КОЧО УРДИН

ЉУБОВ З А Д Р Е Ш Е Т К И
— ХРОНИКА —

ПОСВЕТЕНО НА РЕВОЛУЦИОНЕРОТ,
ПРВОБОРЕЦ И НАРОДЕН ХЕРОЈ
БЛАГОЈ ЈАНКОВ — МУЧЕТО

СО ВРЗАНИ РАЦЕ...
Старата размислуваше. Нејасно претчувство ја дробеше.
Синот, уште не се беше јавил.
Врз малиот прозорец итро удираше ветерот. Сенките на
попладнето полека се ширеа.
— Боже, зошто не се јавува!
И полека тажеше.
Чувствуваше — нешто лази по ѕидовите и ја прифаќа. Ја
обзема чудна загриженост. Пристана. Уморот ги ширеше своите
невидливи дланки и таа малаксуваше. На прозорецот и натаму
ветерот ги лепеше своите немири. Отиде до малиот дрвен креденец
и полека го отвори. Во фиоката најде грст писма. Се стресна. Нешто
силно ја потсети на него.
„На мама, каде ли е сега?" — помисли и си ја допре главата врз
синкавото мртвило на стаклото од креденецот. Во куќата немаше
никого. Таа тоа го знаеше и нешто во неа почна да трепери. Полека
под намачените дланки, изгорени од сонцето и гладот кој им беше
исплел таинствено бледило, започна да шушка хартијата.

Се тргна и приседна до прозорецот. Мислите ѝ одлетаа некаде
далеку, далеку, каде се зачувани најубавите спомени за времето
кога беше тој, овде, во куќата што сега ја имаат, во малата соба што
мирува заедно со беднотијата.
„Ама зошто не ми се јавува?" — и нешто ја затресе под срцето.
Сакаше да заплаче како денот што солзеше надвор. Ветерот
почнуваше да 'рже. Ветките на лозата полека шуштеа. Уплашено
дождот започна да ромори. Како да ѝ стана ладно. Се мрдна и пак
се загледа во синиот плик. Широките очи полека го галеа. Знаеше:
тоа го пишал тој со својата рака, јака и жилава, дланка на дете кое
уште од малу растело во правот на ниските куќи и калдрмисани
улици, во градот кој знаеше да биде раскошно богат и восхитно
беден! „Да не му се случило како и на големиот?" — и заплака, тихо,
продирно, како што знае да плаче само мајка оставена, сама, во
пладне кое заличува на осамено небо низ кое брзаат црни,
дождливи облаци.
Дланките го притискаа писмото. Тоа молчеливо се повиваше и
шушкаше.
— Каков е овој живот? — си рече.
Мислите ѝ се вратија пак на големиот. Пред два месеца пукна
проклетата. Таму, во долниот дел на градот кадешто улицата
излегува на плоштадот. И истрели се залепија врз малите и ниски
куќи направени од непечена, жолтеникава глина, која во есента
светкаше од дожд и сонце. И, го убија. Го убија тој непознат човек.
Велеа оти имал пиштол! „Чудни се овие луѓе на власта! Па, мојот
син сака да има само леб и добра вода по јадењето.
Каде би можел тој да убие, и тоа непознат човек! Некои велат
оти ги тепале. Опасни се овие новодојдениве! Страшно, страшно,
како само можат вака да работат? ... И тој, ми се чини, дека и тој
некаде заглавил. Голем е тој велеград и полн со шум. Каде ќе може
тој така сам да се расправа со овој живот што знае само да
поматува? ..."
Полека го отвораше писмото. Очите ѝ се кренаа кон сликата на
постариот син.
„Не може тој да убива, не! Верувам во тоа. Криви се оние од
другата страна на границата. Веќе неколку атентати извршиле.
Градот трепери од овие чуда. Како да станало пекол. Секоја ноќ
улиците отивнуваат со првата темнина и чекорите на жандармите
веќе станале подосадни од немотијата која нè нагризува со години.
Дури и мене ме прашаа дали знам нешто за атентатот! Какви се
овие наши жени? Јас и атентат! Мене ми треба само мир. Јас сакам
некако да живеам, а вака — проклетство, веќе не се издржува. Се

разбегаа сите како пилци па и тој, мојот сакан Благој..." — и залипа.
Дождот ја милуваше со својата прекрасна музика.
Почнуваше да се затемнува. Грмотевиците го пресекоа денот и
некаде удри страшен гром. Небото како да се расече и неопишлив
ек се растрча низ просторите.
И стана нешто што наликуваше на страв.
Стана и се забради.
— Треба да се мисли за вечера — шушна и отиде кон
дрвениот долап направен од жолти чамови даски. Со левата рака
го отвори. Ја дочека празнината и обмотаното парче пченкарен леб
во волнена крпа, така, самотно стуткан, во аголот. Горчливо се
насмевна. Знаеше дека тоа е секојдневна слика.
Чу тропање на вратата.
Застана и се стресе.
Тенко, треперливо и сугестивно претчувство ја пронижа.
Затрепера.
„Да не се случило нешто?" — помисли и излезе во ходникот.
Тој зјаеше празен. Парталивата черга исткаена на разбој
мирисаше на есен, таговита и дождлива.
Пак некој затропа, упорно и остро.
Таа се стрча кон надворешната врата и шушна:
— Доаѓаме, еве доаѓаме!
Вратата скрцна. Полека дождот ја удри со танок блик по лице.
Пред неа стоеше девојче, облечено во фустан направен од син
циц. Чудно ја гледаше и врз малите сини усни ѝ играше немир
проткаен со нешто што се собира и нема смелост да се испушти.
— Ме бараше? — праша старата.
Таа потврди со русокосата глава. Плетенките долги и мокри, ѝ
беа слепени за гробот.
— Тетко Кумјанијо, го донесоа — прозбори. Таа молчеше и не
го чувствуваше дождот кој постепено запираше. Не ги гледаше дури
и малите жолтникави поточиња што полека се стрчуваа по
удолничавата улица која минуваше до самата куќа.
— Кого? — само шепна.
— Благој! Врзан е! Со жандарми го внесоа во затворот што се
наоѓа кај околискиот одбор. Многу деца одеа по него.
Нешто ѝ се стисна во градите. Ѝ се причини дека полека ѝ се
стемнува во свеста. Во десната рака уште го држеше писмото. така
стуткано и навлажнето од капките што беа се залепиле тајновито,
без да ги види и осети.
Полека ја затвори вратата. Не можеше дури ни да се
заблагодари. Па и не требаше тука некаква благодарност. Набрзо
го облече единствениот нов и син фустан и се забради. Срцето

