаш не седнував да пишувам. 
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 Ми се случува со часови да размислувам за 
одреден текст и притоа никако да се одлучам да 
го преточам тоа на хартија. Сите мои раскази се 
напишани единствено врз работната површина на 
мојата глава и ги чувам во таа лична, потенцијална 
библиотека што ја поседува секој жив човек, претпо-
ставувам, без разлика дали е пишувач, препишувач 
или непишувач. 
 Штом грмна ‘Старо купујем!’ заѕвони и телефонот, 
така што отпрвин јас не го слушнав повикот, бидејќи 
тој се спои со последниот тон од ‘Старо купујем!’. 
Вториот пат изрипав, ги подзатворив очите, бидејќи 
светлината од процепот во зеленото платно удри во 
моето лице, и јас бргу-бргу ја подигнав слушалката.
 Пораката ми ја пренесоа од прва, без многу 
објаснувања и со конкретна наредба: веднаш да се 
дојде. 
 Не бев изненаден од заповедничкиот тон, туку од 
фактот што гласот во слушалката ми пренесе порака 
која отпрвин ме зачуди –	‘Сартр е веќе во Скопје!’
 Не се возбудив многу (глумев ладнокрвност пред 
себеси) и се обидов рационално да размислувам што 
е најитно да се стори, што да се понесе, како да се 
изгледа. Беше спомнато дека се планира доаѓање 
на некој важен, но не ни беше прецизирано точно 
кој и точно кога, па ова беше прилично ненадејно за 
мене. Морав да бидам пристојно стокмен, не сакав 
да се забележи дека петте векови ропство и сите 
други историски потиснувања го истиснале од нас 
чувството за елеганција и вкус. 
 Точно дека чевлите беа претесни, ги чував во 
дното на фрижидерот со хартија од разни весници, 
кои ми ги испраќаа, иако не се бев претплатил, но јас 
ги наврев без особени проблеми и при тоа удрив со 
четката неколкупати, без разлика што веќе прилично 
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болскаа. Ги измив валканите раце во бањата, малку 
парфем – и бев подготвен.
 Тргнав пеш кон центарот. Во тој момент си созда-
дов извесна воздржаност како ќе настапам пред 
овега, ќе имам ли доволно знаителна моќ за да го 
воздржам умот на еден Сартр? Вистина, претходно 
веќе имавме средби со автори како Бородин, Елијар 
и Арагон, но сега некаква чудна тегобителност ме 
обзеде што чувството на притеснетост ме усрами 
пред себеси. Сомнително беше и тоа што порано 
ваквите настани беа многу поурането најавувани и 
подготвувани.
 Средбата се случи во бифето на стариот хотел 
„Македонија“. Тоа не беше некое монденско место, 
меѓутоа интерната физиономија и енергијата што 
ја емитуваше овозможуваше да се опуштат стегите 
кои официјалните средби ги наметнуваат. Неговата 
местоположба, сместеноста во друштво со стариот 
Аксиј, Офицерскиот дом, Ристиќевата палата, и 
целиот тој градски декор, веројатно беа главните 
причини што речиси сите гости од престиж и висока 
важност го посетуваа токму овој простор.
 Кога нивната маса влезе во мојот видокруг, 
покрај Сартр беа веќе испоседнати два-тројца од 
нашите. Неочекувано за мене, големиот писател 
кротко стана, се поздрави, јас ги искористив моите 
скромни знаења од францускиот како кроки за 
основен разговорник и тој задоволен ми ја пушти 
раката. Ми се чини дека тој стисок ги растера сите 
мои сомнежности и го стори човеков опиплив и вис-
тинит.
 Следното што го направив, по некој вид личен, 
иако недоволно џентлеменски, итинерер, беше за-
познавањето со неговата придружничка, Симон. 
Не се сеќавам како таа го искажа задоволството од 
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нашето претставување, но убаво паметам дека ми 
остави впечаток нејзината дланка. Тоа не беше рака 
која може да ја држиш, или да ја стегнеш додека се 
поздравуваш. Нејзината дланка се измолкна како 
сапун од моите прсти, а јас се осетив чиниш допрен 
од октопод.
 Аголот во кој беше поставена масата нудеше 
удобност и една таинствена, еснафска атмосфера, 
која ја надополнуваше некаква химнична мелодија 
од стариот грамофон, чиј звук незабележително се 
вовлекуваше меѓу прстите на Французинот со кои 
тој ја држеше цигарата. 
 Слушајќи го преводот на, чинам беше Јовановска, 
и мекиот глас на Сартр, јас веќе бев сосема изумил на 
онаа нелагодност што ја чувствував доаѓајќи наваму. 
Се создаде непринуден разговор, без одвишни гла-
сови, со внимателност во нашето однесување, со на-
мера да не се создаде кај соговорникот мисла на из-
насиленост и извештаченост.
 Гостите се интересираа за нашата млада литера-
тура, тие всушност и немаа однапред утврдена 
претстава за неа, ниту пак конкретно знаење. Јас 
им приреков дека допрва треба на тој план да се 
досоздава пообемен квантитет, иако не значи дека 
историјата на нашата книжевност не крие значител-
ни примери.
	 – Уште повеќе –	продолжив во иста насока – наши-
от народ умее многу убаво да раскажува, да пее, да 
интерпретира. Народното творештво е неисцрпно 
ковџеже и тука ние ќе привлечеме интерес.
 Сартр со учтивост а без каприц ги слушаше 
речениците пренесени на француски од страна на 
преведувачката, без притоа неговото лице поекс-
пресивно да реагира, освен со спорадично климање. 
Сепак, неговата непосредност и крајна едноставност 
со која се претстави пред нас ги зачуди сите присутни 
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од наша страна. Оддаваше впечаток на човек со 
изострени сетила, со очи во кои играат љубопитно 
зениците.
 Националните односи, патиштата на слободата, 
минатото на малите народи, спроведувањето на 
уредувањето – тоа беа темелите на нашиот неврзан 
дијалог, далеку повеќе од книжевна дискусија. 
И, додека се чинеше дека Сартр е живо внесен во 
разговорот, со насмевка посматрајќи ја играта на 
две муви на левиот ѕид, сталоженоста што тој ја 
претставуваше ненадејно беше нарушена во мо-
ментот кога низ прозорецот и низ отворената 
врата влета грмногласното	 ‘Старо купујем!’ Никој 
како да не го очекуваше тоа, а најмалку човекот и 
неговата придружница. Одеднаш обајцата ми се ви-
доа кутри. Звукот кој се граничеше со животинска 
реакција дадена во положба на загрозен опстанок, 
засилен од ехото врз градбите и врз стаклото од 
затворените прозорци, создаваше ефект на опасност, 
неурамнотежена исконска болка и обид за некаков 
несекојдневен ритуален танц преку бесмислената 
траекторија извлечена низ улиците на градот.
 Иако не сакаше да оддаде дека е возбуден, цртите 
на лицето на Французинот конечно се изменија и 
ја открија неговата моментна приклештеност. Како 
да се соочи со нешто што не ни претпоставувал де-
ка постои и дека ќе го слушне токму сега и овде, 
дека ќе се соочи со заумниот татнеж на сонот и на 
морничавата фантазија. Тој повеќе не можеше да се 
воздржи и праша каква е таа натчовечка гласовна 
артикулација, зошто напросто тој човек вика на та-
ков начин.
 Никој не побрза да му одговори. Никој не беше 
сигурен дека ќе ја изнајде вистинската формула, 
дека ќе даде соодветен одговор. Ни се виде нам, 
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кои бевме собрани во еден агол од бифето дека ќе 
направиме деликатен учинок на оваа средба. Се 
почувствувавме онеправдани зашто добивме една 
претешка задача и дека во случај ова да беше испит 
никој од нас немаше да добие оценка со која би 
положил. 
 Нешто кратко, испрекинато, беше срочено, рече-
но во врска со ова, Сартр направи гест дека му се 
разјаснува, но јас почувствував длабока празнина. 
По којзнае кој пат мислев на Старо Купујем. Зошто 
човекот вика така? Чуму таков продорен глас? Што го 
натерало да шета низ сокаците и како актер кој стои 
надвиснат над текстовните партитури на Хамлет да 
ги претвори сокаците во негов подиум, да го победи 
просторот со звук што излегува од непознатите дама-
ри на неговата душа? Тоа беше чистокрвен, како што 
би рекле Французите –	 spectacle, своевидно шоу, 
соло-програма, која немаше емпириско и логичко 
објаснување. 
	 – Децата се плашат од него – додадов јас, не сеќа-
вајќи дека тој муабет е веќе одминат. 
 Ни денес, толку години по таа средба со Сартр и 
средбата на Сартр со Старо Купујем, не можам да си 
објаснам зошто тој човек вика со таков извив на гла-
сот, со таква интонација, со таква тржественост. Тоа е 
заеднички, вплотен крик на битието и ништавилото, 
на умното и безумното. Тој човек немаше име, беше 
и остана едноставно – Старо Купујем. Не знам дали 
овој Старо Купујем што денес шета по истите улици е 
истиот тој Старо Купујем. Често се прашувам: дали е 
тој човек со девет животи, човек-мачка, кој ги менува 
само облиците, не и суштината, човек што живее од 
лошиот мирис на подрумите, од состојките на мув-
лата, од звукот на ‘рѓосаните шарки? Прашањата 
ѝ припаѓаат на онаа академска филозофија, исто 
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колку што им припаѓаат на урбаните легенди.
 Бидејќи беше на пропатување, средбата мораше 
да биде достаточно скоро привршена. Љубезно се 
поздравивме со писателот и со неговата придруж-
ничка, тој изговори едно неправилно Благодарам 
на македонски, ние истовремено се насмевнавме, 
клапнавме со главите под агол од речиси дваесет 
степени и секој замина дома да ги среди своите впе-
чатоци. 
	 Времето минуваше, Скопје се измени. Се сру-
ши, за жал, па се изгради поголемо, побогато, помо-
дерно, за среќа, претполагам. Старите спомени по-
лека избледнеа, Сартр остана да го памти „Нова 
Македонија“, природните непогоди однесоа со 
себе и дел од спомените, уметниците имаа нови 
собиралишта, сепак некои навики не се променија. 
Сè уште станував од работната маса кога ќе го слуш-
нев Старо Купујем и како мало дете тајум ѕиркав низ 
кепенците. 
 Кога ќе се сетев на Старо Купујем, ќе се сетев и на 
Сартр, како некоја природна, подразбирлива врска 
помеѓу нив, а тоа не беше последната моја средба 
и со него. При еден престој во Париз, имав мож-
ност да го следам Les	temps	modernes. Во врска со 
унгарските настани, Французинот наоѓаше тешки 
зборови за методите на тогашната советска полити-
ка. Веќе во 1962 година го видов на заседанието на 
писателската секција на Светскиот конгрес за мир во 
Москва. Тоа непријатно ме изненади. Онака снизок 
каков што беше, ми се стори како да му е незгодно 
каде се нашол. Беше велико перо и ум, а изгледаше, 
како што би рекол Данте, дека во неговиот живот 
одеднаш „заталкал во некоја темна густа шума.“
 Не ме препозна, немавме можност да ги повто-
риме почнатите муабети, но битно е што во мене 
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тогаш се затврди мисла, што ми се јавува и спрема 
други писатели од одреден тип, до ден денешен, а 
тоа е дека и за него е најважен од сè публицитетот, 
сцената. Затоа, и не бев изненаден кога во 1964 одби 
да ја прими Нобеловата награда. 
 Тој така го живееше својот spectacle.	
 Утрово, кога повторно Старо Купујем ја разбуди 
нашата улица, го отрезнив во себе по стоти пат тој 
ден и таа прва средба. Потоа, колку што ми дозво-
лува видот, но со особено задоволство, читав во 
претпечат нови, современи руски раскази на маке-
донски. И, сè уште чкртам по маргините на книгите и 
сè уште пишувам раскази само по таванот на мојата 
мозочна кора, низ таа угоре висока, удолу длабока 
библиотека. 
 Не си дозволувам ништо повеќе од тоа, а причи-
ната е проста и строга. Како дете имав маче и нему 
му ги раскажував сите мои случки и приказните 
што ги знаев, а тоа кутрото внимателно слушаше. 
Еден ден, скокајќи по скалите, згазнав врз него, а 
тоа, подавајќи се оддолу, прати последен поглед на 
светот. Веќе немаше кому да му се доверувам. Така 
јас го убив мојот spectacle. Немам сега право на 
никаков поправен.
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КНИГА