немирно ѝ играше, а устата се лепеше. Кога вратата полека скрцна,
свежината на денот што се ведрееше полека, ја прифати. Улиците
брзо остануваа зад неа. Куќите, мокри и приведнати, молчеливи од
залезот кој тукушто се најавуваше, ја голтаа со очите на
затворените прозорци. Полека луѓето излегуваа од вратите. Не
гледаше никого. Босите нозе облечени во пристари сандали како да
летаа. Ветерот ги милуваше мокрите гранки и така влажен ѝ се
туткаше во лицето. Широкиот двор на општината како да ја голтна.
Полека се качуваше по дрвените скали. Тие скромно крцкаа, чиниш
имаа болест што ги разјадува. Нешто ѝ затрепери низ воздухот.
Знаеше, дека можеби сега, веднаш, ќе го здогледа блед и испиен.
Ја крена главата и раката што се држеше за параванот се
стегна. На дното од ходникот стоеше тој со лицето свртен кон неа.
Рацете му се губеа некаде одзади. Сакаше да се насмевне кога ја
виде. Дури помисли оти направи движеше да ѝ пријде... Сјајот на
очите што му леташе одоздола под каскетот и евтината облека како
да ја потсекоа. Направи обид да каже нешто, но суровото лице на
пристариот жандарм заповеднички ја здржа. Ѝ ја покажаа вратата
на началникот. Таа само климна.
Полека влезе. На прсти. Мораше така да се влегува. Килимот
молчеше, над него бирото, зад него тој, началникот, средновечен,
со симпатично црвеникаво лице полека си го префрлаше лулето од
едната во другата рака и гледаше потсмешливо, така потсмешливо
со црните продирни очи, како да беше судија кој треба само да ги
отвори светлите дебели усни и сè да биде готово.
Се поклони малу и поздрави.
Тој сè така молчеше и ја гледаше од пети па нагоре.
— Ваш е оној.?
— Мој, господин началник!
— Убаво, многу убаво, седумнаесет години, а врзан! Што ќе
речете? Од Струмица во Белград на занает! Интересно!
И почна да чука со лулата по светнатото мазно биро направено
од беложолт даб.
— Би сакале птичката да ја видите дома? Сакате, јасно дека
сакате! Дури и интересно. Тој и вие. Мирна жена, домаќинка, а
синот уште сега учи занает во Белград, кој ќе заврши в затвор.
Но, не плашете се. Ние сме добри. Јасно, нели! Ние сме добри!
Ќе го пуштиме, само под еден услов. Утре да дојде да се јави во
десет часот, дека не ја одмаглил пак од родното место.
Гарантирате?
— Гарантирам — само шушна.
. . . Полека си одеа дома. Тој ја стегаше за рака и молчеше. Таа
сакаше да го прифати во прегратките, да го стегне и да му кажува,

многу да му зборува за животот и за стравот што го претегли тие
години откога тој не е веќе дома, оттогаш кога пукна пустата бомба
и кога го убија оној, невиниот поручник . . .
Минуваа низ улиците и влегуваа во очите на љубопитните
жени.
Слушаа само шепоти: — Врзан го донеле, којзнае што
направил...
*
*

*

Лежеше на постилките што го допираа подот и гледаше во
таванот. Очите му се мрежеа и како да осети — врз варосаната
површина почнува да игра детството, дните кога беше мал и ги
знаеше сите камења низ улицата, и ноќите во кои се превртуваше
од тежината на голиот грав варен само со миродија и сол.
Лентата се одмотуваше:
Како да се насмевна со танките усни. Убавите линии направија
незабележлив лак и почнаа да се отпуштаат во благо треперење,
кое растеше во широк насмев. . .
Сонуваше — уште на шест години, кога поголемиот брат одеше
на училиште, кришум ги земаше неговите книги, бегаше по
ќошињата на маалото и ги прелистуваше. Буквите и цртежите многу
наликуваа на бајките што му ги раскажуваа дома. Ги бакнуваше
животните и плачеше зашто не е толку стар за да може и тој да има
своја читанка која нема да е така раскината, но, ќе биде убаво
обмотана со бела, нежна хартија. Тој секогаш неа ќе ја држи под
глава. Еднаш едно дете сакаше да му ја грабне. Го изгреба со
малите раце и побледе од страв да не му се случи нешто на
убавиот учебник.
По една година, тој подобро читаше од својот брат.
Мајка му, смеејќи се, велеше дека ќе го учи за доктор, но ќе
треба некој да им испрати пари оти тие не се богати. Ѝ одговараше
дека Крали Марко, кој многу ги сака сиромасите, ќе им донесе цела
врчва жолтици.
Се сеќаваше оти по цела ноќ седеа покрај оџакот. Од танките
вејки собрани од ридје и ниви, полека се виеше руменината на
пламенот. Им стануваше ладникаво и пријатно од топлината која
знаеше да навлегува како сон во телата. Се редеа приказните,
убави и полни со јунаци. Очите негови, на братот и другите, се
ширеа, а усните се грчеа кога се очекуваше јунакот, полн со снага и

љубов, со правда да го победи ѓаволот, змевот или тој што го
поробил царството на некоја убава принцеза. . .
Дните летаа.
Кога го завршуваше првиот клас трепереше од страотниците на
оние палежи што ги извршија Грците кога се повлекуваа од
околијата. Тогаш недогледното и богато поле опусте. Се појавија
болести. Градот ошугаве од пожарот кој ги проголта сите поубави
згради во најубавиот дел. Животот, и без тоа тежок, се здружи со
страотниот здив на гладот и животинската желба на граѓаните да ја
одржат голата егзистенција. Тој тоа го знаеше по своите, по себеси,
по другарчињата и нивното јадење и облека.
Најмногу го слушаше тоа, дека кадешто живее не е ниту српско,
ниту бугарско, ниту пак грчко. Туку само македонско. Сакаше да му
расправаат за татковината, нејзините цареви, војводи, за оние кои
се бореле и ги победувале непријателите, за маки и крвави
метежи. . .
И чудно — осети оти е тоа налик на приказните и оти секогаш
се појавувал по некој или повеќе јунаци кои ги победувале
неправдата и злото или во борбата изгинувале за да се појават пак
нови. Тоа му проникна дури во крвта. И не можеше никогаш да го
заборави. Сега убаво знае зошто оние го истерале од училиште.
Тогаш, сето тоа не му беше јасно. Единствено ги мразеше
учителите, зашто за секој збор што ќе го кажеше на мајчин јазик
татко му мораше да плати по еден динар, а ако тоа се случуваше
повеќепати во неделата, над ушите — кадешто полека се ширеше
неговата немирна кафеава коса — се лепкаа крв и коса, така
замешани како каша, и тоа толку болеше!
Сакаше да изрипа. Таванот му се стори прецрн.
Старата како да сети нешто и се тргна од миндерот. Сакаше да
каже нешто, но неговото молчење ја сопираше.
— Синко, зошто те донесоа врзан? — само праша.
Тој ја гледаше така добродушна и скромно застаната, со
вперени очи од кои струеше верба дека стореното не е за некоја
кражба или злочин. Се насмевна, и магловито ѝ рече:
— По грешка. Тука пред два месеца убија еден офицер од
Југословенската армија, нели?
Му извршиле атентат. И брат ми бил замешан. Но, тоа тој не го
сторил. Читав во весниците. Мене ме најдоа кај мајсторот и ме
врзаа и еве, дома сум...
На надворешната врата некој потропа. Старата излезе. Доаѓаа
поголемиот син и таткото. Кога влегоа газјената светилка
трепереше во ниската одаја и фрлаше сенки врз немирното
долгнавесто лице на дојдениот син. Се поздравија и се бакнаа.

По вечерата долго зборуваа за животот и сè што ги
заобиколува. Му советуваа да не оди во Белград и да остане во
градот, да работи како шивач. Сега занаетот сигурно добро го
совладал, па ќе може и во ова место да се заработува за едно
парче леб. Тој се смешкаше и одобруваше. Велеше, оти ќе
размисли и ќе види . . .
. . . Знаеше — веќе нема враќање.
Ноќта ги поклопи. Сонот, бел и баршунест, полека ги опфати.
Утредента првпат се рашета низ градот. Имаше многу промени.
Почнуваше да се ѕида нова и модерна зграда во новиот центар. —
Идна „резиденција" на околискиот и градскиот одбор, му
објаснуваше неговиот другар Киро Минанов.
Приквечер шетаа двајцата. Кон нив се придружи и Шпиро
Захов, висок, слаб, малку приглув. Зборуваа за тоа како живеат
работниците во градот и колкави им се надниците на тутунарите во
монополот и тие на шивачите кои работат како калфи и чираци. . .
*
*

*

Одлетаа петнаесет дни како бели гулаби.
Долета уште еден. Тоа беше шеснаесеттата мугра.
Кога го испраќаа од дома, со бовча во раце и скромен закрпен
костим, никој не тажеше. Знаеја оти некако ќе се снајде во животот
и кога ќе стане мајстор ќе се врати дома, во куќата која еднаш
можеби ќе ја доживее среќата да стане поголема и да има повеќе за
јадење. Стариот дури веруваше, дека нема да бичи греди низ
селските куќи и во шумата, туку ете така — ќе седи во дуќанот на
синот и ќе ужива . . .
Кога возот започна да пее песна со тркалата и да ита на север,
се појави големата, лутита река. Беше широка и разбранета. Дрвја,
стеблики и цели купишта ситни треви и мртви лисја се гонеа низ
немирната површина.
. . . Писок на локомотива и неопфатна силуета на град, полека
растеше. Скраја, лево и десно од железницата, никнеа фабрики.
Големи оџаци го бодеа пролетното, светнато небо и се смееја
расфрлувајќи големи букети црно-сив чад, кој се обмотуваше околу
големата уста на оџаците, се растрчуваше настрана и потоа се
креваше за да го снема по десетина минути.
Знаеше — тоа велеградот се јавува со своите големи згради и
сивило, со огромните сенки од петкатниците и црвените ќерамиди

што блескаа под раскошното лудило на сонцето кое полека тонеше
кон запад.
Нервозно и зазбивтано машината го намалуваше своето
движење. Рампа, коли, камиони, селани облечени во банатска
народна облека со деца и жени чекаа да мине растрчаниот колос.
Беше се потпрел на прозорецот и стоеше. Полека во
раширените очи му влегуваа зградите, патот, уличките кои се
сливаа кон оние што се шират и го дишеше, длабоко, страсно
воздухот исполнет со чад и некаков мирис што може да го има само
и единствено велеград кој величествено се издига крај две големи
реки.
Виде како десетици композиции го затворија погледот. Стотици
луѓе чекаа на перонот. Шум и врева, викање на беднооблечените и
грлести носачи го совладаа бревтањето на заморената машина и
возот сопре. Низ перонот плисна шаренолик поток од луѓе. Во
рацете носеа торби, куфери, кошници. Небото се нишаше од
викотници и врева. Тој чекаше да се разијдат па и самиот слезе.
Кога зад него остана големата и бојадисана со топовска боја
зграда, тој знаеше оти на аголот ќе мора да го сретне другар, низок
и жилав. И не се излажа. Тој се стрча и двајцата се залепија еден
до друг. Ги стресна нервозно свирење на сирена. Ги свртеа главите.
Велеградот им се закануваше со својот шум од многубројни
моторни возила.
— Проклетство! — ова е нешто неразбирливо по таква тишина
и мир — рече и се насмевна.
Другиот му ја прифати бовчата и забележи:
— Изгледаш свеж — значи, дека дома било сè добро.
— Како дома? — одговори.
Наближуваа кон центарот. Тоа го знаеја по шумот и ѕвонењето
на трамваите.
Полека градот руменееше. Сенките се гонеа. Некаде заблескаа
светилки, излозите стануваа жолти, црвени, сини, лилави.
Многубројните предмети и артикли добиваа чудно убави и
прекрасни форми.
Тие тоа како да не го гледаа.
Во улицата, која од десната страна беше полна со аутотакси се
сопреа. Од кафеаните леташе безгрижна српска народна песна.
Пееше некој грлесто и чувствително. Го следеше игривиот виор на
хармоника. Одминаа и сопреа пред еден мошне добро уреден
излог. Ги подигна очите и ја прочита фирмата „Моден шивач за
машка и женска облека — Адолф Голгубер".
— Еве ме пак во стариот дом — шепна. И двајцата си ги
стегнаа рацете. Малу се попристегнаа и ја отворија вратата.

Однатре ги плисна широк сноп бела светлина од сијалиците и
радосниот извик на неколкумина чираци:
— Бунтовникот дојде, нашиот Муче се враќа!..

*
*

*

Излезе со тројца. Другите рекоа дека ќе си одат дома. Полека
одеа кон „Славија". Дрворедите беа почнале да шумат.
Се качија во „двојката". Таа трчаше низ нагорничавата улица и
кондуктерот постојано ѕвонеше, зашто десетица граѓани ја
претрчуваа патеката на трамвајот послана со две светнати шини од
кои рипаше сјајот на измазнетиот метал. Пред Вуковиот споменик
слегоа. Го поканија да навратат во локал. Тој само се насмевна и
одговори, дека е најубаво да си купи цигари и весник и да се
прибере. Се разделија пред една голема куќа во која тој од порано
живееше.
Кога зачука на вратата на вториот кат, чу шум од меки стапки.
Се насмевна.
Црните, мали очи на стопанката Гина се расцутеа кога го виде.
Таа ги пушти рацете и го прегрна шепотејќи му:
— Влези, влези, сигурно си премногу заморен.