	 – Исак Давид! Исак Давид! – одекна името низ 
ходникот на клиниката. – Се роди Исак Давид! – ви-
каше еден средовечен маж со црн капут и очила со 
рамки од сребро. Неговата коса беше зафатена од 
онаа појава која се јавува кај мажите во тие годи-
ни – наместа кадрици коса беа сосем обелени, на-
места некои сè уште суверено ја држеа бојата. Не 
испуштајќи ја шапката од фин филц од левата рака, 
трчаше од човек до човек стегајќи им ги дланките 
на дамите и влечејќи ги докторите за реверите. 
Некои се смешкаа, некои само климаа со главите, 
некои итро се преправаа дека не го следат овој чин 
на среќа и дека ништо не се случило.
 А сепак – се случи нешто толку битно – се роди 
Исак Давид. Беше тоа на Јом Кипур, на самиот праг 
на есента 1938. Печената кокошка, сервирана за вече-
ра, беше веројатно најголемата кокошка дотогаш 
подготвена во кујната на семејството Давид. Сите се 
согласија дека имаше доволно причини богато да се 
прославува.
 Овој човек кој викаше на сиот глас беше среќниот 
татко, Јозеф Давид, еден од сопствениците на тргов-
ското друштво David	 und	 Babel	 coo.	 со главно се-
диште во Варшава. Тој тргуваше со машини за шие-
ње, текстил и разни дребулии кои носеа профит до-
волен за пристоен живот. Јозеф не потекнуваше од 
трговско семејство, татко му Самуел, беше писател со 
значаен респект во книжевните кругови, а дедо му 
Адам, меѓу другото се занимаваше со музицирање и 
„чкртање нотки“, како што самиот велеше. Беше тоа 
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семејство кое го одржуваше традицијата и семејство 
кое ја одржуваше традицијата.
 Есента 1938 беше топла. Времето не го загрижу-
ваше Јозефа. Ниту работата. Неговиот ортак и помош-
ниците овие денови ги извршуваа започнатите 
договори и тој можеше да се препушти на некои 
домашни задолженија. Сега, кога неговата лоза 
конечно ќе ја продолжи син, Јозеф почна поинаку 
да гледа на нештата. Повеќе време се задржуваше 
дома, но имаше и намера во поголема мера да ја 
разграни трговијата.
 Зимата минуваше брзо. Исак растеше и се разви-
ваше, а никој не му беше рекол да го прави тоа. 
	 – Децата се чудни суштества – говореше Томаж 
Анилевич, соседот на семејството Давид. – Ним 
човек може бескрајно да им се восхитува. Секогаш 
сум се прашувал дали е можно некогаш сите ние 
да сме биле деца. Толку невини, безопасни, толку 
искрени. Светот ќе беше поинаков, ако можеше да 
биде оставен на децата.
 Томаж беше прекалено мудар човек, веќе на педе-
сет години. Полјак, висок, сè уште рус, со бледо лице 
и раце кои ги удираше од бедрата кога се симнуваше 
по скалилата. Тој ја наведнуваше главата кога треба-
ше да помине низ врата и така остана со текот на 
времето малку подгрбавен, наведнат како гранка на 
која има снег. Одеше бавно, ретко се движеше меѓу 
луѓето, но не значи дека не ги сакаше соседите. Беше 
миленик на семејството Давид. Честопати седнуваше 
на нивниот диван и кажуваше секакви нешта, при 
што се покажуваше неговата длабока промисленост 
и дарбата за раскажување. 
	 – Книгите се тенџериња во кои секој што ги чита 
си става зачини по мерка. Исто е и со животот, си 
сркаме што си дробиме. Манџата е добра ако го по-
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годиме зачинот, животот има вредност ако не го 
живееме за себе. Секој живот е книга – продолжи 
Томаж. 
 Малку настрана од другото друштво, на францус-
ки, сосетката Агнешка зборуваше со Ксенија, гостин-
ка од Балканот: 
	 – Скоро го напушти жената. Заедно со едного-
дишната ќерка. Не се гледаат повеќе. Живее сам. 
Понекогаш доаѓа помошничката Зузана. Фина же-
ничка.
 Зборовите на госпоѓите кои немаа лоша мисла, 
туку единствено сакаа да кокетираат меѓу себе со 
разговори што поинтимни, не допреа до него. И да 
ги слушнеше, Томаж умееше да зборува по немски, 
но францускиот јазик не го познаваше. Двете дами 
седнати веднаш до клавирот и дрвената комода со 
резба на која беше претставена птица со раширени 
крилја и повеќелистно цвеќе, ги коментираа луѓето 
во собата и случувањата врзани со нив. Агнешка беше 
најповикана да ги опише сите настани поврзани со 
источниот дел од Варшава.
 За тоа време, Михал, заедничкиот пријател на Јо-
зеф и Томаж, стави вино во чашите кои блескаа на 
краевите.
	 – Вашите искази се прекрасни. Вие толку убаво се 
искажувате. Секогаш ги имате најпрецизно избрани-
те зборови. Уживам во вашите говори.
 Пред да ја крене чашата, Томаж му возврати: 
	 – Тоа не се мои искази. Јас ништо не смислувам. 
Јас само повторно откривам зборови кои се веќе 
кажани. Јас можам да кажам дека ова е мое вино, 
зашто сум го правел заедно со татко ми пред дваесет 
години, на нашето лозје кај Отовцк, во Северно 
Подљасје – рече Томаж и се напи од виното. – Но, не 
можам да кажам: ова се мои зборови или мои иска-
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зи. Тоа е contradictio	in	adiecto.
*

	 – Исак Давид! Исак Давид! – со климање на глава-
та и со гнев во изговорот повтори еден човек во црн 
мантил, спуштен речиси до неговите тесни чизми од 
кожа и со тешки ѓонови. Тој го изговори името уште 
неколку пати во дневната соба на семејството Да-
вид и удри со офицерската шапка во својот десен 
колк. Човекот не беше гостин, ниту нивен роднина. 
Не беше пријател или роднина ниту на илјадниците 
семејства кои овој пролетен ден доживејаа упад во 
нивните домови. Старци, деца, мажи и жени, за-
пишани во некакви листи на некакви листови како 
хербариумите на учениците во старите училишта, 
беа префрлувани во камионите на стравот, бавни и 
големи.
 Човекот неволно сврте уште неколку круга низ 
собата во која ништо не беше на своето место. По 
подот испревртени и испокршени лежеа предметите 
што обично домашната помошничка секоја сабота 
попладне, кога семејството Давид ги посетуваше 
роднините, со сува крпа ги чистеше од правот. 
Човекот намерно згазна врз една фотографија во 
рамка. Стаклото стана сол. Потоа ги премести ра-
кавиците и шапката во левата рака, клекна и ја 
крена фотографијата. На неа виде маж (загледан во 
објективот) кој ја беше гушнал жената, жена која др-
жеше сосем дробно дете и гледаше во него, и дете-
пеленаче, чие лице одвај се познаваше. Човекот го 
бараше токму него. Исак	Давид.	
 Излезе како струја низ врата и се најде на ули-
цата. Се сврте неколкупати настрана, знаеше дека 
нема време повеќе да се задржува, тропна со ѓо-
новите по калдрмата, мерејќи ги секундите што пре-
остануваат, потоа викна нешто по немски, и неколку 
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униформирани мажи влетаа во најблиската куќа. 
 Кога го чу тресокот на сопствената порта, Томаж 
ја сврте главата кон прозорецот, нему за миг, како ни-
когаш дотогаш, му се стресоа рацете со кои држеше 
филџан од кинески порцелан полн чај. Стана и се 
упати кон ходникот со својот познат од. По него се 
влечеше коланот од домашната наметка. Застана за 
миг, се спастри, продолжи натаму. Не успеа да дојде 
ни до вратата. Внатре веќе влетуваа неколкумина со 
пушки, ги удрија шарените фигури од едно ноќно 
масиче и ги вперија пушките во него. 
	 – Исак Давид!	– извика човекот во црн мантил 
кој влезе веднаш по наоружаните. – Исак Давид!
 Томаж одмавна со главата, објасни дека живее 
сам и дека не познава човек со такво име.
	 – Дете е! – возврати запенетиот. Потоа се сврте 
кон луѓето со шлемови и со очите даде некаков знак. 
Немаше време ниту повторно да ја сврти главата 
кон Томаж, кога овие молскавично се распрснаа по 
собите од куќата. Удираа, маваа безмилосно. Еден 
со кундакот си го повреди лактот од левата рака, но 
продолжи и натаму да дроби сè пред себе. 
	 –	Вашето однесување не го одобрувам. Вие нема 
што да барате во куќите на овие луѓе. Вие верувате 
дека вашите цели оправдуваат сè. Јас мислам дека 
на ваков начин не се постигнува... – Томаж не се 
доискажа, зашто човекот го извади пиштолот од 
неговата футрола и го удри зад десното уво. Потече 
густа црвенкаста течност, а Томаж се најде обесвес-
тен на подот, покрај остатоците од шарената кера-
мика.
 Се сепна. Во собата беше тој и никој друг. Да 
не беше испревртен мебелот, ќе помислеше дека 
она што се случи претходно беше лош сон. Истрча 
надвор. Втаса до вратата на Давид. Беше отворена, 
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внатре владееше тишинило. Се повлече неколку че-
кори назад и полека се врати во својата куќа. Беше 
повторно сам. Нивната улица беше празна, ги немаше 
ни мачките, ни глувците. Уште еднаш ослушна за да 
се увери дека никој нема во близина. Провери дали 
вратата ја заклучил двапати. Потоа ја подмести ма-
сата, го истурка килимот во трпезаријата и отвори 
еден капак во подот. Високиот Томаж се изгуби 
во неговата винска соба, во влажното подземје на 
Варшава, каде на студено последниве педесет годи-
ни го чува своето вино. Пред да ја запали свеќата 
почувствува чудна топлина на досегот на раката и, 
речиси нечујно, изусти: 
	 –	In	vino	veritas	est.

*
 Истиот ден беше застрелан господинот Бабел, ор-
такот на Јозеф Давид, пред воопшто да стигне онаму 
каде што беше наложено. Тој се стрча кон неговата 
сопруга во мигот кога една жена во униформа почна 
да ја удира со тупаници.
 Јозеф Давид загина во Варшавското гето за вре-
ме на априлските немири во 1943 година.
 Неговата сопруга Рашела, беше умртвена со отро-
вен цијаниден гас Циклон-Б на дваесетти ноември 
1944 во логорот во Освјенцим, познат како Аушвиц. 
 Истата судбина ја доживеаја уште дванаесет ми-
лиони луѓе, од кои повеќе од шест милиони Евреи... 
 Исак Давид во локалните документации се воде-
ше како мистериозно исчезнат.

*
	 – Ајзак Јосифович! Ајзак Јосифович!! – извикува-
ше еден барзав средовечен маж во палто со копчиња 
поголеми од неговите уши. Тој држеше метален мега-
фон и беше качен на автомобил чиј мотор бучеше 
најгласно на целата авенија и се движеше најбавно 
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од сите возила. 
	 – Вечерва во осум часот во Карнеги Хол настапува 
на пијано Ајзак Јосифович! Атракција! Младиот вир-
туоз на пијано! Ајзак Јосифович во Карнеги Хол! 
 Млад човек во бела кошула го следеше овој 
призор од хотелот во кој беше сместен. Тој беше 
Европеец, зборуваше слабо англиски, но успеваше 
некако да се снајде со телефонската диспечерка. 
	 –	 Вртете	 повторно,	 бројот	 е	 во	 Полска.	 Вртете	
повторно.
	 Беше	 бесцелно. Тој не го доби оној што го ба-
раше.
 Вечерта Ајзак Јосифович навистина излезе на 
сцената на Карнеги Хол, на пресекот на Седмата 
авенија и Педесет и седмата улица. Во салата 
владееше молк. Не зборуваше многу. Го посвети 
концертот на оние што во моментот не може да го 
слушнат. Потоа исцело се предаде на јазикот што 
музичар најдобро го знае. Разговорот со публиката 
заврши со громогласниот аплауз на присутните. Са-
лата ечеше: 
	 – Ајзак Јосифович! Ајзак Јосифович! 
 Само еден женски глас, од дното на салата, во 
левиот партер, извикуваше:
	 – Исак Давид! Исак Давид!
 Час подоцна, старец со бели бекембарди, седнат 
на својата омилена фотелја, тукушто ја спушташе те-
лефонската слушалка. На неговото лице се покажа 
израз на задоволство. Како да остана збунет од она 
што го слушна во слушалката. 
	 – Татко – изусти човекот. 
 Се чинеше дека беше изненаден, како првпат 
да го слуша тој збор. Се префрли во својата работна 
соба и, веднаш, на хартијата на која со мастило веќе 
беше впишан некаков текст, почна да ги реди него-
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вите букви со издолжени опавчиња на краевите. 
Поминаа десетина години откако овој старец реши 
да го запишува сè она што го зборуваше седнат на 
диванот кај семејството Давид, она што го говореше 
во средбите со пријателите и познаниците. 
	 Човекот	 не	 е	 остров.	 Човекот	 самиот	 за	 себе	
нема	значење.	Тој	е	чиста	материја,	без	смисла.	Чо-
векот	станува	човек	само	во	однос	со	друг	човек.	
Другите	–	тоа	сум	јас.
 Пред да ги запише последните реченици, старе-
цот погледна во единствената фотографија на него-
вата работна маса. Беше тоа портрет на човек и дете. 
Татко и син. 
	 – Татко – повтори Томаж тивко колку да се слуш-
не себеси. И допиша: Да	се	убие	човек	–	значи	да	се	
убие	човекот	во	себе.	Да	се	помогне	некому	во	не-
волја,	значи	да	му	се	даде	есенција	на	сопственото	
постоење.	Или,	како	што	вели	Талмудот:	кој	спасил	
човек	–	го	спасил	целиот	свет.
 Томаж Анилевич го делеше незначителен чекор 
од крајот на неговата книга.
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ТАГА ЗА ЈУГ

	 	 Нова	сила	силум	притиска	–	едно	љубовта
а	друго	разумот	ми	вели.	Доброто	го	гледам	и	знам,