*
*

*

Дојде пролетта. Тој работеше и штедеше. Постојано читаше и
одеше со неколкумина другари низ предградието. Се враќаше
доцна навечер. Понекогаш навратуваше само да се пресоблече.
Стопанката му префрлаше оти е млад и дека треба да спие. Тој ѝ
ветуваше дека тоа задолжително ќе го направи идната ноќ.
Чувствуваше дека нешто наоколу се случува. Не мислеше
толку на работата колку на оние говори што ги држеа агитаторите
кои ги наречуваа „црвени". Тој многу добро знаеше кои се тие
црвени, но не беше успеал да се поврзе со некого кому би му кажал
колку многу сака и тој да зборува за својот живот и за тој што го
живеат сите калфи и чираци од неговата струка.

Кога започна да заладува и мраз да се лепи низ стреите и
улиците, мајсторот му ја зголеми платата. Половината ја праќаше
дома. Потоа се спријатели со еден работник кој работеше на
шлеповите. И оттогаш сфати дека токму тој е причината која сосем
го измени во сè. Престана да праќа пари дома. Не се хранеше
добро. По половина леб на ден, по еден весник и цигари.
Останатите пари ги даваше на Миладин. Тој за тоа му враќаше во
книги. Прво му дадоа некаква книга од Максим Горки. Се
расправаше за животот на мужиците. Осети дека и неговите
соселани живеат на ист начин. И овде тие остануваа должни и ги
влечеа полека магарињата за оглавниците. Врз нив на дрвените
самари, под кои се белееше кожата од јагне, се клатеа старикави и
побелени бисаѓи од кои се подаваа глави на тенеќени шишиња
полни со газје, зејтин и оцет...
Го стегаше нешто во градите. Чувствуваше како и овој велеград
превира од противречности — да токму така од противречности,
велеше оној во искинатата синкава волнена блуза кога зборуваше
за тоа како работниците имаат мали заработувачки.
Започна да го следи животот на улиците и локалите.
Една ноќ дојде со двајца другари во елегантниот локал кај
Бајлоновото пазариште. Сакаа да влезат. Гардероберот ги измери
од глава до пети и одби. Се сомневаше. Такви луѓе не можат да
седнат врз лакираните столови низ кои веќе беа започнале да
шушкаат вообичаените гости. Рекоа, ако треба, ќе платат и
консумација. Една млада и елегантна дама која влезе со пристар
човек, целиот сокриен под долги, белнати бакембарди и цилиндер,
иронично се насмевна и потфрли:
— Ох, месје, само какви гости имаме! Верувајте, такви сум
гледала во подземието на Париз кога бев нагости кај Шириловиќ,
оној мојот пријател што работи во амбасадата...
Музиката почнуваше да мами зад свилената шарена преграда.
Новодојдените влегоа и тие само за миг ја осетија онаа тиха и
пријатна атмосфера која беше полна со безброј мириси на
божествени јадења што го возбудуваа желудецот.
Се погледнаа.
Нешто им засветка во очите. Беше метален сјај што сака да го
мрази сè она што живее и дише под ова поднебје кое е полно со
големи шумни улици, дрвореди, локали и многу работилници и
дуќани низ кои по цел ден, ако не се шеташ, правот ќе те испива, а
исто и пареата од отровните испарувања на боите или металите
кои се претопуваа во големите печки на фабриките и
работилниците.

Сликите се редеа како виори — мали и ниски куќарки,
раштркани бедни колонии на работнички семејства, голотија,
јадења од пред три дни зготвени во искривени тенџериња и зинати
соби во кои се валкаат деца и плачат, упорно и пробивно плачат да
го заглушат гладот што како змија се провира и ги цица цревата
полнејќи ги со музиката на кркорењата. Излегоа.
Ноќта ги прифати во прегратките.
Потоа навратија во еден од бедните локали.
Вино се точеше. Пијани жени и проститутки шетаа меѓу масите
и се нудеа за една чаша ракија или за вечера што се состоеше од
леб и двесте грама замрзнати миризливи пршки од кои беше
извадена сета маст.
Порачуваа како луди.
Келнерот, старикав и изморен од неспани ноќи и трчање меѓу
четирите големи нечисти ѕида, им носеше големи шишиња со
евтино, кисело вино. Порачаа и ќебапчиња. До нив дојде еден
свирач на виолина. Рече оти не сака ни пари, ни јадење, ни пиење.
Само нека го слушаат. Тој е професионалец и кога свири за себе,
ништо не чувствува. Единствено луѓето ги сака и нивните очи. Нека
го слушаат само. Тој ќе им свири за ноќите во Унгарија, за
воздишките на девојките од Романија и нејзините ширини, за
животот на Босанците и нивните „теферичи" крај шумната и
распеана Босна, која во ѕвездените ноќи потемнува од среброто
што го фрла распеаниот месец.
Виолината приспивно тажеше за нешто изгубено и далечно.
Му нарачаа ракија. Жедно пиеше и жмиркаше со малите
пропаднати очи. Околу вратот му светкаше нечистата, мазна и
црникава јака, полна со мириси насобрани од сите локали и визби
каде се собираат бедните и работниците да се напијат по малку од
ужасот на алкохолот, кој знаеше да ги однесува со мислите далеку,
некаде каде е сè зелено и кадешто има песни на птици, клокотење
на белогриви потоци, многу сонце и среќа што се подава од секое
дрво, вејка, од главите на разнобојните миризливи цвеќиња.
Останаа до мугра.
Нему му се слоши. Пиеше првпат во животот бесно. Во свеста
како да немаше ништо. Низ главата удираа стотици чекани, големи
и свирепи, и тој сакаше да писка од болот кој како да имаше
магична моќ и сакаше да го растури черепот, а мозокот да го
расфрла низ улиците на велеградот што страшно се белее од
новонапаѓаниот снег.
Отидоа да пијат кафе, многу кафе.
Дента беше болен.

Јави оти нема да работи и кога се одмараше во малото собиче
на своите стопани, реши: веќе никогаш во животот нема да стави во
уста од проклетиот алкохол.