но	кон	лошото	движам...
Овидиј,	Метаморфози

	 Да	патуваш	надвор	од	својата	земја	и	да	умееш	
со	леснотија	да	го	зборуваш	јазикот	на	домаќините	
без	да	те	откријат	дека	не	си	нивен.	Или	едноставно	
да	 се	 разбирате	 со	 молчење	 заглавени	 во	 една	
тампон-зона	 од	 погледи	 и	 мрднувања	 со	 главата,	
читливи	само	за	најистренирани	очи.	Желбата	што	
расцветува	 во	 мене	 е	 можноста	 незабележано	 да	
минувам	 низ	 барикадите	 од	 питачи,	 препредени	
трговци,	случајни	минувачи	љубезно	настојчиви	да	
те	поведат	до	одредена	дестинација,	ја	забележуваат	
таа	 твоја	 инаквост	 и	 напаѓаат. Но, секогаш постои 
нешто што нè издава. Насмевката или куферите, 
тука нема разлика. 
 Во Утрехт сум и жолтата конзерва со број 106 ја 
темпирам во гаражата. Тоа беше завчера. Го одмрз-
нав фрижидерот и ги извадив сите електрични 
апарати од струја. Ги оставив стаклените шишиња 
во наменскиот контејнер. Ден потоа, ден пред де-
нес, летав од Амстердам. Го фотографирав левото 
крило како сече еден облак, слика која ме држеше 
буден сè додека не се истоварив на аеродромот. 
Успеав скришно да се одвојам од групата и не се 
откажувам од намерата да ја прикријам својата 
другост. Денес ме води таа мисла, цел пат до Охрид. 
Да останам неинтересен. Од автобусот се симнувам 
во најжешкото. Толпата луѓе се претопува во зуечки 
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рој што здодевно напаѓа. Јас само одмавнувам како 
да се заштитувам од муви и си го терам патот преку 
една поширока, прометна улица и дузина скалила 
на кои седнало дете во шарен шорц и тажно гризе 
кифла. Трет пат пристигам овде и секогаш сум го 
пронаоѓал она што сум го барал. Утеха, страст или 
починка. Овој град е совршен партнер кој суптилно 
ги насетува твоите потреби и, без да го сетиш, те 
подготвува за најсуштественото.
 Го затеков Нонче седнат на масата и врти табла. 
Човекот игра сам со себе. На тој начин ја исполнува 
својата фотографија. Нонче, така го викаат мешта-
ните, се вика Наум, како еден од светите патрони на 
градот. 
	 – Добар ден – му велам на извежбан „македонски“ 
начин. Тој ме погледнува сомничаво, веројатно сè 
уште не му текнува, или во меѓувреме ја загинал љу-
безноста. Само момент на тишина. И штурци. Потоа 
изрипува, ја повикува својата сопруга, мене ме зема 
во прегратка, речиси ќе ме одлепи од бетонот. Тоа е 
таа прегратка. Нонче ги позема торбите како да сум 
дошол во луксузен хотел и не бара бакшиш на крајот. 
Не ги носи в соба, туку само привремено ги истава 
под стреа, во просторијата каде ги чува лубениците 
и мирисот на потрошени весници. 
 Доколку нешто може да препуштиме на случа-
јот, овој човек го сретнав случајно, на улица, во 
Франкфурт. Ова ќе биде последен пат да му при-
стигам вака ненајавено и да го приморам да викне:
	 – За тебе секогаш има слободно место! Ако треба, 
ќе спијам во паркон.
 Пресилна изјава, дури и од него, човекот кој 
секогаш ме разбирал без претераности. Потоа 
викна уште еднаш по госпоѓата, таа гледа нешто на 
телевизија, како и секогаш – гласно, и сега повеќе 
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не разбирам, зборуваат пребргу, но наскоро некое 
детиште ќе излета сосе партали од собата што ја 
има за мене. Тоа е собата што ја таксал за ќерката 
што никогаш не ја добил. Нонче ги нема сочувано 
оние достоинствена тага и резервираност од светот, 
типични за таквите луѓе. Напротив, се впуштил 
безмилосно во срдечност. Ми се допаѓа тоа што не го 
обвинува Бога. Луѓето најчесто Него го обвинуваат. 
Можеби, во овој град за кој се вели дека порано 
Господ секој ден од годината имал причина да го 
посетува шетајќи од ден на ден од црква в црква, 
тоа е излишна скрупула. 
	 – За последен пат – му велам на холандски – нема 
да се повтори повеќе, Нонче. 
 Се разбира, тој го разбира само последново. 
Нонче знае германски, го учел неговиот татко кој 
отишол на работа во фабрика за автоделови и ние 
така се разбираме, а по таков случаен начин и се 
запознавме. И тој сега на германски настојува да го 
оставиме багажот и да одиме на прошетка, открил 
место како за мене. Имаме ние тура со него. Одиме 
јужно, на велосипеди, потоа ги заклучуваме, и се 
движиме низ зимзелената шума. Молчиме цел пат. 
 Го сменил катанецот на сигурносниот заштитен 
синџир. Сега е подебел. Ги врзуваме за една висока 
црна ограда зад која движењето е забрането. По-
тоа минуваме преку некакви скалички за да се 
префрлиме на земјено тло посеано со борови иглички 
и шишарки. Одеднаш, нешто шушка пред нас и од 
зад едно распукано стебло се појавуваат двајца 
млади. Немаме време да се исплашиме зашто тие 
се стрчуваат надолу продолжувајќи ја својата чудна 
игра. Од блиската плажа се слуша како луѓето звучат 
кога се возбудуваат на песок и вода, отежнати од 
храна и сонце. Нонче брка во ранецот, пробуричкува 
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и вади лименки. Ми отвора една. Пиеме жестоко. 
Кога направивме мало купче тенекија, тој изустува: 
	 – Пивото е муза.
	 – Кажи?
	 – Пивото е за секаква ситуација. Ако сакаш да 
заборавиш сè, дури и да се сетиш... некоја банална 
небитност. Ти се допаѓа?
	 – Ми се допаѓа.
	 – Ова е нашето најдобро.
	 – Добро е, дури и за најдобро.
 Не реагира. Потоа седиме така. И тогаш почна да 
се чувствуваат првите јасни нијанси на сноќување. И 
јас тогаш повторно помислив на Бела. Пред да би-
де име, мирис, пред да биде облик. Еден лик што 
постојано се сокрива зад своите корици. Една појава 
што се раѓа од блесоците. Една жена што заминува 
со првиот мрак. Тогаш Нонче ме завлекува за ракав 
и ме усмерува угоре, речиси кон синевината без дно. 
Меѓу гранките, облаците изгледаат уште помрачни. 
	 – Тажно – реков јас.
	 – Ја гледаш?
 Отпрвин не забележувам ништо. Потоа гледам. 
И	се	исплашувам,	се	смуртувам.	Повеќе	одошто	со	
облаците.
	 –	Како	се	вика	таа	птица	на	германски?	–	прашува	
тој.
	 Велам:
	 –	Був.
	 –	Був?	Види	го	каков	е,	седи	и	посматра	–	вели	
Нонче	одважно.	–	Седи	и	посматра	и	мисли	дека	е	
паметен,	тоа	што	ги	затвора	така	очите.
 Мислам дека не го разбрав сосема.
	 – Бувот е единствен меѓу својот род – дообјаснува 
тој – сите други птици го мрдаат долниот капак. 
Додека трепнува, ги спушта горните капаци. Кога те 



��

гледа. И оној негов глас. Тоа го прави, во најмала ра-
ка... осамен.
 Птицата нè набљудува продорно но незаинтере-
сирано, како да сме ѝ јасни без да има потреба да 
пиеме пиво и да си разменуваме зборови. Тие очи. Очи 
– картали. Мудри и искушувачки. Тогаш посегнувам 
по камерата, се кревам одземи и ѝ се доближувам 
внимателно на птицата. На прсти. Го вклучувам бли-
цот, бидејќи таму каде што сме сместени веќе царува 
темнило. Стојам не мрднувајќи, можеби пет, можеби 
десет минути. Чекам да ме погледне. Да се смести во 
својата поза. И во тоа исчекување сфаќам дека бу-
вот ме гледа без запирање, постојано, ме држи на 
нишан со нему својствен став, скаменет, тврдоглав, 
без да бидам свесен за тоа. Чкрапнувам немајќи 
трпение да го дочекам она што најчесто го чекам. 
Моментот.	 А кога ја тргнав камерата него веќе го 
нема на гранката.
	 – Зошто така? – кажува Нонче, потоа одново се 
втурнуваме во длабоко молчење.
 Во бањата. Под тушот. Тече	 вода.	 Се	 слева. Сè 
додолу. По плочките. Преку лицето. Како солзи. Во 
одводот. Таму – мрак.
 Излегувам од зад кабината. Се префрлам во 
предниот дел на бањата, кога пред мене се појавува 
жена која ги мие забите пред мијалникот. Ме поглед-
нува преку огледалото како што се погледнува гос-
тин во ресторан или лифт. Ништо задолжително 
меѓу обајцата. Не ја поздравувам, туку некако по-
срамено се мушнувам во својата соба. Почнувам 
со распакување. И покрај патот и напорот да се 
биде невидлив, не чувствувам умор. Ги префрлам 
фотографиите на компјутерот. Тогаш повторно 
налетувам на него. 
	 – Има нешто во тие очи – помислувам и истовре-
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мено решавам да го ставам како заднина на екранот. 
Се спружувам во постелата. Додека се трудам да за-
спијам, бувот ѕури од единствениот фенер во собата: 
четиринаесетинчен монитор.
 Одлучувам да престанам да се превртувам низ 
постелата, бескрајно, во свиток и да станам. Точно 
време за чорба. Тргнувам да ја симнам удолнината. 
Една подведна старица, со торба и шамија, се бори 
со калдрмата. Кога и да дојдам, ја забележувам. Ако 
сум точен јас, точна е и таа, нема грешка во неј-
зиниот биоритам. Ѝ климнувам и сетне се решавам 
да побарам дозвола да ја фотографирам. Таа ја под-
местува шамијата и ја врти главата за да не ѝ го 
видам лицето. Чкрапнувам без да се поплакувам.
 Овој настан го споделувам со мојот познаник, 
келнерот што секогаш ме служи, барајќи негов 
коментар. Сè што добивам е:
	 – Остави, како и да е, лицето не може да се со-
крие.
 Во јавните места сакам да ги ловам со објективот 
нештата што луѓето ги оставаат зад себе кога ќе 
станат. Искористени фластери, недочитани летоци, 
догорчиња на умирање, заборавени чадори, капчиња 
дамкосани од пот, неидентификувани најлончиња, 
кесички од шеќер, чкорчиња полу бели-полу црни, гу-
ми за џвакање, пепел, кутичиња со мирислива пудра, 
паричници полни мали фотографии и, најважно од 
сè, откако ќе заминат каде што намериле, останува 
таа, самотијата. Да се улови со едно чкрапнување. 
Наречете ја празнина, осаменост, ништавило, от-
суство, тоа е она што останува зад нас, тоа е она што 
ме опседнува откако исчезна Бела.
 После малата сесија крај марината, брегот, 
кривулестиот сокак, се упатувам кон мојата крајна 
дестинација	 – Свети Јован Канео. Попатно снимам 
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уште неколку пози. Под ударот на жештината неш-
тата ја менуваат својата композиција, качество, 
својот иманентен состав и тоа е нешто што сега го 
фаќам, го затворам засекогаш од четири страни. 
Посебно, овде, горе. На Канео, под црквичето, каде 
во една точка се урамнотежуваат 

воздухот,
водата,

земјата и
огнот.

	 – Овде ќе заврши – си велам во себе. Уште не сум 
подготвен, но човек сам треба да реши за крајот. 
Нека биде така.
	 – Мајка ми – кажуваше Нонче еднаш – мајка ми 
однапред го подготви целиот церемонијал, сè што 
е потребно – облека, кревет, пари доволни да пре-
фатат за погребот, чаршафи, до детали, артикли за 
блага пченица, како режисер-маестро. Легна потем 
и едноставно се предаде. Таа знаеше дека тоа следи. 
Така. 
 Ќе биде лесно. Кога ќе дојде време, ќе биде лес-
но. Оние што знаат да скокаат, рипнуваат одовде, 
од забава, умеат да паднат во водата под вистински 
агол. Јас сум лаик. Ќе се закачам на карпите. Важно 
е да не боли и да биде брзо. Ќе крцнат пршлените и 
тоа е тоа. Толку. Со камерата го врамувам делот од 
сртот каде планирам да центрирам.
	 –	Господине,	може	да	нè	сликате?
 Иако им ја разбирам намерата, се повлекувам 
правејќи се дека не сум ги слушнал. Овој град ќе ме 
сфати, ќе помогне, како и секогаш. Како кога прв пат 
дојдов и ја сретнав Бела. Како кога втор пат дојдов и 
најдов смирение. Сега ќе го сторам тоа. Сметките ќе 
бидат израмнети. 
 Отиде да ги гледа облаците и не се врати по-
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веќе.
	 Бувот	 ме	 чека	 во	 собата.	 Чиниш	 зборува	 со	
очите:
	 –	Готово	е.
 Седнувам пред компјутерот. На масата претрчува 
пајак. Кревам рака да го отепам но, наместо тоа, го 
оддувувам на подот. Потоа го земам кабелот за да 
ги уфрлам денешните снимки. Врската се прекинува 
и морам да го извадам и ставам гајтанот. Вкупно се 
педесет и девет. Меѓу серијата од првите дваесет се 
одвојуваат само две и нив ги ставам во папката каде 
оди сè што ми се допаѓа. Оттаму ќе се прави изборот. 
Ќе го прави изборот некој кој, еден не толку далечен 
ден, ќе се занимава со мојот компјутер. Станувам 
бидејќи ми ѕвони телефонот. 
	 – Не, не сум во	градот. Надвор. Да. Сè е според 
распоредот на моето биро. Се разбира. Извештајот? 
Не – длабоко издивнувам пред уредникот. Не сакав 
да ме влечат назад никакви долгови, помислив, пред 
да додадам: – Го имам испуштено. Ќе го испратам до 
вторник. Секако. Не, нема да заборавам. Без изви-
нување, се разбира, пропустот е кај мене.
 Сепак, во вторник ќе бидам предалеку за из-
вештајот. Се враќам на столот и сурфајќи низ фо-
тографиите, застанувам на една од нив. Не се сеќа-
вам дека сум ја снимил. На кејот пред да почне ве-
ригата кафулиња. Не брзај, се убедувам себеси. Ја 
зголемувам колку што може. Личи! Не... Излегов на 
балконот.
	 – Не ти се спие? – вика Нонче оздола.
	 – Да фатам воздух – велам и погледот ми тргнува 
во далечината каде светилките на градот трепкаат 
како очи на птици, од секаде, и сите будно гледаат 
во еден балкон, а на тој балкон стојам јас, сам.
 Назад сум. Ја меркам оддалеку, потоа ја намалу-
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вам, па ја зголемувам уште еднаш. Се приближувам 
и оддалечувам, напоредно. Седам извесно време, 
во соба во која вреви само минатото. Дел од чамец, 
машка силуета и една сјајно млечна појава под чиј 
превез стои некој кој личи на... Бела. Не само бра-
дата, изразот, собраните прсти, туку севкупно. 
 Морам да излезам. Се упатив кон малата градска 
плажа. Патем купив пиво од продавничето. Додека 
се потпирам на едно ѕитче измешан со друштво кое 
ја свири „Stupid	Girl“ на раштимана гитара, доаѓаат 
уште четворица момци и две девојки. Тие ја бараат 
топката од оваа, староседелска компанија која не 
изгледа заинтересирана за трчање и почнуваат да 
фрлаат кон кошот. Најнискиот е прилично слаб тех-
ничар, не е вешт во водењето на топката, но има 
извежбан шут. После првата партија, токму тој ми се 
приближува да ме праша дали сакам и јас да се вклу-
чам. Ме прашува на македонски и тоа е знак за мене, 
знак дека сум станал сличен на опкружувањето, сум 
се изедначил со подлогата. Пуштам рака и се за-
познаваме. Ќе го изгориме бесот. Одеднаш некој ја 
фрла топката пресилно и таа одлетува кон водата. 
Мрак е и само насетуваме една гумена планета како 
плутајќи се оддалечува од линијата на брегот. 
	 – Јас ќе одам – велам одлучно, ја соблекувам 
кошулата и рипнувам. Наскоро успевам да ја пре-
стигнам. 
 Плажата ме довикува.
 Ја отворам фотографијата. Овој пат, под утрин-
ската светлина, наполно сум уверен. Таа е. Вадам 
празно цеде и го режам фајлот. Ќе го однесам во 
првото отворено фотостудио и ќе го нарачам нај-
големиот формат што го имаат. Сигурно ќе помислат 
дека сум будаличиште, бидејќи снимката не е довол-
но успешна. 
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 Не ми е гајле што мислат. За да го исполнам вре-
мето, пешачам до пристаништето и го барам кајчето 
Сузана.	
	 – Исплови пред малку – е одговорот на еден тип 
со брадичка. – Ако треба превоз...
 Велам дека ќе почекам. И, навистина, по петнае-
сеттина минути се појавува Сузана. Кајчето е старо и 
сочувано. Освен името, ми изгледа инакво од фото-
графијата, како преку ноќ да го префарбале од сино 
во зелено. Исончаниот човек го отвора чадорот 
што стои среде чамецот. Кожата му е здебелена од 
сонцето и заштитата ја користи само за муштерии. 
Влегувам внатре и му подавам десет евра. Тој го 
покрева моторчето а потоа се напнува да ми враќа 
кусур. Бидејќи тешко му оди со друг јазик, освен со 
својот, ми треба време дури се разбереме дека са-
кам да ја изгаси пентата и да ја повлече раката од 
џебот.
 Зачуден е пред Бела од мојот паричник. Дали се 
сеќава дека вчера ја возеше оваа девојка, гласи мо-
ето прашање.
	 – Сите се исти – вели тој. – Странци.
	 – Размислете, многу ми е важно – кажувам.
	 –	Личи,	но	не	можам	да	кажам	со	сигурност.	Вие	
да	не	сте	Холанѓанец?
	 –	Во	ред	е	–	додавам	и	се	повлекувам.
	 После	ручекот,	точно	во	четири,	 ја	подигам	на-
рачката	од	студиото.	Поточно,	тоа	повеќе	е	постер	
отколку	обична	фотографија	и	 јас	итам	кон	собата	
без	да	го	одмотувам	свитокот,	чиниш	преку	него	ќе	
се	разоткрие	некаков	крунски	доказ	за	важен	зло-
чин.	 Задишан	 ја	 заклучувам	 бравата	 зад	 себе,	 го	
отстранувам	заштитното	ластиче	и	врз	креветот	го	
спружувам	 парчето	 хартија	 со	 опачината	 нагоре. 
Земам метални иглички и го спростирам на ѕидот, 
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прикачувајќи го за краевите. Потегнувам три-четири 
чекори наназад.
 Прв пат ја сретнав додека се подготвував да фо-
тографирам. Го чекав моментот. Таа изникна од 
сноп светлина, на карпите пред Канео, онаму горе, 
после клупите. Пред да погледнам низ визирот не-
маше никој во правецот од којшто се појави таа, но 
штом го заклопив едното око, а со другото ѕирнав 
низ малото правоаголниче и почнав да го подесувам 
фокусот, од негде-никаде, како гром од ведро небо, 
ќерка во непризнат брак на Сонцето и Месечината, 
се приближуваше во бело лесно здолниште од лен, 
темни очила, помина покрај мене, како сениште, ка-
ко да не постојам за неа, како да сме две одделни га-
лаксии што никогаш нема да се приближат. Тогаш 
беше само облик. 
 Не ја заборавив, но мислев дека е илузија, 
топлотна халуцинација, сè додека неколку дена по-
доцна не ја сретнав втор пат, како седи на клупа и 
чита француска поезија. Седнав со одлучност која 
дотогаш ретко сум ја наоѓал и реков:
	 – Зар не доаѓаш овде постојано, како да се поз-
наваме со векови?
 Таа се изнасмеа. Бела никогаш не зборуваше за 
минатото.
 Подоцна ѝ признав дека никогаш не сум го сто-
рил тоа што го сторив тогаш.
 Таа се насмеа. Бела никогаш не зборува за мина-
тото.
 И таа стана лик, и мирис, и име, и стана личност, 
и отпатува со мене, во Утрехт.
 Третата вечер не се ни обидувам да ја совладам 
несоницата. Знам дека ќе биде со мене, до самиот 
крај. На тврдината сум и пушам. Чекам. Клепките ми 
се затвораат со безволност. Чекам. Да дојде утрото. 
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И повторно да отидам кај човекот со кајчето. 
 Го замолувам да ме одведе онаму каде што 
побарала таа. Моторчето бучи толку гласно што не-
возможно е да се разговара и одговара на прашања. 
Исончаниот не вози долго. Застанува не многу далеку 
од крајбрежјето, отспротива зјаат само карпи. 
	 – Тука?
 Климнува со главата.
 Решавам да нуркам мислејќи дека можеби ќе 
најдам одговор на моите недоумици. Откако се 
уверувам дека обидот е залуден, помислувам да се 
качам нагоре, но чамџијата вели дека горе е само 
пешачката патека кон плажите и нема ништо по-
себно. Новиот ќорсокак предизвика поплава од 
разочараност. Одамна не сум почувствувал таква 
апатија ако ова едногодишно тонење не е токму 
тоа. Сите пристапи полека се затвораат во еден 
пристан, помислувам. Додека се истоварувам од 
Сузана, штош допрам цврста земја под нозете, врз 
мене се пренесува нелагодна тежина. Тргнувам ме-
ѓу тревниците, но постојано со претчувство дека 
ме следат, дека среде квечерината сум демнет од 
дрвјата, продавачите на балони, автомобилите, 
анонимните погледи од прозорците во околните 
поткровја. 
	 – Не залажувај се – си велам и продолжувам на-
таму. Тогаш нечија дланка го стегнува мускулот од 
мојата десна надлактица. Одзади ми пристапува не-
позната појава. Според изгледот – мустаќи, набрана 
кожа и качкет среде лето – појавата не делува 
доверливо. Бара да ја види фотографијата од мојот 
паричник. 
	 – Молам? – прашувам изненадено.
	 – Сакам да помогнам – вели.
 Немам избор. Ја отворам Бела. Ја погледнува 
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незаинтересирано и потврдува дека ја познава. Се 
претставува како Французинка која секоја година 
доаѓа и се сместува во градот.
	 – Тоа е таа – вели. – Сто отсто.
 Некој кој ја познава Бела? Со резервираност го 
замолувам да ме одведе до неа. Се согласува, без 
да чека да му понудам противуслуга. Одмавнува со 
качкетот и вели:
	 – Стрпи се. На крајот.
 Заедно тргнуваме кон нејзиниот хотел, но тој по-
стојано настојува да се движи неколку чекори пред 
мене, како да сака да се здобие со предност, макар 
на ваков начин. Доаѓаме до едно од оние приватни, 
модерни хотелчиња кои однадвор изгледаат мошне 
удобно, и покажува натаму. 
	 – Ете – крекнува како птица. Пропуштам да ка-
жам што било, само забрзувам во таа насока. Без 
големо двоумење влегувам внатре. Холот свети пра-
зен и осветлен од некаков рефлектор закачен за та-
ванот. Рецепционерот се појавува од зад шанкот. 
	 – Дали оваа госпоѓа престојува овде – ја покажу-
вам веднаш фотографијата. – Ми рекоа дека овде 
престојува.
	 – Извинете, но спречен сум да одговорам – вели 
тој сталожено. 
	 – Ве молам, се работи за живот или смрт – речиси 
извикувам.
 Момчето прави незадоволно лице и лесно капи-
тулира. Излетав надвор. Таму го нема повеќе човекот 
со качкетот, единствено тивкиот самрак брка ко-
марци. Се развртувам наоколу и на непристојна 
далечина ја забележувам белата силуета на Бела. 
Нема утка, ќе ја познаам во илјадници. Се стрчувам 
натаму. Не е сама. Ако отпрвин ми се чини дека 
тие двајца се движат бавно за да можам да ги 
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стигнам, отпосле, откако наближувам, изгледа де-
ка почнуваат да го зачестуваат одот, па дури и да 
трчаат. Наместо да одат по широките премини, ка-
ко намерно да избираат да се движат по тесните, 
речиси неминливи грла, некакви запрашени дамари 
на градот и по извесно време совладување на рас-
тојанието, се наоѓам задишан пред Плаошник. Таму, 
меѓу возилата, блицовите, развиканите родители, 
дрвјата, ми изгледа дека сум ги загубил во неповрат, 
како сета таа невидлива мрежа од дејства и чинители 
да постои за да ја сокрие Бела од мене. Ми текнува. 
Го вклучувам апаратот, притиснувам на зумот за 
зголемување и почнувам да пребарувам, од лице 
на лице. Некаде долу, речиси под храмот, ги фаќам 
нивните одрази осветлени од последниот чалам	на 
Сонцето.
 Како што се движам натаму, така сфаќам дека се 
доближувам до одговорот, до исходот. Сфаќам дека 
кругот се затвора и дека итам на Канео предводен 
од конечноста. И дека најпосле сум подготвен за 
вистината. Подготвен сум да ја видам.
	 – Бела! – викам на цел глас но без одговор. 
Наближувам спуштајќи се надвор од патеката, по 
стрмнината, некаде дури и драскајќи ги панталоните 
или задржувајќи се за околните грмушки. Но, кога 
стигнувам долу, на местото, нема ништо и никого. 
Како секое живо присуство наоколу да исчезна за 
миг. Го кревам погледот: сонцето заоѓа спроти мене 
и се распрснува од сводот на небото, ќерамидите на 
црквата, карпите, врз површината на езерото. То-
гаш разбирам дека Бела потајно е поврзана со тој 
мистичен спој на природата и цивилизацијата, со 
тоа многукратно прекршување, и не ми преостанува 
друго освен и јас да станам дел од посребреното 
огледало, да се спојам со двете линии во кои Бела 
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егзистира како вистина и имагинација.
	 – Овој град и ова отсуство те направиле уште 
поубава – велам на глас.
 Го земам фотоапаратот и го снимам призорот, 
мигот што изминува неповратно. Се фотографирам 
и себеси. Мојата последна фотографија, помислувам 
а помислата воопшто не ме стресува. Сега ќе ги 
затворам очите и оние мали бранови кои најпрво 
земаат залет оддалеку, па се разжестуваат пред да 
се распукаат во камењата, за најпосле да засвират до 
моите нозе во екот, од тој галеж, од тоа треперење, 
ќе се вратам повторно во оној август, ќе го подесувам 
апаратот, објективот, ќе ги прилагодувам светлината 
и сенките, складот на бои, тогаш повторно ќе го здо-
гледам нејзиното разјарено тело како наближува и 
сè ќе почне одново. 
 Наместо тоа, пред моите очи се појавува бу-
вот, гледа во мене со сето скришно знаење. Сета 
мудрост на светот ми ја открива на некој немушт, 
заштитнички, невидлив, безгласен говор. И јас 
решавам да ја оставам вклучената камера зад себе, 
го оставам оргазмот на сонцето, Бела, се одделувам, 
дури и кајчето што едри кон хоризонтот како да сака 
да стигне на време во точката на потопување на по-
следниот зрак, го оставам таму целиот непотребен 
дел од животот и го понесувам со мене единствено 
решението да го доставам оној испуштен извештај. 
	 Денес	 е	 понеделник,	 седум	 часот	 навечер. До 
утре имам неполни дваесет и четири часа. Тоа не 
е многу, но ќе биде доволно. Ноќта го наоѓа својот 
мир. Моите очи набабруваат, моето тело се вжарува 
под кревката покривка од пердуви.
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ГРЕШКА