*
*

*

Месеците личеа на желби. Бргу одминуваа. Тој као да
крепнеше со нив. Телото му се полнеше со снага. По цел ден
шиеше. Навечер со другарите излегуваше и одеше на состаноци.
Почна и тој да дискутира. Миладин започна да го носи и во ниските,
долги сали кај Карабурма. Таму доаѓаа текстилци и ѕидари. Многу
луѓе доаѓаа и сите личеа еден на друг.
Пак се враќаше доцна.
Навратуваше во станот на својот пријател. Кога седнуваше на
железниот кревет, сламарицата истенкуваше. Бледите треперења
на малата сијалица си играа врз нив. Благој го гледаше пријателот
и се чудеше од каде овој човек има такви развиени рамења и
рачишта.
Го прашаше. Овој му одговараше оти прво сплаварел, потоа
кршел камења низ патиштата и железниците во Босна. На крајот
сметал оти ќе биде најдобро да стане рудар. Но таму не се задржал
многу, зашто дваесетина негови најдобри другари загинале во една
шахта. Тој и уште петмина се извлекле од пеколот на рударските
окна.
Стапил на работа како металец и сега работи како таков во
една работилница за мали парни котли. Таму се запознал со повеќе
другари и почнал да чита литература за животот на работниците во
европските земји и за пролетаријатот, кој се здружувал во
синдикати. Раскажуваше оти и овде на сите страни организацијата
работи да ги собере работниците од сите струки во единствените
синдикати, кои ќе можат да им наметнат свои барања на
богаташите и фабрикантите. Индивидуалните договори, што сега
овде — онде се спроведуваат, го врзуваат работникот. Тој е
сеуште зависен од волјата на својот работодавец.
Го слушаше и ги голташе неговите зборови од кои нешто во
него се креваше и му велеше, оти овој црнопурен и снажен човек,
со големи вилици и сјајни очи, има толку човечко во себе и така
добро го разбира не само неговиот живот, туку и на сите околу него.
Го одушевуваше мислата дека Миладин и сите што го слушаа кога
збореше ги мразеа оние што беше почнал и тој да ги мрази уште од

најраните години на своето детство, кога беше чирак и кога две
години работеше само за три динара неделно.
Разбра
оти
постојат милиони во оваа земја кои ни за влакно не се поразлични
од него, ами крвно еднакви, затоа што и детските години, а подоцна
и сите ги стегаше во една неопфатно голема заедница која се вика:
желба, да се живее од сопствената пот крај машината, патиштата,
иглата, рударското окно или каде било.
Многупати тој го раскажуваше своето детство.
Миладин го почукнуваше по рамото и велеше:
— Јас и ти ќе станеме нешто неразделно.
— И станавме — одвраќаше и непозната топлина му струеше
низ секоја пора, низ секоја жила на телото.
Почнаа заеднички да го читаат „Комунистичкиот манифест".
Тој како да се раѓаше по вторпат. Почна да му станува јасно кој
е крив за хаосот и зошто тој живее така, а оние во цилиндрите и
колосаните јаки на друг, за него непознат начин.
Злоба му се точеше во градите.
Прашуваше за многу работи што не му беа јасни. Го
распрашуваше, а тој, неговиот плеќест пријател, како да беше
разбеснет порој, зборуваше распалено и восхитено.
Во мугрите се разделуваа.
Чувствуваше оти почнува да му се спие, но, мораше да оди на
работа. Дента расправаше за тоа што читал и дискутирал. Другите
калфи го слушаа. Меѓу нив, Стретен, русокос и тих наизглед, само
се смешкаше и одобруваше. Ретко кога ќе се замешаше во
разговорите, но Благој интуитивно насетуваше оти тој човек нешто
крие и знае, а сепак се држи настрана и го посматра. По неколку
месеци започна да го носи и него на состаноци. Се собираа во
поголема просторија на работничкиот дом. Повеќето беа текстилци
и шивачи. Читаа реферати за положбата на работникот и борбата
што треба да ја поведат. Доаѓаа и студенти и новинари. Последниве
читаа козерии во кои мајсторите и индустријалците ги претставуваа
во ликот на беспоштедни волци кои никогаш не го менуваат
карактерот. До доцните ноќни часови слушаше како другите
дискутираат. Почна и тој, на свој, посебен начин. Набргу го запознаа
и повеќемина се спријателија со него и го запознаваа со уште, нови,
дотогаш невидени другари.
Му даваа брошури во кои се расправаше за животот во
колонијалните земји и империјалистичките држави. Почна да чита
дела од Маркс, Овен, Фурие и полека навлегуваше во суштината на
односите во одделни држави и нивните класни противречности, па и
на Југославија.

Со уште поголема жештина започна да се приготвува и тој да
зборува за своите погледи и р а з бирања за животот што го
заобиколуваше. Започна да раздава и брошури, кои му ги даваа
другарите. Постојано се советуваше со Миладин и Сретен на кој
начин ќе успее најсигурно да ги раздели сите пропагандни
материјали кои му доаѓаат в раце.
Мајсторот полека сфаќаше дека со Благој нешто се случува.
Всушност, тој од поодамна гледаше оти во неговата
работилница нешто не е в ред, но молчеше затоа што имаше многу
работа, а секој квалификуван работник му беше потребен повеќе од
сè.
Благој, пак, се дружеше со неговата ќерка — студентка и ѝ
бараше книги од областа на општествените науки. Многу го
интересираше историјата на работничкото движење во Европа и
САД. Почна да ги чита Синклер и Лок. Се префрли на социјалистите
од Југославија. Потоа го заинтересираа декабристите од Русија и
демократите, кои беа полни со револуционерност. До доцна во
ноќта ги читаше Чернишевски, Доброљубов, Плеханов. Од
последниот се одушевуваше. Сакаше да ги задржи за себеси и да
ги студира, но му ги земаа по секое прочитување. Тогаш сакаше да
се лути, но му велеа оти има многу такви како него што треба да ги
прочитаат и да ги дадат на друг.
Една од најубавите ноќи во неговиот живот беше онаа
ноемвриска ноќ во 1931, кога читаше реферат пред стотина
работници за положбата на рударите во земјата. Дискутираа и се
расправаа дури до полноќ. Таму тој се запозна со еден другар кој му
се претстави како Јевтовиќ.
Станаа многу блиски. Го водеше на други состаноци, низ
фабрики и работилници. Тоа мошне му користеше затоа што се
запознаваше со работата на некои поистакнати синдикални
функционери и со работници кои не криеја како живеат.
Се враќаше дома и пак се фаќаше за книгите.
Гина понекогаш му вареше кафе. Маж ѝ влегуваше во малата
соба и прикажуваше, долго, во ноќта.
Почна во работилницата да остава божем случајно материјали
со комунистичка содржина. Некои од чираците ги наоѓаа и го
прашаа дали да јават на мајсторот или да ги прочитаат. Тој ги
советуваше да ги прегледаат и потоа да ги дадат на други, само да
се чуваат да не ги видат, зашто тој за тоа не знае ништо и ако стане
нешто нема да одговара.
*