 Гледајте да го избегнете соседството. По можност 
и да немате соседи. Тоа го советувам секому. Не е 
лошо кога наутро мамурно варите кафе и им отпоз-
дравувате преку стаклото на оние кои морале да 
излезат од дома толку рано и недоспани да одат 
на работа во нивните дрти крнтии, или кога позај-
мувате две лажици шеќер во недела напладне, би-
дејќи тогаш, на оваа периферија, одвај можете да ги 
најдете и тие две шеќерни лажици, но лошо е кога 
ќе си ја видите исчезнатата косилка за трева неколку 
дворови подолу. Не, немам ни трошка гнев. Не се 
ни лутам кога ќе ми украдат нешто такво. Друго са-
кам да раскажам. И, поради тоа велам: гледајте да 
ги избегнете соседите. Сега се прашувате од каде 
можам да го знам сето ова толку детално? Ајде, 
веројатно ќе ви кажам, веројатно ќе ви стане јасно 
понатаму. Но, секогаш напомнувам – без сигурни ве-
тувања. Велам: веројатно ќе стане јасно. 
 Кога наближи дома тој септемвриски ден, сè	
уште лето, таа веќе знаеше дека ништо нема да 
биде како што било. Натоварена со кесиња низ кои 
празот ѝ ги мазнеше бедрата, не можеше да го по-
годи вистинскиот клуч од бравата. Моменти кога 
нервозата, надополнета со глад, вознемиреност и 
беспомошност, создава молотов коктел од чувства. 
Беше растреперена уште кога излезе од работа и 
во вирот во дворот го виде сопствениот одраз раз-
брануван од ветрот. 
 Како и секој почеток од секоја учебна година 
учениците ја излудија – кој со празната батерија 
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на мобилниот телефон која отчукуваше пет минути 
како некакво намерно одбројување до писокот кој 
требаше да означи крај на часот, кој со иситнетата 
креда врз столчето, после што вџашувачките погледи 
врз задникот не се поврзани само со учениците, 
туку и со наставниците, кој со животинските крици 
– па ниту купувањето и пребирањето на плодовите 
додека тезгаџиите од пазарчето се прибираат, ниту 
расецканото возење низ метежот по булеварот, не 
помогнаа напнатоста да олабави. 
 Внатре ја пречека Марко кој мрзливо грицкаше 
чипс пред исклучен телевизор. Не се припотресе да 
ѝ помогне со товарот. Ни таа ништо не прирече, само 
вешто ги измолкна стапалата од високите потпетици 
и во неколку лебдечки чекори дојде до приодот кон 
кујната каде, како стебло на јаболкница преполно со 
род, се струполи сета врз подот. Се чувствуваше гордо, 
како после долга и исцрпувачка битка да стапнала 
на својата старо-нова територија и не ја беснееше 
што на подот од кујната лежеше меѓу компири и гла-
вички цвекло. Дури, радост ѝ причинуваше тоа што 
воздивнувајќи ги тркалаше зеленчуците или што со 
преклопени очи ги допираше меките бамји преку 
најлонските ѕидови на кесето.
 Ова не траше долго, бидејќи Марко, не поздраву-
вајќи ја, се доближи тивко, прескокна преку нејзини-
от труп, шутнувајќи патем некоја конзерва и го фрли 
смачканото кесе во корпата за отпадоци. Потоа 
рече:
 – Да ми купите телескоп.
 – Имаме два кредита за враќање – одговори 
таа отсечно од подот и, конечно, се навали врз 
стаклената кујнска преграда. 
 Пред две години решија да пазарат семејна куќа 
што подалеку од своето центарско станче опкружено 
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со соседи кои штедро се расфрлаат со години но скр-
жаво со зборови и сè	уште ги отплаќаа долговите. 
Марко цупна во место, извикувајќи:
 – Така значи, мене никој не ме сака!? – а потоа 
истрча по скалите треснувајќи ја вратата од својата 
соба. Одгласот бргу се стиши а и таа воспостави 
ред во кујната. Кошницата залихи беше преполна. 
Лименките на полиците. Зачините во умешно под-
редените кутичиња лево од плочата. Така изгледаше 
редот во нејзината кујна.
 Не помина долго, и Марко се симна со ранец на 
грбот. 
 – Јас заминувам – рече и се протна низ надвореш-
ната врата додека таа да каже клуч.
 Погледна кон вратата а потоа кон часовникот и 
во главата ги поврза двете нешта на следниот начин: 
досега (гледаше во часовникот) Горан требаше да ја 
донесе Билјана од градинка преку прагот (гледаше 
во вратата), можеби малку ќе задоцнат (гледаше пов-
торно во трепкачките лет-ламби). Тргна да го доврши 
ручекот. Од претходниот ден остана уште запршката. 
Прекинат натпревар на зарзават и масло.
 Штом го исечка кромидот, низ фучењето на ас-
пираторот одвај го дослушна долгото придушено 
ѕвонење кое ја натера да се упати кон ходникот. Низ 
мачкиното око, а со насолзени трепки, забележа не-
позната жена.
 – Повелете – рече ладно, бришејќи ги со крпа 
своите образи, а веќе ѝ беше сè	јасно. 
 Од моментот кога се доселија, па досега, пре-
цизно ги научија сите соседски ликови, сите гласини 
и релации на внимание и нетрпеливост. Донекаде 
уживаа во тоа. Но, донекаде. Нивната куќа, и тие 
самите, трпеа најмногу од цело маало. Зошто? Би-
дејќи луѓето постојано ја грешеа адресата и, наместо 
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на број десет на соседната, тропаа на број десет на 
нивната уличка. Поточно, тропаа на нивната врата.
 Овој пат неканетата гостинка не сочека, веднаш 
се шмугна меѓу неа и процепот, и се раскомоти на 
двоседот во дневната, на истото место каде што 
пред малку го затекна Марко.
 – Извинете, госпоѓо, но... – тргна да се истури врз 
новодојдената натрапничка. Беше немоќна. Немаше 
повеќе лутина во себе, бидејќи пред малку ја исцеди 
врз плочките на кујната.
 – Верувајте, јас кријам појадри солзи од вашите. 
Ќе чуете.
 – Но... – повтори со сега веќе не толку сигурен 
глас, не можејќи да ги контролира капките кои сè	
уште ѝ се стркалуваа од очите.
 – Не грижете се! – ја смируваше гостинката. 
– Имам закажано – рече, пробуричка расеано низ 
чантата и го извади својот дебел паричник врз ма-
сичката.
 Во бројот десет на улицата која се простираше 
сосема симетрално на нивната, живееше една од 
градските претскажувачки. Популарна и убедителна, 
без дилема, за што неретко сведочеше и низата луѓе 
кои се собираа како гладна глутница во нејзиниот 
двор, споделувајќи ги своите изнедрени маки во за-
мена за нејзините претстави. Од каде го знам сето 
тоа? Дали го видов преку прозорецот оној ден? Дали 
го слушнав на оние комшиски седенки преполни гор-
чина и озборувања? Дали го прочитав во весниците? 
Не е важно. Важно е да го прераскажам и да ми 
олесни.
 Начинот по кој се одвиваше приемот на тие луѓе, 
да ги наречам – странки, беше преку претходен 
телефонски повик. Се јавуваа, добиваа термин, а 
потоа доаѓаа на лице место во точнозакажаното 
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време. Таа беше доволно свесна за тоа, бидејќи не 
еднаш заталкани души апансаз бараа од неа да им 
ја предвиди судбината. На почетокот, внимателно и 
детално им ја објаснуваше ситуацијата, ги упатуваше 
на вистинското место, понекогаш дури и водејќи ги 
до куќата и дворот со јаболкница која повеќе не ра-
ѓаше. Кога нивната зачестеност не опадна, туку се 
одржуваше со барем по еден до двајца неканети 
дојденци дневно, почна да ги познава од прва, и вед-
наш им кажуваше дека се грешка, некогаш дури и 
преку вратата, без да ја отвори, бидејќи тие ненадејни 
и ненајавени средби почнаа да ја заморуваат.
 Жената која без прашање влета во нивната ку-
ќа, изгледаше вистинска дама, дотерана по ELLE. 
Темните очила за сонце ѝ овозможуваа да ја набљу-
дува околината без да ја забележат другите, или, по-
веројатно, како да се криеше од нешто или некого. 
Сепак, пред неа, ги симна од своето лице, како вр-
ховен сигнал на доверба и отвореност пред неа.
 – Ќе ве разочарам, но... – уште еднаш стори обид 
да ја разубеди.
 – Имам закажано, проверете слободно, доколку 
водите евиденција. Рековте во четири и триесет по-
пладне, сега е четири и триесет и пет. Морате да ми 
помогнете, вие сте ми последна надеж – гостинката 
ги ослободи стапалата од своите чевли, и ги собра 
нозете под себе на чуден начин.
 Пред малку и таа почувствува вакво ослободува-
ње. И, реши да ја остави да говори. Израз на хумор? 
Можеби. Каприц на љубопитство? Можеби. Потоа ќе 
ѝ објасни сè?	Како и да е, нека плати со срам, бидеј-
ќи не ѝ дозволи да ја спаси од грешката кога сè	уште 
постоеше можност за тоа. Така размислувајќи, седна 
во празната фотелја отспротива.
 – Морате да ми помогнете, вие сте ми последна 
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надеж – повтори. – Ве молам сослушајте ме внима-
телно. Верувајте, никогаш не сум го сторила тоа. 
Ветрушка сум околу тие работи. Не умеам да чувам 
тајни. Сигурно би ми се испуштило. Не умеам да ко-
вам тактики. Воедно, многу зборувам – рече.
 На масата пред нив имаше сад со портокали. Го-
стинката одненадеж подаде рака и зеде еден од нив, 
но сè	уште, ниту побара дозвола од неа, ниту почна 
да го распарчува.
 – Никогаш не сум го сторила тоа. Веќе знаете 
на што мислам. Никогаш не сум го изневерила 
сопругот. Десет години познанство. Што мислите 
малку се или многу? И, да, навистина, никогаш, 
дури, слободно можам да го кажам ова, не сум ни 
помислила на тоа – жената тогаш ги брцна своите 
долги нокти до папилата и хируршки повлече 
линија, исцрта цел круг врз лушпата, а потоа го от-
кина темето на овошјето. – Смеам, нели? – рече и без 
да сочека одговор продолжи да говори. – Но, пред 
четири месеци, се случи да запознаам некого. Бе-
ше во посета на нашата фирма... Соработуваме со 
странство, не ве интересира тоа, но имаме патувања, 
и имало средби, ама ова беше нешто друго. Сè	поч-
на наивно и формално, како и секогаш: деловни 
разговори, некогаш ручеци, пораки на внимание и 
кратки неформални паузи, но не се чувствував така. 
Мислам на она: наивно и формално. Јас се чувствував 
магнетно привлечена. И тоа траеше тој период. Не 
дека не се обидов да се откажам. Знаете, отидов 
кај менаџерот и побарав замена. Се разбира, немав 
никакво оправдување и, како што очекував, не ми 
беше допуштено. Така што, една вечер, навистина се 
случи... нешто. Не гледајте ме така. Се разбира, бев-
ме заштитени.
 Гостинката сосема го имаше излупено портокалот 
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чија отфрлена корупка седеше во нејзиниот скут. И 
таа сега прв пат издели деланка и ја стави во својата 
малечка уста. Ова ја направи поконцентрирана.
 – Ви го кажувам сето ова, во толку подробности, 
бидејќи мислев дека така ќе заврши сè.	Но, вчера 
бев на лекар. Откако сме во брак, веќе две години, 
се обидувавме да имаме деца. Безуспешно. А, сега, 
веќе дваесет и четири часа животот ми е превртен 
наопаку. Нештата се поклопија. И јас морам да 
знам... – рече таа подголтнувајќи, а се чинеше дека 
голтнува цело тенџере компот а не чешне портокал. 
– Чие е?!
 Жената која почна да ја слуша со расточено вни-
мание, одеднаш гладно го голташе секој нејзин потез. 
Беше толку сосредоточена, што ручекот одмина од 
дневниот ред. И, тогаш, изненадувајќи се самата, го 
рече следното:
 – Извинете, но јас не гледам во минатото, само 
напред, во иднината. 
 Во секунда ѝ се пресекоа колениците. Се преко-
руваше себеси зошто олку дрско се подбива над 
судбината на оваа заблудена жена.
 – Тогаш, зарем не можете да погледнете пред 
себе, да го видите детето, какво ќе биде? Се извину-
вам – се поправи себеси. – Какво би било?
 Гостинката беше толку упорна и настојчива, како 
да нема ни скршена банка в џеб, но притиска на коп-
чињата на автоматите за кафе, надевајќи се дека 
тие се програмирани и за тоа понекогаш да сторат 
системска грешка, па да добие гратис-пијалок. 
Таквото однесување предизвикуваше чувство на за-
должување од другата страна. Едноставно, жената 
како да беше приморана да ѝ одговори на секое неј-
зино барање, без оглед на последователностите.
 – Што сакате да кажете со тоа, какво ќе биде де-
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тето?
 – Дали ќе биде... обично? Ах, извинете, веројатно 
заборавив да ви напомнам. Тој беше црн.
 Молчеше сега. А тоа ѝ даваше на целата атмосфе-
ра дополнителна нелагодност. Отстрана навистина 
изгледаше како да се обидуваат да воспостават тајни 
врски со иднината, па затоа жената ѝ дозволува на 
тишината да загосподари докрај со самрачната одаја. 
И таа не ни размислуваше дали е ова погрешно или 
не. Таа само го бараше вистинскиот одговор. 
 – И, што гледате, ве молам, чие е? Негово? Или 
наше?
 Истрчаа до точката од каде немаше враќање. Бе-
ше предоцна, и веќе и самата потклекнуваше пред 
некаква недоречена неизвесност. Тоа беше амбис 
кој, ако го прескокне, нема враќање. Одговорноста 
беше преголема. Почна како забава, сето тоа, но 
одамна го напушти комичниот дух. Жената чувс-
твуваше дека е длабоко вплеткана во некаква маг-
ловита измама, во некаква ситуацијата која беше 
клинч-ситуација, и поради тоа целата трепереше од 
одлуката која неодложно мораше да ја даде.
 – Потврдувате?
 – Молам?
 – Штотуку климнавте со главата, потврдувате де-
ка е... наше, така?
 – Ваше е, да – се надоврза олеснувачки кога го 
слушна тоа.
 Гостинката воздивна длабоко. Да беше запален 
каминот во спротивниот агол од собата ќе го изга-
сеше бездруго огнот во него. И таа се навали на ка-
учот. Од другата страна, во фотелјата, една жена, 
сопруга, мајка, професорка, добро го познаваше тоа 
чувство, тоа чувство како пред малку, на подот, и 
немаше приговори. 
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 Ова издолжено исчекување, бидејќи жената, се 
разбира, не беше способна да стори што било, го 
пресече гостинката која без најава се крена одеднаш 
од вдлабнатината на двоседот и не ни забележа 
дека корупките од портокалот се ислизнаа врз ла-
минатниот под и немо се расточија преку собата. 
Се стокми, пред сè,	гледајќи што поскоро да ги нав-
ре очилата, како штит од продорливите очи на љу-
бопитните, а потоа пробуричка во својот паричник, 
оставајќи голема банкнота врз масичката.
 – Ви благодарам. Не знаете колку многу ми 
олеснивте. Вие сте мојата спасителка – рече, ја зеде 
нејзината дланка, ја стегна цврсто, речиси допирајќи 
ја до своите усни. Потоа, немо ја напушти простори-
јата.
 Можеби едно збогум се дојази од вратата пред 
да чкрипне, но жената не го забележа тоа. Остана 
уште долго на своето место, изумувајќи го ручекот, 
часовникот, вратата, сè	и сосема, сè	додека таа од-
ново не заквиче и низ неа не влетаа Билјана и Горан. 
Малечката веднаш ѝ скокна в скут, потпирајќи ја 
главата врз нејзините гради и ги обвитка своите ра-
це околу нејзиниот скочанет врат. Тоа, најпосле ја 
подрасвести.
 – Од каде овие пари овде? – праша Горан додека 
се расоблекуваше.
 – Треба да му ги дадам на Марко. Телескопот – 
изговори махинално, чувствувајќи дека ја загубила 
контролата над себеси, насетувајќи дека е во власта 
на некаква подмолна сила која ѝ ги подредува рече-
ниците онака како што друг сака, а не таа.
 – Мислам дека не те разбирам – се побуни збунето 
Горан и се упати кон бањата. – Ама, ќе ми објасниш 
подоцна. Сега брзам – рече со насмевка.
 Немаа време за тоа ниту подоцна, бидејќи 



��0

обајцата, гладни и уморни, го подготвија некако 
ручекот-вечера, ја испратија Билјана на спиење, а 
потоа покосени ги окупираа своите половинки од 
креветот.
 Според распоредот, следното утро, првите три 
часа ѝ беа слободни, па за промена можеше да си 
дозволи да се наспие. Сепак, преплашено срипа 
штом почувствува студена дланка врз своето чело. 
Кога ги отвори очите, Марко стоеше втирен над неа. 
Перчињата му се надвиснуваа над лицето и покриваа 
голем дел од него. Тоа, заедно со примрачноста на 
утрото, предизвикаа да не го познае веднаш.
 – Станувај! – викна тој. – Долу се веќе собрани.
 – Што зборуваш? Кои тоа?
 – Оние – рече Марко рутински – луѓето!
 – Какви луѓе? За одмена, не можеш ли ти да им 
кажеш каде можат да ја најдат онаа проклета куќа?
 – Каква куќа? – рече тој отсечно, како таа да 
кажува непромислени нешта. – Тие те бараат тебе. 
Ајде, како велиш ти, муштериите никогаш не треба 
да чекаат.
 Не можеше да се пронајде во целата оваа си-
туација. Наеднаш нејзиниот син беше како возрасен 
а, разгледувајќи ја собата, и таа почна да ѝ делува 
поинаку, исто како и погледот од подотворениот про-
зорец, дури и самата таа кога се ѕирна во огледалото 
за шминкање. Се накостреши сета. Надвор профуче 
ветар, но не влета студенило во собата. Нејзе низ 
главата ѝ мина само помислата дека од провевот 
токму во тој момент ќе се занишаат пердињата и ќе 
тресне силно вратата кон ходникот. Но, тоа не ја из-
радува. Напротив.
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Потоа