*

*

Седеше во работилницата и шиеше палто на еден познат
богаташ. Малиот чирак Звонко како ветрушка се стрча во дуќанот и
ја кутна стомната од брзина. Сите го погледнаа. Во рацете држеше
еден број „Политика".
— Чудо, чудо! — исписка и ја ветрееше новината високо над
малата рошава глава. Во големите сини очи му играа ѕвезди и
блесоци.
— Штрајк и апсење. Еве каде пишува — и седна на клупата до
банкото. Сите се собраа околу него. Мајсторот беше излегол во
соседното бифе, како обично, да се напие еден „шумадински чај"
засладен со повеќе шеќер.
Очите на сите се лепеа врз текстот. Над него со големи букви
преку целата страна пишуваше дека отпочнале подготовки за
штрајк на рударите. Фатиле поголема група работници, очевидно
членови на Комунистичката партија, кои читале реферат и
дискутирале против поредокот и Шестојануарската диктатура на
Александар Караѓорѓевиќ. Отивнаа.
Еден по еден наседнуваа зад банкото и ја прифаќаа работата.
Ситките челични игли меко влегуваа во волнените ткаенини и никој
не се реши прв да го започне разговорот. Чувствуваше дека пак
почнуваат нови метежи и оти ќе има уште полоши вести затоа што
жандармите во последно време многу ги беа изостриле носовите и
не се откажуваа ни за жива глава од следењето на работниците и
другите „бунтовници", кои сакаа јавно или илегално да го соопштат
своето незадоволство против суверенот кој ш беше дигнал
камшикот и го шибаше секое катче на земјата со својот кикотлив и
преѕирен смев.
Знаеја, по диктатурата дојде познатиот „Александровски устав"
кој ги огорчи сите демократи и интелектуалци во земјата. Сега,
почнуваше нова хајка против сите оние што сакаа со зборување да
го шибаат монструозниот устав, кој признаваше само три нации во
земјата на Динарските Планини. . .
Не дискутираа првпат.
Можеби мислеа дека има некој меѓу нив кој ќе биде со
спротивно мислење.
Двајца седнаа зад машините. Тивко клокотење започна да ја
полни големата работилница низ која на сите страни висеа готови и
полуготови алишта. Пушеа и чадот лазеше низ воздухот.
Надвор како да почна да снежи. Дојде мајсторот. Со него уште
неколкумина пријатели.

Сите беа поднапиени. Се клатеа како вејките на лимонот што
стоеше на балконот, од другата страна на улицата.
— Момци, затворам! Денес не се работи — соопшти.
Сите го погледнаа.
— Ќе ви платам полна надница — ги утеши. — Имам зошто.
Жената на мојот брат, по толку години, донесе уште еден ков член
на оваа грешна планета. Да, токму така, на оваа голема и грешна
планета — и почна да пее.
Не ги забележуваше луѓето што минуваа. Веќе му беше познат
велеградот полн со монотонијата на трамвајскиот и автомобилскиот
собраќај.
Еднаш ќе го прегазеа. Сега беше попретпазлив. Но, не сакаше
да мисли за тоа, затоа што чувствуваше оти дниве мора да се
приготви за нешто кое досега никогаш го немаше направено. Во
ушите му ѕвонеа зборовите на неговиот пријател Миладин: „Ти ќе
мора да се покажеш, мора да се покажеш, ќе читаш реферат со
таква содржина каква досега не си имал можност да слушаш. Ти ги
давам материјаливе и знам дека ти ќе умееш да направиш нешто
добро, мора да биде добро — те познавам, веќе одамна. Ако
успееш, ќе здобиеш нешто кое натаму ќе биде сè во твојот живот. А
јас верувам оти ти си за тоа. Не ме лаже сјајот на твоите очи и она
што извира од тебе. Премногу ги познавам луѓето за да можам да
верувам оти нема да станеш она што мислам јас и некои другари
што веќе те познаваат . . . "
„По малку е чуден тој човек" — размислуваше и го стегаше
малиот пакет под мишка. Кога се прибра дома, со нетрпение го
отвори. Имаше што да види. Едно писмо и материјали за животот и
дејноста на истакнатиот револуционер и борец Георги Димитров.
Рацете му заиграа од нешто што наликуваше на радост. Бргу ја
замандали вратата и се потпре со грб врз ладникавите штици. Во
собата ајдучки навлезе сноп сончева светлина. Надвор градот
шумеше, а тој, знаеше дека е ова нешто сосем друго, очебијно
нешто поразлично од она што тој им го читаше и расправаше на
другарите во работничкиот дом и на состаноците. „Овде некој сака
да ме испроба" — си помисли и ги стегна вилиците. Косата,
костенливата коса, му падна врз челото и почна да се смешка. „Па
нека ме испробаат" — си рече и започна да ги пие напишаните
редови...
. . . Сега одеше кон домот каде требаше да се сретне со човекот
кој ќе му каже каде да наврати вечерта. Немир, потаен. и тих,
треперлив како несигурна мисла, се разлеваше низ него.
,,Кој е тој? Каде ќе ме носат и зашто? Милутин во последно
време станува таинствен Не зборува толку многу, а сепак знам дека

во неговите очи расте љубов кон мене. Но, дали кога човек почнува
во некого да се заљубува, дали тогаш зборовите стануваат поскапи
па така ретко се изговоруваат или ако се прозбори нешто — тоа се
кажува полека и само еднаш? Очевидно тоа е затоа што сè треба
да се запамети, добро да се запамети. . . "
Благој брзо чекореше врз влажниот паваж. Улиците остануваа
зад него, дрворедите како да се крстосуваа и плетеа нејасна мрежа
под затемнетото, намуртено небо кое многу напомнуваше на доцна,
роморлива есен во која сè полека стивнува за да може еднаш да се
разулави и побелее од она што се вика виулица составена од ситен
каприциозен снег кој влегува секаде, во порите, очите, која умее да
го шиба лицето и улиците на бескрајно раширениот град за да ги
опустее како ниедна болест . . .
Пристигна. Ја стресе јаката од мантилот. Во малиот ходник не
сретна никого. Однатре доаѓаа распалени гласови.
„Пак се расправаат околу нешто важно" — си помисли и полека
ја отвори вратата.
Внатре го пречека осветлена, голема просторија во чие дно
имаше дрвена маса покриена со синкав чаршав. Лево од неа се
наоѓаше мала говорница. Деско од неа — група работници од
крајбрежјето. Сите работеа како физички работници на товарење и
растоварање н!а шлеповите. Беа здрави и носеа морнарски блузи
плетени дури до вратот. Обично носеа француски капчиња,
побледени и сивнати од дожд и сонце. Кога го видоа стивнаа.
Полека чекореше кон нив. За свое големо очудување, меѓу нив го
виде и синоокиот Сретен. Се поздравија.
— Што е овој шум? — ги запраша.
— Ништо! Се расправавме за тоа оти во затворот може да се
добие и најужасен ќотек, а сепак да не се признае ништо. Нашиот
сакан пријател Андреа вели оти оние во жандармеријата и по
иследните многу убаво знаеле да мачат и на крајот и најсилниот
подлегнувал.
Го измери со очи. Беше набиен маж.
Не сакаше да верува оти ваква снага нема дух поцврст од
оклопот на бродовите и шлеповите кои се бореа со бурите на Сава
и Дунав. А тие беа понекогаш повеќе од страшни, особено во
првите пролетни денови кога се стопуваа снеговите и кога реките
беа бремени од лутина.
— Јас се сложувам со Сретен, другар Андреа — рече, а во
гласот имаше нешто чудно, челично.
Овој го измери со косите, големи очи и се насмевна, тихо и
подбивно.