КОГА СЕ ГУБАТ ОЧИЛАТА

 Надвор беше невидено лето, кога одеднаш сè се 
закочи. Лицата на девојчето и таткото пребледеа, 
можеби таткото беше дури и многу попреплашен од 
малечката. Таа уште не препознаваше што е тоа вис-
тински страв, ниту ги претполагаше опасностите кои 
демнат во вакви ситуации, туку само почувствува 
дека стисокот на татко ѝ одеднаш стана поцврст и 
веројатно тоа го направи и нејзиното лице бело како 
сутлијаш. Високиот, пак, кој, по сила на предодре-
деноста, беше навикнат озгора и надмено	 да ги 
доживува нештата, се заниша толку видливо, што 
мораше со едниот лакот одвај да се потпре врз внат-
решноста. Всушност, тоа	и не беше задржување, туку 
удар на лактот од дрвената површина, истовремено 
користејќи го моментот да не се струполи врз подот. 
Стариот брачен пар бесшумно ги сплотија телата ед-
но до друго и осаменички окупираа еден агол само 
за себе и таму се	 притаија. Останатите четворица: 
војникот, човекот со брадата, девојката во црвено и 
костимосаниот господин, се раштркаа низ просторот, 
секој на своја страна	– кој попаѓа, кој го удри челото 
од работ на апаратурата со копчињата, кој се нич-
коса врз платформата, кој го повлече високиот за 
ракав и се истетерави нанапред со главата. Од сите 
нив, овој настан најгласно го доживеа девојката со 
црвени панталони и пирс на папокот која извика 
некаков неартикулиран збор што веднаш го замени 
со редица пцости, но никој не ѝ замери за тоа, ка-
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ко што очигледно би се занимавале со нејзиното 
поведение во сосема други околности.	 Човекот со 
брадата, предвидувајќи ја веднаш положбата, трез-
вено остана да седи на гумениот грпчест линолеум, 
минувајќи нетрпеливо со прстите низ влакната од 
својата брада. Господинот со ригесто палто и панта-
лони во некоја неодредена боја, бргу се исправи 
и веднаш погледна на својот скапоцен часовник и 
со тоа им покажа на останатите дека од сите нив 
нему очигледно најмногу му се брза некаде. Само 
уште војникот	видливо болно се држеше со своите 
месести дланки за челото, иако самиот не сакаше да 
оддаде какви било знаци на поразеност.
	 Откако помина првиот бран шокираност кај 
нив,	 таткото	 неотповикливо востанови дека лиф-
тот е заглавен. Останатите ниту ја потврдија, ни-
ту ја негираа оваа констатација. Им делуваше 
избрзано,	 нивното формално климнување со гла-
вите при качувањето во лифтот, или скржавото от-
поздравување при неговото напуштање, толку скоро 
да го заменат со некаква алармирачка срдечност 
и сплотеност во сочувство. Но, се чинеше дека, по 
некое време, сите, освен двајцата молчаливи старци, 
ја прифатија вистината дека мораат да соработуваат 
и да комуницираат меѓусебе.	Уметникот предложи 
да притиснат на копчето за известување но, како 
и често пати, во други лифтови во градот, никој не 
очекуваше дека тоа ќе функционира како што налага-
ат правилата. Можеби некој од нив и се обиде да го 
стисне својот палец врз	големото тркалезно копче, но 
без да гради некакви надежи околу видлив исход од 
тоа.	Сакајќи да одредат на која височина се наоѓаат, 
како тоа да ќе им реши барем дел од проблемот 
во кој западнаа, се трудеа да го проценат катот на 
кој се наоѓаат. Дигиталниот бројчаник покажуваше 
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најпрво само две осумки, што укажуваше дека елек-
тричниот довод бил прекинат, па ја пореметил сосе-
ма предвидената калкулација. Војникот	се обиде да 
го притисне дисплејот со цифри, потоа и го чукна 
со врвот на тупаницата, и во тоа можеше да се 
проследи некаква одмазничка жед поради ударот 
пред малку.	 Сепак, бројчаникот не само што не ја 
испиша точната вертикална локација, туку сосема 
ги загуби и малкуте знаци на живот кои постоеја во 
него.	Почнаа вербална истрага, па последниот што 
влезе во лифтот, а тоа беше високиот кој,	сметајќи 
дека поради тоа што оди на последниот кат од висо-
кокатницата, се смести сосема во задниот дел од 
лифтот, потврди дека влегол на десеттиот етаж од 
зградата. Се прашуваа меѓу себе кој каде ѝ	се при-
клучил на групата и каде треба да се истовари, и за-
клучија дека се наоѓаат некаде помеѓу	десеттиот и 
четиринаесеттиот кат што, всушност,	беше следната	
дестинација на	ќеркичката и на нејзиниот татко.
	 Токму тој, таткото-лекар, не испуштајќи ги ма-
лечките прстиња на ќерката, по некое време му се 
приближи на војникот и го погледна во самрачната 
просторија неговото џумкасто чело.	 Со папилите 
помина преку главата на униформираниот и потоа 
го советува дека повредата не може драстично да 
се санира во овие услови, освен да пробаат да го 
намалат ефектот. Побараа некаков тврд предмет со 
кој ќе можат да извршат притисок врз местото каде 
се подигаше ридест	 израсток, како мало рокче на 
скоро изнедрено теле. Во отсуство на друга мож-
ност, ќерката на докторот покажа кон појасот на 
војникот, каде висеше окачениот пиштол во бела 
кожена футрола која не можеше да не ја забележи 
од нејзината детска височина. Војникот бавно и сра-
межливо посегна по својот пиштол, како да прави 
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своевидна калкулација, го ослободи од заштитата и, 
закочувајќи го, ја стави рачката	спроти своето чело. 
Пресечен од ненадејното студенило, го отклони 
оружјето наназад, при што тоа се удри од вратата 
и падна на подот. Неколкумина од присутните се 
погледнаа меѓусебе, не откривајќи ја причината 
за таквата таинственост.	 Девојката беше прва која 
посегна по пиштолот. Но, таа не му го подаде на 
исплашеното, несмасно војниче, туку му пристапи и 
самата ја втисна рачката врз неговата врцвенета	ко-
жа. Тоа не направи тој да се чувствува олеснето, на-
против, уште повеќе го посрами пред останатите.
	 Старицата му шепна нешто на нејзиниот сопруг 
и тој одеднаш клекна	на подот и почна да се мота 
околу брадосаниот (кој во меѓувреме ги извести дека 
е сликар) и да се провира итро меѓу нозете на остана-
тите. Старицата откри дека од ненадејното кочење 
веројатно ѝ паднале очилата од лице и штотуку забе-
лежала дека ги нема на себе. И други се свиткаа удо-
лу, сакајќи да му помогнат на старецот, кој сè	уште 
беше на коленици, вчудовидувајќи ги помладите 
со својата издржливост и упорност. Преполнетоста 
на лифтот ја засенчуваше и онака слабата неонска 
светлина. Нивните силуети фрлаа бројни сеништа, 
длабоко темнило врз подот, што значително ја отеж-
на заедничката потрага.	 Дотераниот господин не 
се приклучи на единицата која вршеше детално 
пребарување на лифтот, туку се втири да повика 
помош. Почна да довикува различни имиња, како да 
познава некои важни ликови од персоналот на згра-
дата кои се задолжени за следење на непречното 
одвивање на дневниот тек. Иако тивките повици по-
степено се претворија	во вресоци, тоа беа залудни 
обиди. Чифтот лифтови во висококатницата беа 
поставени неодамна и тие беа, како што се вели, 
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последниот крик на технологијата. Имаа дебели 
ѕидови и солидна изолација, така што возењето со 
нив претставуваше вистинска бесшумна радост.	
Навикнати на оние стари и расходувани лифтови 
по малите станбени зградички, во кои на човек 
постојано му се вбризгува	 несигурност во коски, 
дослушувајќи ја механичката работа на дотраениот 
мотор, или одмотувањето на вибрирачката сајла, која 
како да ја мавта подвижната конзерва наваму-натаму 
низ коцкескиот тунел, овој лифт беше вистинската 
спротивност. Брзо се подигаше, тивко се спушташе, 
нежно сопираше. Со еден збор, на своите патници 
им оддаваше доверба и сигурност. Тоа што системот 
за известување покажуваше знаци на отсутност,	
буквално сите присутни молчешкум го прифатија 
како подразбирлив пропуст во инсталацијата, на 
што стварноста речиси ги беше навикнала.	 Штом 
увиде дека неговите повици се бесцелни, на изне-
надување на останатите, господинот почна да плес-
ка бесно со отворените дланки по затворените 
метални врати од лифтот. Кога и тоа му се виде 
недоволно гласно, тој ја подигна својата актовка, и 
нејзините пластични ногарки почна да ги одбива од 
сребрената, огледална површина. Ехото од бучавата 
што ја создаваше тој се разлеваше наоколу,	кршејќи 
се одново и одново од сите агли и рамнини, и уште 
повеќе го расклокотуваше немирот меѓу патниците. 
Во еден миг, високиот посегна кон дланките на до-
тераниот и грубо му ги оттргна. Потоа посочи кон 
девојчето кое ги држеше ушите преклопени и со 
збунет поглед ѕуреше во нив. Таткото почна да го 
убедува испаничениот господин да им се извини 
нему и на неговата ќерка поради сцената што 
ја приреди, но тој го одби со објаснување дека го 
сторил тоа во името на колективното добро и на 
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заедничките интереси. Лекарот не се откажа пред 
својата намера и продолжи со достоинственото на-
стојување, сè	 дури нивното наивно пречкосување 
не се претвори во жестока расправија. Тоа беше и 
првата кавга меѓу групата што ја вжешти и без тоа 
подгреаната атмосфера во лифтот.
	 Нешто подоцна, сфаќајќи дека состанокот на кој 
се беше упатил, за него е веќе откажан, господинот 
го соблече своето палто и го префрли преку едната 
рака, а со другата не ја испушташе актовката, демек 
во неа се крие нешто од крајно доверливо значење. 
И останатите направија потези со кои дадоа до 
знаење дека топлината која,	на некаков начин тре-
баше да биде регулирана преку вентилацијата, до-
аѓа во сè	понеподносливи напливи за нив, поради 
што мораа некако да реагираат. Повеќето мажи 
соблекоа дел од своите горни парчиња облека, ги 
олабавуваа вратоврските, доколку ги имаа, а доколку 
ги немаа, како уметникот, на пример, ги свиткаа 
угоре своите ногавици. Старицата, пак, извади од 
својата чанта некакво ладало и почна да павта со 
него пред своето лице,	одвреме-навреме	свртувајќи 
го и кон својот сопруг, а кога се замори од тоа, тој 
продолжи да мавта со ладалото наместо неа. Ги 
бришеа наросените чела кој со што стигне – со ра-
кавите или со хартиените шамичиња кои ги чуваа 
стуткани по џебовите мислејќи дека никогаш не ќе 
ги употребат – сите, освен војникот и девојката, кои 
сè	уште непрестано муабетеа на различни теми а, во 
дадениот момент, тој ѝ го објаснуваше принципот 
по кој работи оружјето, како се откочува и закочува, 
како се нишани и пука, нешта кои сигурно не би ги 
правел толку лежерно на друго	 место и во друго 
време.	Таткото ги прекина со зборовите дека би би-
ло умесно да пробаат, за промена, да молчат извесен	
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период, наслушнувајќи дали нешто се случува околу 
нив –	се движи ли соседниот лифт, допраат ли до 
нив чекори или, и се надеваа искрено на тоа, ќе ги 
слушнат ли механичарските зафати на мајсторите 
кои сигурно веќе се посветени на отстранување на 
дефектот. Копнееја по довиците и инструкциите 
што меѓу себе си ги даваат тимовите за спасувања 
кои се надвиснати над нивната судбина и коваат 
планови како најбезболно да ги извлечат оттаму.	
Сепак,	освен бруењето на нивните тела и клапањето 
на вештачките вилици на брачниот пар отстрана, 
немаше никакви звуци кои можеше да се начујат.	
Старецот претходно веќе го имаше посочено ви-
сокиот дека е главниот виновник.	На тапет ги стави 
него	 и неговото безочно приклучување на групата 
во лифтот кој, иако е простран, не собира бес-
крајно тежина, и со тоа се случило претоварање, 
наспроти нивните умесни совети.	 Префрлајќи ја 
врз него вината за закочената позиција, старецот го 
испровоцира високиот	историчар да почне да спо-
делува со нив некакви приказни од минатото, како 
алегорична поддршка за целата слатко-горка слика 
во која припаѓаа и тие. Тој го прикажа	настанот како 
историска неминовност и говореше за древните 
легенди, кога неколкуте галии на гитските сили 
заталкале низ Салдбуршкото Море и не успеале 
навремено да пристигнат на битката во Гетерси за 
да им дадат поддршка од вода на своите копнени 
борци.	 Сепак, нешто подоцна, кога курсистите се 
консолидирале, а капетаните искоординирале, 
ги изненадиле противниците од зад грб, бидејќи 
овие не очекувале засилување од другата страна, 
и вџашувачки биле напикани во неминовен пораз. 
Високиот	долго ќе претураше по архивите и артефак-
тите на минатото, ако дотераниот со долго шашкање 
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со забите, не им објасни дека конечно, после долго 
притискање по тастатурата на својот телефон, не 
добил сигнал. Иако долго време ја држеше слушал-
ката на уво, тој не проговори ни збор. Малиот ве-
дар клокот што им го предизвика дотераниот, пов-
торно беше безмилосно обесхрабрен и покосен. 
Незаинтересираноста на околината околу нивната 
судбина беше една работа, и тоа некако можеа да го 
проголтаат, но неможноста да стапат во каков било 
контакт со нив, ниту пак да уловат најмал сигнал 
на живот одоколу, беше стимул на нов бран прет-
поставки и размисли за судбината на тој свет.
	 Времето одминуваше и, конечно, девојката која 
седеше навалена со грбот врз еден од ѕидовите на 
лифтот, а рацете ѝ беа обвиени околу склопчените 
нозе, се изјасни гласно пред сите дека огладнува 
до премалување.	Војникот се беше потпрел до неа 
и веќе придремуваше. Дотераниот прв пат се обра-
ти кон	групата, надминувајќи ја ароганцијата, и во-
станови дека е доцна и дека надвор сигурно е веќе 
смрачено. Долго пред тоа членовите на групата ги 
оближуваа	 сувите усни во	 израз на	 жедта која не-
миновно ги опфати, но	 дури тогаш уметникот од 
својата торба извади речиси недопрено литарско 
шише вода и, откако се напи прво тој, го подаде кон 
другите. Ако во првиот круг дотераниот господин 
одмавна со галанција и одбивност, нешто подоцна 
прв подаде рака кон него и со дрчни голтки го ис-
празни речиси до дното.	Водата предизвика некаква 
нагла смиреност меѓу патниците во лифтот и тие, 
кој каде што ќе стигне, фатија позиција, окупирајќи	
дел од просторот на подот кој, додека беа исправени 
им изгледаше доволен	 а сега, одеднаш, им стана 
претесен. Освен војникот, кој одвреме-навреме се 
штрекнуваше и извршуваше присмотра меѓу оста-
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натите, и истовремено ја преместуваше главата на-
клонета од рамото на девојката во спротивната на-
сока, и девојчето кое веќе очигледно негодуваше кај 
татко ѝ, дури и пред приказните кои тој внимателно 
и тивко ѝ ги раскажуваше, сите останати втонија во 
сон.
 ’Рчењето и длабокото воздивнување кое допи-
раше од толпата на подот се мешаше со сите остана-
ти телесни звуци и најпосле патниците оставаа 
впечаток на некаква уиграна група. Дел од нив на-
вистина се потчукнуваа со главите или ги измолкну-
ваа предметите на соседите кои им пречеа, но 
главно немаше расправии, ниту груби туркања.	Се-
пак, сталожениот сон не ги држеше долго поради 
тресокот кој го прекина примирјето. Речиси сите 
срипаа на нозе, освен сликарот и дотераниот кои 
притаено, еден до друг, не се ни помрднаа. Со разбу-
шавени коси и гурелави очи, нивните тела се извија 
одново кон светилката на плафонот од лифтот и, 
овој пат, не само прашално, туку и исплашено се 
погледнаа. Неколкумина од нив се согласија дека 
мораат некаде да ги извршат физиолошките потре-
би. Долго се тувкаа, сè	додека историчарот прв се 
сети да го искористи испразнетото шише за таа цел, 
а	другите ги покриваа очите или беа свртени со грб 
кон него. Повторно испозаспаа.
 Утрото го почнаа без изблици на гласно очају-
вање, но нивните црева го исполнуваа празниот 
простор над нив со	кркот и цвилење, како напуш-
тени мачиња под нечиј балкон. Споделената бес-
помошност доведе до колективно сочувство и ги 
разнежни нивните осамени срца.	 Девојката почна 
да раскажува надолго и нашироко околу	настаните 
од својата улица.	Евоцираше како	не успеала да се 
зближи со кутре кое долго време се врткало	 пред 
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нејзиниот влез, но одлучно вети дека неминовно ќе 
го стори тоа кога повторно ќе им се вратат на свои-
те вистински животи. И другите кажуваа исти или 
слични трогателни и прекинати сцени од своите би-
ографии, оправдувајќи се пред некаков невидлив 
арбитер кој треба да пресуди за нивните судбини, 
чиниш претчувствуваат дека само на дел од нив ќе им 
биде дозволено да се вратат назад. Низ овие сведошт-
ва, тие како да ја заверуваа својата иднина, удирајќи 
печат на нивната неминовна вредност или висока це-
на. Војникот,	додека објаснуваше каде бил намерил 
да оди,	заклучија дека ја погрешил зградата и дека 
воопшто не требало да се најде во тој лифт. Сепак, 
натиснат помеѓу телото на таткото и на девојката, 
која тук-таму вадеше некаква книга и накратко се за-
длабочуваше во читањето, тој не жалеше премногу 
поради својата грешка. Бизнисменот, пак, ненадејно 
се обрати кон старецот и старицата, признавајќи де-
ка отсекогаш мразел стари луѓе и дека неретко не 
ги пропушта да поминат пред неговиот автомобил 
штом ги затекне на пешачките премини. Наврапито 
бараше од нив да му извинат поради тоа, во име на 
целата нивна генерација.	Откако кругот ги изврте,	
сите одново	молчеа.	Сликарот придрема, издавајќи 
се себеси со своето ’рчење.
 Кога се размрдаа, почувствуваа дека жештината 
која доаѓаше преку вентилацијата, сега е заменета 
со студенило. Безмилосно дуваше озгора и тие сега 
почнаа да се облекуваат и да се притиснуваат едни 
до други. Дури, некои од нив, ги заменија своите 
места, зависно од тоа кој колку тврдеше дека успева 
да истрпи студ. Нешто подоцна се слушна шушкање 
во еден од аглите од лифтот, а потоа следеше и 
шлапкање.	Оние кои седеа поблиску до нив можеа	
да видат, а подалечните да насетат,	дека старицата 
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и стариот грицкаат бонбони, без да ги понудат дру-
гите. Девојката доползе до нив и ги замоли да споде-
лат со неа барем една од бонбоните.	Старицата	нај-
прво скришум го стегна обрачот од својата чанта и 
изрази воздржаност и несогласување. Сепак, подоц-
на ги брцна дланките внатре и по неколку секунди 
ѝ подаде една убаво спакувана бонбона. Тоа уште 
толку ја затврди ненаклонетоста на останатите кон 
нив, особено поради тоа што ќеркичката гледаше со 
навлажени очи кон девојката која стрвно ја одвитка 
хартијката и ја стави бонбоната во уста.
	 Искра надеж фрли моментот кога лифтот нагло 
клапна, отскокнувајќи педа подолу од своето лежиш-
те. Присутните беа свесни дека, доколку лифтот 
тргне, по некаква логика на нештата, треба да биде 
тоа угоре а не удолу.	Сепак, ова им влеа надеж дека 
нештата наскоро ќе се мрднат од точката во која 
беа закочени повеќе од дваесет и четири часа. До-
тераниот господин и историчарот скокнаа на но-
зе и повторно почнаа гласно да довикуваат некои 
невидливи луѓе и бесполезно да создаваат бучава 
со ѓоновите на своите чевли. Но, сега никој повеќе 
не се побуни поради ваквото поведение. Лажната 
светлина на крајот од тунелот, што за момент ги 
растресе нивните илузии во капислата во која беа 
затворени,	им	го направи трпението	уште побледо 
и кршливо. Одамна беше кога сликарот извади 
молив и почна да повлекува неидентификувани 
чкрабаници врз деловите од внатрешноста кои 
беа облагородени со медијапан.	 Впрочем, тие се 
претвораа	во единствените несовршености врз бес-
прекорната чистота на лифтот која го красеше до-
тогаш но, за неговите сегашни жители, таа чистота 
делуваше сосема бескорисна и тие, без никаква 
побуна или прекор, го гледаа цртачот како оздола 
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нагоре го извива нескротено својот цртеж кој, како 
што течеше времето, така сè	повеќе заличуваше на 
некаков вистински	виор во кој и тие чувствуваа дека 
припаѓаат.	 Им изгледаше дека тоа е единственото 
нешто кое достојно ја одразува нивната ситуација 
– премрзнати, огладнети и прежеднети, уморени	
– фрлени во ветрот на неодреденоста. Токму поради 
тоа, сликарот, инаку постојано скржав на говор, 
стана цел на нивните сомнежи околу тоа кој стои	
зад она што им се случуваше и тие почнаа чудно и 
непријатно да го испитуваат. Старицата го обвини 
за нејзините исчезнати очила кои не успееја да ги 
пронајдат на дното од лифтот	 а историчарот, кој 
претходно сè	 припишуваше на неодминливоста на 
историјата, одеднаш го стави под знак прашалник 
неговиот чин на чување толкаво шише вода со 
себеси, додека старецот заклучи дека токму тој 
најподготвено го дочекал ненадејното главење 
на лифтот, како истото да го очекувал. Војникот 
и девојката, исто како и таткото и ќерката, главно 
не се вклучија во оваа распламтена дебата, како 
некаков судски процес, но прирекоа нешто тивко и 
спорадично, како кога со маша нејако	се	распламтува 
веќе добро разгорен оган. Сепак, таткото ги смири 
со длабокото уверување дека е некорисно да се ба-
ра сега виновникот, туку умесно е да го сторат тоа 
отпосле, дури кога ќе излезат. Сепак, тој погреши 
што, наместо кога искористи друга конструкција, 
која почнуваше со ако. Исцрпени, со истрошени 
сили, недостигаше само тој финален удар, и	сите ка-
питулираа под команда – војникот и девојката веќе 
очигледно ги обвиткаа своите раце еден околу друг 
–	тој го врткаше со своите прсти пирсот на нејзиниот 
папок а таа го милуваше врз тетоважата од неговата 
лева подлактица. Ќеркичката конечно како да се 
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сталожи врз скутот од нејзиниот татко, а уметникот 
го спушти својот истапен молив врз собуените чевли, 
без да се оптоварува кому му припаѓаат. Старецот 
ги опфати дланките на својата сопруга и укнуваше 
топлина во нив, чиниш тоа му е последната сила 
со која располага. Иако воздухот премрзнуваше, 
дотераниот	веќе се распиштоли,	го исфрли костумот 
од себе, ја соблече вратоврската, ременот, го извади 
дури и својот скап часовник кој претходно толку 
често го погледнуваше во полумракот.	Така, речиси 
угол-гол, се спружи долж вратата, како некаков при-
роден штит кон надворешноста. 
 Сите очекуваа, така скаменети, да го дочекаат 
крајот, како на некакво барокно платно. Сепак, ут-
рото кое следеше, конечно лифтот тргна. Како да се 
одглави некој таен запчаник и тој почна бесшумно 
да го сече воздухот. Најпрво, оние кои беа будни, 
или кои ги подотворија мрзеливо очите, помислија 
дека им се присторува, дека на некаков начин халу-
цинираат, дека е тоа составен дел од крајот што 
треба да следи, но кратко после тоа сфатија дека 
навистина се движат, само не им беше јасно дали 
некаде нагоре, кон следниот кат каде што треба да 
застанат, можеби кон врвот на висококатницата,	или, 
сепак, тонат во некаква временска провалија. Што и 
да се случуваше, додека лифтот сè	повеќе забрзува-
ше, тие како да немаа намера да се одлепат еден 
од друг, како да немаа намера да ги одделат своите 
екстремитети и тела,	или како да немаа намера да 
се подготват за толку очекуваното достоинствено 
враќање во цивилизацијата.	Навистина седеа непод-
вижно, дури и без некакви очекувања, само молчеа 
и тешко дишеа.
 Кога вратите пред нив се отворија, патниците 
од лифтот конечно се подмрднаа, но само за да	ги 
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затворат клепките, или да ги покријат очите со што 
можат.	 Персоналот од брзата медицинска помош 
влета внатре. Забрзано се растрчаа наоколу, навед-
нувајќи се по нив.	Ги префрлаа во болничките но-
сила, одвај успевајќи да им ги отворат згрчените 
дланки со кои, како со риболовечки куки, се фаќаа 
за внатрешноста од лифтот, или се зграпчуваа меѓу 
себе. Дури и кога носилата, едно по едно, излегуваа 
од зградата, можеше да се забележи како членовите 
од раситнетата група си ги подаваат рацете, невидли-
во си мавтаат, како повторно да договараат средба 
среде широкото фоаје низ кое минуваа. Одненадеж,	
од длабочините на нивните очи се креваше потаен 
страв, неодлучност, сомнеж, околу сите овие ново-
дојденци, како тие да беа испратени да ги одделат 
од некое невидливо и скришно чувство кое сега, без 
прашање и неповратно,	сакаат да им го одземаат.
	 Штом	 лифтот беше испразнет,	 а комбињата со 
ротациони светла се изгубија долж булеварот, во 
него прва влезе жената со кофа полна вода, раз-
лични детерџенти и со средства за дезинфекција 
во рацете. Со влажната крпа таа веднаш почна во 
отсечни потези	да го чисти цртежот во внатрешноста 
на лифтот, составен од тенки и дебели линии кои ја 
опколуваа како некаков нем оклоп.	Штом тоа ѝ	се 
види дека тешко ќе вроди со плод,	жената	се обиде 
да го иструга со прилично дебела четка и некаков 
белузлав прашок. Веднејќи се одново кон кофата, во 
еден од аглите на лифтот, таа виде пар стари очила	
отфрлени од некого, но не ја подаде раката кон 
нив.
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Кон книгата

Славица Србиновска

НИЗ ПРИЗМАТА НА ФИКТИВНАТА ДИМЕНЗИЈА НА СЕЌАВАЊАТА

 Расказите на Жарко Кујунџиски се современа форма на хибри-
ден раскажувачки перформанс во кој, на исклучително вешт начин, 
се поврзуваат два аспекти на сеќавањето, првиот во кој се вклучени 
елементите од индивидуалното искуство вградено во сеќавањата и, 
вториот, активиран преку составот од текстови/пишувања на Другите 
вградени во слоевите на неговото сеќавање како читател. Во првиот, 
како и во вториот дел од содржините на сеќавањето, се појавуваат 
„вистинити“ и „фиктивни“ настани, луѓе и доживувања кои, во контекст 
на вториот аспект, се содржани во стварноста идентификувана со 
категоријата текст. Според тоа, оваа книга е целина составена од за-
паметени и запишани случувања кои претходно, во едно друго време, 
добиле облик низ раскажувањата на други автори кои авторот-чита-
тел ги ре-интегрирал во сопственото пишување, обидувајќи се да го 
поттикне дијалогичниот аспект на исказот кој суштински влијаел врз 
обликувањето на неговиот идентитет. 
 Збирката раскази 13, според тоа, е книга за развојот остварен 
низ процесот на рецепција, преку читањето и интерпретацијата, 
како на луѓето, така и на настаните и на туѓите раскажувања. 
Просторот на книгата го исполнуваат содржини кои се дел од до-
живувањата при средбата со територијата на уметноста, низ чие 
движење авторот говори за одделните фази на созревањето: дет-
ството, момчештвото, младоста и, онаа фаза, која, тој одлучува да 
ја именува како „потоа“. Целината го добива својот конечен облик 
со посредство на професионалниот, креативен писателски зафат 
на авторот кој, претходно изведената рецепција на уметноста и 
стварноста, повторно ја обликува според законите на постмодерната 
фикционална практика, низ призмата на сопствениот агол на гле-
дање и доживување. Така, добиваме целина која претставува една 
интересна концепција на функционирање на сеќавањето кое е се-
когаш во корелација со времето и со неговото „враќање“ сфатено 
во прустовска смисла, само преку уметноста на раскажувањето/на 
пишувањето и на читањето. Авторот на збирката раскази, на тој начин 
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ја исцртува трагата на сопствената животна линија која ја конституира 
автобиографската композиција на развој и созревање, претставена 
во книгата како целина. 
 Во еден авторефлексивен дел од книгата, во расказот под на-
слов „Spectacle(s)“, тој го стилизира сопствениот исказ за пишувањето 
и читањето, во дијалог и со реферирање на искажувањата на друг 
автор (Марсел Пруст) од историјата на книжевноста кој, исто така, 
размислувал за сопствената позиција на читател и на писател, и се 
обидувал да го развие проблемот на осмислувањето на животот и на 
создавањето и вели: „Читав со големо внимание и бележев со моли-
вот по рабовите на страниците, забелешки што ќе ми помогнат ако ѝ 
се навратам на книгата по многу години. Тоа имам навика секогаш да 
го правам. Додека читам, размислувам како јас би ја претставил истата 
тема, како би го развил дадениот расказ, некоја фабула. Расказите 
секогаш предизвикуваат во мене визија за одговор. Одговор на она 
што авторот го искажува, проектира. Не е тоа поистоветување со 
писателот, со оној кој е во улога на раскажувач, или со ликовите, 
туку еден вид пресоздавање расказ од расказот. Сепак, никогаш не 
седнував да пишувам. Ми се случува со часови да размислувам за 
одреден текст и при тоа никако да се одлучам да го преточам тоа 
на хартија. Сите мои раскази се напишани единствено врз работната 
површина на мојата глава и ги чувам во таа лична, потенцијална 
библиотека што ја поседува секој жив човек, претпоставувам, без 
разлика дали е пишувач, препишувач или непишувач.“
 Категоријата сеќавање која е најнепосредно поврзана со 
претставувањата на искуствените доживувања на настаните овде 
се комбинира со постмодернистичката концепција која опстојува 
преку современото и деконструираното впишување на гласовите 
кои произвеле ехо во разновидни текстови настанати во различни 
времиња, а кои се прочитани во различни фази од животот на ав-
торот. Тие, во конкретнава целина, се вградуваат низ формите на раз-
лични жанри: раскази, романи, вести од дневен весник, тривијални 
жанри, вицови, литература за деца... Книгата, со тоа, го покажува 
начинот на кој е реализиран условно кажано „портретот“ на еден 
уметник во развој, низ фазата на детството и сликите зачувани во 
сеќавањето со впечатоците на изненадување, предизвикани по-
ради различноста меѓу неговите и реакциите на возрасните кои 
истите нешта ги перцепирале поинаку, потоа момчешката фаза, 
спознанието на сопствената „другост“, поврзана со изборот на про-
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фесијата/занаетот „писател“, младоста и сè што доаѓа „потоа“... Си-
те фази се проникнати со длабокото доживување на сопствениот 
избор, определеноста да се живее за зборовите, за текстовите, на 
оние другите, и за сопствените текстови напишани, издигнати врз на-
пластувањата на претходно искажаните и запишаните мисли, идеи, 
теми... 
 Во духот на споменатата постапка, авторот вешто балансира со 
техниките на откривање и трансформирање на идентитетот на на-
раторот кој се искажува во прво лице и во трето лице, меѓутоа со 
транспозиција на својот идентитет во различни родови и со постојано 
преипитување на разликите, на другоста при доживувањето на 
„смртта“, „на разделбата“, „на љубовта“, на сè она што било искуство 
на стварноста како живот и стварноста како текст. Во суштина, стану-
ва збор за идентитети кои повратно го поттикнуваат читателот на оваа 
книга да изведува сопствени до-пишувања, или „реинтерпретирања“ 
на текстот кој некогаш имал „една првобитна верзија“, а во расказот 
се развил низ „друга“, читателски произведена, текстура, преку интер-
венциите на трансформација на смислата кои ги впишал новиот на-
ратор. 
 Покрај доминантниот артифициелен и авторефлексивен аспект 
на нарацијата, расказите, иако звучи пардоксално, токму преку сеќа-
вањето, се длабоко вкоренети во низа секојдневни настани: разделба, 
пријателство, адаптација и други општочовечки ситуации, раскажани 
многупати порано на различен начин. Токму затоа, во оваа книга, 
нарацијата е реализирана со отворен, дијалогичен исказ, со дискурс 
кој комуникацијата ја засновува врз совладувањето на временските 
дистанци, на говорните бариери, и врз длабоко хуманата емпатија со 
состојбите на т.н. „други и трети ликови/автори/текстови“. Авторот, 
на тој начин, дејствува во доменот на метафикцијата и повратно го 
повикува читателот на емпатија со она што во своите со-живувања 
го пре-раскажува неговото „второ јас“ или избраниот наратор. 
Од гледна точка на просторот, настаните се во голема мерка кон-
кретно лоцирани, дури, и тогаш, кога се реферира на текстови во 
кои локацијата на настанот е претходно определена и впишана во 
расказот, во веста на некој друг автор.
 Исклучителноста и, во голема мерка, необичноста на овие рас-
кази, не произлегува само од доживеаните состојби и проекции 
во туѓите доживувања и дискурси, таа е тесно поврзана и со избо-
рот на ликовите низ чие присуство за прв пат се продлабочува со-
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знанието за другоста. Голем дел од расказите се засновани врз 
изразита експресивност уочлива на рамништето на стилот, како 
што е тоа направено со доминација на метафоричната изведба на 
значењето во расказот под наслов „Векот на загубениот шал“ во кој, 
со посредство на описот, се исклучува именувањето на душевната 
состојба „тага“, меѓутоа се имплицира посакуваното значење: „И... 
одев по тротоарите. Несомнено не ме сакаа, но бев. И... одев по 
нив. А нив ги немаше. Беа тогаш валкани, калливи. И влажни беа. 
Наведени ничкум, навредени. Испарливи во денот. Немаше никој да 
им помогне. Ретко, на полноќ, кога мрзнат вените на челото, залутан 
чистач ќе собереше догорче, замрзнат лист или загубен бакнеж. Ја 
полнеше така својата метална рака на тркалца и исчезнуваше со 
бесното време. Тротоарите повторно остануваа сами. Тишина вла-
дееше. А потоа – свет! Излегуваа по улиците шафранести тркала, 
ѓонови – црни, поцрнени, шилести потпетици, изѕемнати гулабарски 
канџи, валкани мачешки шепи, чад од празничен огон, кучешко 
беснило, свет, свет, свет... А, пак, беше празно. Ги немаше.“
 Ракажувањето се развива и низ стилски варијации кои се ехо-
ефект од една мината книжевна фаза, а кои продуцираат варијации 
со тематизирање на архаични говори: „Ете ми ти ја Романица си седи 
во темнината и заборава да ги најде влечките, пусти да останат, туку 
сè нешто во тоа локумот ѝ врти чивијата. Тајум, со сестрата од тетка, 
џбараа по долапите, сè да се изнајде, да се оттаи оттаде. Чиниш 
светот таму се шири, а не околу. Имаше во неа нешто што ја сеќаваше 
на времињата. Знаеше и самата во себе, ама никако да признае.“
 Со оваа книга постмодернистички раскази, авторот Жарко Ку-
јунџиски го претставува својот авторски и читателски придонес ка-
ко уметник и човек кој ги минал фазите на развој и сосема зрело се 
впуштил во големата „игра“ на уметноста подготвен да одговори на 
сите искушенија и предизвици кога е во прашање начинот на мани-
фестација на хуманото во и преку уметноста на зборот.



���

Венко Андоновски

ОЧУДУВАЊЕ НА СВЕТОТ, ЧУДО ВО ТЕКСТОТ

 Мајсторија на расказот: така, во една куса реченица би ја имену-
вал креативната постапка на Жарко Кујунџиски, кој и со претходните 
свои прозни остварувања покажа завидно ниво на функционална, пи-
сателска писменост. Кога велам писателска писменост, јас мислам 
на книжевната наобразба која, барем во добата на постмодерниот 
дух, е од огромно значење за она што се пишува: теоријата на текстот 
поминува во практика, а знаењето во литературна интуиција. Тоа е 
редок пример кој докажува дека знаењето и интуицијата (која од ро-
мантичарите наваму традиционално се смета за знак на творечкиот, 
уметнички чин) се всушност сврзани садови и дека уметноста не е 
„чиста“ муза по однос на епистемите или единиците на знаењето.
 Она што фасцинира во оваа не голема по обем збирка раскази, 
поделена на четири делови („Детство“, „Момчештво“, „Младост“ и 
„Потоа“) не е само очигледната упатеност во постапките на пост-
модерното и модерното пишување, не само иронијата со која мла-
диот писател гледа на ова чудо околу нас наречено свет, туку пред 
сè – диоптријата, односно леќата преку која се набљудува светот. 
Од Хенри Џејмс наваму стана јасно дека точката на гледање го 
определува светот прикажан во едно дело, му дава нијанси и фор-
ма, а не дека постои однапред зададен свет што потем (макар и со 
„деформации“ наречени фантазија) се пресликува во делото. Всуш-
ност, Кујунџиски е мајстор за очудување на светот (формалистите 
говореа за очудување на текстот), односно за таков поглед на него 
кој ви создава впечаток дека светот е штотуку роден пред вас. Овие 
раскази гледаат на овој свет онака како што првиот, невин и наивен 
примитивец гледал на светот како на целосна непознаница, како на 
неразгатлив ребус: фасциниран од сонцето, месечината, дрвјата, 
камењата, громот, реките, фасциниран и збунет, дури и од самиот 
себеси (што барам јас „овде“, и што е тоа „овде“, и кој ме создаде 
и кој ме постави тука?). Кажано е дека во книжевноста сè зависи од 
точката на гледање: таа решава каков ќе биде светот. Така е и овде, 
како и во прочуениот роман Што виде Мејси на Џејмс, каде светот 
е виден со очите на едно дете кое тешко дека го разбира она што 
се случува, освен како интересна, преинтересна мисперцепција! Таа 
мисперцепција, споредена со она што навистина се случува, станува 



��0

извор на дополнително, вишок значење, кое како ирониски регистар 
се однесува кон „вистинското“ значење. 
 На пример, во еден расказ, една малолетна девојка чија мајка е 
проститутка, доживува, со сè уште неиспакнати гради, да биде милу-
вана од еден постар господин, кој за својот полов орган користи 
збор „овошје“. Настанот го гледаме (гледањето, според теориите на 
фокализацијата не е само оптичка, туку и ментална категорија) со 
очите на малолетничката, па затоа лижењето на овошјето станува знак 
за прва наклонетост меѓу маж и жена, а допуштањето на овошјето во 
себе функционира како ирониски регистар за класична сексуална 
пенетрација. Иронијата се шири низ целиот параграф: „Запомни де-
ка тоа е љубов“, ѝ вели постариот господин на девојката, која ниту 
ментално, ниту емотивно, е дорасната за разбирање на тој исечок од 
стварноста. Значи, добиваме иронична дефиниција на љубовта, по 
однос на нашите искуства за неа. Иронијата е горчлива, се разбира: 
една личност засекогаш е уништена, перверзијата претворена во 
метафора на подарување овошје, светот е виден „невино“, иако во 
суштина е перверзен и расипан до гнилост, до срж.
 Особено пленуваат расказите од детството, затоа што таму, со 
снижување на гледната точка, се добиваат најпрефинети ирониски 
ефекти. Но, се разбира, далеку сум од помислата да ја определувам 
вредноста на едно дело според „количеството“ иронија, затоа што 
иронијата сама по себе не е естетски квалитет (ја има премногу и 
во секојдневните дискурсивни практики). Другите раскази од оваа 
прекрасна збирка што пленува имаат снижен степен на иронија, 
но секогаш имаат различно позиционирана гледна точка, која про-
изведува различни ефекти – од сентимент и ресентимент, до слобод-
на травестија на некои историски податоци (како што е посетата на 
Сартр и неговата ценета љубовница во Скопје, во шеесеттите години). 
Книгата е исполнета, во сите случаи, со исклучителна топлина на 
емоциите што ретко се среќава во морето на постмодерниот гневен 
цинизам.
 Кујунџиски е мајстор на расказот, мајстор на разумот чиј корен 
е во срцето. На едно место, во еден расказ и пишува за себе, за тоа 
дека расказите ги пишува најпрвин во главата. Но, по прочитувањето 
на книгата, сосема е јасно дека нему разумот не му е спротивен на ср-
цето. Како во молитвата: тој мисли со срцето. Затоа и му се случува да 
напише нешто толку топло, искрено и чудесно, што сигурен сум, ќе ја 
смени физиономијата на современиот македонски расказ.
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