— Не си пробал ти, мил мој. Прашај ме мене Досега двапати
одлежав. И тоа сè заради убавините на овој проклет режим. Сега ме
следат како да сум шугав. Во три штрајка бев замешан и на крајот
ме суредија и одлежав осум месеци. Ми судеше еден од овие
судови кои сега работат за доброто на државата и за нејзината
заштита. Јас молчев, многу молчев и не кажав ништо, ама ме
прекршија. Еве погледај — и тој ја заклати левата рака. Таа висна.
Благој го погледна со восхит.
— А сепак, рековте, дека морало да се признае.
— Да.
— Како така?
— Единствено, мил мој. Мораш да кажеш дека ете ти тоа сам
си го сторил поради незнаење и поради инерција од која боледува
секое живо суштество на кое не му е јасно оти мора понекогаш само
да застане ако не сака да стигне до работ на предлабоката јама.
— Чуден човек! — шепна Благој.
Сретен го викна настрана и му даде една адреса.
Му напомна оти ќе треба да внимава. Нека се чува да не го
следи некој и, ако осети, да ја одмине вратата во која ќе треба да
влезе.
Се согласи и кога си одеше дома се прашаше што има да значи
оваа глупава претпазливост. Па никој досега не бранеше да се
посетуваат работнички состаноци!
Тоа е сигурно заради рефератот или заради нешто друго што
мене не ми е јасно, но, ќе се разјасни мора да им се разјасни, и тоа
уште ноќва . . .
Одеше бргу. Кога стаса до крајот на улицата сврте во една
попречна, мала, неосветлена. Ги гледаше броевите. Адресата беше
точна — нема сомнение. Дојде до високи дрвени тараби. Целите
пливаа во темнина. Застана до вратата и тропна четирипати и
престана. Никој не отвораше. Запали цигара и помисли да не
згрешил. Го дигна погледот и виде — 12. Тоа мора да е овде. Тука
не може да се згреши. Пак потропа. Стануваше нервозен. Однатре
чу лаење на куче, пискаво и плашливо. Се рашетаа чекори во
тишината. Затропа. Четирипати, посилно и упорно. Никој не му
одвраќаше, а чекорите наближуваа, полека, рамномерно. Потоа
некој почна да ја одмандалува вратата. Тој стоеше потпрен со
рамото и пушеше. Кога вратата се отвори, на свое големо
изненадување го виде Миладина.
— Што е ова? — рече.
— Влези!
Вратата пак ја исполни празнината. Кучето не лаеше. Тоа само
ја мавташе опашката и светкаше со очите. Горе месецот полека

трчаше низ раскинатите нечисти облаци. Одеа по калдрма. Пред
нив, во дното, лежеше голема дрвена барака.
— Зошто молчиш? Кажи нешто — шепна.
— Сега ќе те претставам на едно ново друштво.
Влегоа.
Мрак, и потоа една подалечна дага им влезе во очите. Одеа
претпазливо. Однатре доаѓаа тихи, прибрани гласови. Некој стана и
ја отвори вратата од собата. Овој пат бликна сноп светлина и
просто го заслепи.
Кога влезе, виде — десетина другари. Сите му беа непознати.
Меѓу нив паѓаше во очи еден црнопурест и јадар. Тој го мереше од
глава до пети и се смешкаше добродушно — дури и прв му пријде.
Се поздравија. Му предложија да си го соблече мантилот и да го
остави врз еден од дрвените кревети. Се соблече.
— Чуј, ова ли е новиот?
— Да — одговори Миладин. — Добро изгледа. Само овој каскет
многу ниско го носи над очите.
— Заради интересност — потфрли некој. Тих и пријатен смев
итна меѓу четирите ѕида.
Карбитната ламба трепкаше.
Убаво ја разгледа 1просторијата — поголема соба очевидно
направена за живееше ва осуммина работници, но сепак, во неа
имаше само три кревета. Другото место беше празно. Се гледаа
само два сандака од чамовина и еден стар и дотраен креденец во
чиј горен дел, каде беа рафтовите, немаше ништо освен неколку
емајлирани чинии.
Единствениот раскош беше поголемата маса за јадење и мали
сандачиња, сега празни. Во нив некогаш имало клинци.
Скоро сите седеа врз креветите. Само тројца ги притискаа
лактовите врз рабовите од масата и се нишаа врз провизорни
„столови".
Црнопурестиот пушеше.
По една минута молчење, соопшти:
— Па, да ви го претставиме другаров. Тој е од Струмица, но
веќе четири години и повеќе живее овде, во Белград. Добар другар
е и не еднаш бил на работнички собори. Добро го познаваме. Тој
нас не нè знае, но ќе работи натаму како и досега, со мали измени.
Миладин и Сретен долго време се занимаваа со него. Тоа е повеќе
од она што ни е потребно за да може да стане наш член. Веруваме
оти со него ќе добиеме многу. Нам ни се потребни такви другари. А
тој веќе има многу пријатели кои го сакаат и веруваат во него.
Познава десетици шивачи. Тој е работник, но она што го знае ми
личи повеќе на една вештина која со ништо не им потклекнува на

оние што ја имаат спечалено низ вишите училишта и гимназии. Но,
да го чуеме.
Тој молчеше и чувствуваше како лази лесника низ
полусветнатите ѕидови.
Несмасно го држеше рефератот и искрено помисли оти овој
црнопурестиот претерува, секако претерува кога така пофално
зборува за него.
Ги задуши тие размислувања кога виде оти сите чекаат. Седна
на едно од сандачињата. Надвор пак залаа кучето.
Читаше, плашливо и несигурно. Не го познаваше својот длабок
тенор. Тој како да идеше од некои непознати длабини и не личеше
на неговиот кој во својот лиризам имаше и една нотка тврдост и
увереност во јачината кога се нагласуваше нешто. Присутните
внимателно слушаа. На одделни места и описи се спогледуваа и
очите им велеа дека е составот мошне добар. Миладин трепкаше
задоволно и се смешкаше. Тој убаво знаеше од каде доаѓа целата
боја на написот.
Кога заврши не му ракоплескаа. Дискутираа, но подолго. Потоа
му пријде црнопурестиот и му рече дека тој е подолго време „таен
кандидат" за член на Партијата. Сега ќе треба да каже дали сака и
самиот да влезе меѓу редовите на тие што веќе одамна се ставени
на црните страници на Обзнаната.
Благој не веруваше.
Осети како се симнува нискиот таван и како се слева со
прашниот под низ кој мируваше натрупан пепел, ѕидовите полни со
сенки се смееја, ламбата не мирисаше на карбит, туку на нешто
друго што ги дразни чулата. А тие, досега непознати луѓе, заличаа
на нешто што ќе треба да се запамти и да се остави во свеста како
спомен кој ќе поврзува многу.
Сакаше нешто да каже, да се заблагодари на довербата дека и
тој ќе биде во оние редови за кои одамна слушаше дека ги водат
работниците низ сите штрајкови и демонстрации. Значи, дојде она
што потајно го очекуваше. Припали и потоа го загледа Миладина.
Погледот му гореше. Оној само жмиркаше и се смешкаше. Потоа
стана и му ја стегна дланката.
— Е, пријателе, да не сме малу збунети? . .
*
*
Помина цела година.
Тој не личеше на себеси.

*

Далеку беше од она што порано беше сè во неговиот живот.
Сега во секоја ситница и настан гледаше нешто
што
се
случува
по
однапред утврдени патишта. Стана посигурен.
Веруваше: тежината на работите секогаш треба да се бара не само
во манифестацијата, туку и во она што претходело.
Неговата активност меѓу работниците секојдневно се
зголемуваше. Особено, меѓу шивачите. Но, никогаш не се
откажуваше од металците и оние од крајбрежјето. Полноќните
часови што ги проведуваше во дискусии низ темните ниски соби ИЛИ
низ зафрлените работнички собиралишта го упатуваа во сушноста
на она што ги интересираше неговите собраќа кои живеат на исто
начин како и тој.
Отслужувањето на воениот рок му го одложија, бидејќи беше
заболел малку на гради. Тоа беше сосем лесна фаза. Постепено се
лечеше верувајќи оти во себе има премногу енергија која ќе се
претопи во многу нешто и ќе се разлее меѓу многумина познати и
непознати другари. Почна да се откажува и од работата.
Политиката премногу започна да го гризе неговиот дух. Имаше
денови кога, занесен од толку љубената работа, забораваше и да
јаде. Сепак, имаше една страст која му стана супстанца —
читањето на добри книги. Нив ги прелистуваше секогаш кога имаше
слободно време. Знаеше — тие можат да бидат премногу одлучни
во животот.
Постојано добиваше задачи. И ги исполнуваше. Другарите беа
почнале да се одушевуваат од него. Никогаш не поставуваше
прашање дали е тоа премногу опасно или не. Трипати го гонеа ва
тајни состаноци. Успеваше во последните мигови да се извлече.
Веќе беше почнал да ги познава повеќемина од агентите кои ги
следеа синдикалните функционери и тие во кои се сомневаа дека
им припаѓаат на црвените ескадрони. . .
Пролетта полека шумеше низ небото и ридиштата. Градот се
подмладуваше со зелено. Луѓето живнуваа и полека ги отвораа
прозорците да влезе мирисот на развигорот, кој ги собираше
воздишките
на
војвоѓанските
рамнини
и
мирисите
на
фрушкогорските шуми, та така завиткани во пискот, лесен и тих, ги
валкаше низ паважот и илјадниците прозорци од чии што очи
почнуваа да се појавуваат главите на домаќинките.
Тој ги користеше сончевите попладниња за да прошета на
Калемегдан. Повеќе одеше сам. Полека чекореше низ убавите и
чисти патеки и се сопираше до бронзените споменици врз кои
сјаеше златото на сонцето и размислуваше оти овие овде останале
за вечни времиња сè така молчеливи и бронзено замислени за да
им кажат на луѓето оти постои смрт која не може да се заборави,

ако некој реши да ја стави во бронза под која ќе лачи содржината за
стореното, за доброто на народот.
Одминуваше.
Околу него пееше младоста на велеградот. Шарените фустани
и нивните содржини беа преубави за да не го сопира својот поглед
врз нив. И едно попладне, кога седеше на клупата од која се гледаа
двете реки како влегуваат една во друга, осети дека е осамен и оти
му недостасува многу нешто. Во првите моменти просто не знаеше
што. Потоа група весели студенти и студентки, бедно облечени и
испиени, застанаа лево од него да расправаат цел куп бесмислени
работи што се случиле со некој професор по математика. Сите
личеа на птици кои знаат само да пеат за широчината на небото и
белината на облаците.
Се стерсна кога виде како една синоока итро, го прифаќа својот
колега и така пред сите го бакнува. Се зацрви. Му беше дури срам
оти таква девојка може да си позволи слобода што нему му беше
непозната.
Започна да размислува и најпосле сфати во што се состои онаа
празнина која полека го јаде и не му дава мир дури и тогаш кога е
исцрпен. Пред очите почнаа да му се редат лицата на девојките кои
досега ги среќавал и, кога ги наброи, виде оти се премалку, толку
малку што можат на прсти да се избројат. И нив ги стегаше во
свеста и прелистуваше која од нив била поблиска со него. Установи
дека е тоа неговата стопанка која тој ја имаше како мајка и дозна
оти девојките досега не го зеле она место што, веројатно како сите
луѓе, тој го има во просториите ва срцето и горчливо се насмевна и
шепна оти сè отишло како брзолет ветер кој само го галнал по
лицето и не оставил подлабока трага, а сепак со своите допири
запретал жар кој некогаш силно ќе се распламти и ќе вивне.
Пожарот секако ќе биде голем и ќе мора да направи многу штети, но
сепак на светов има многу поважни работи кои ќе треба да се
сторат пред да дојде она наивно право да се бакнува така пред сите
и да не се мисли оти тоа го гледа големото и неопфатно око на
небото и ширината на паркот зад кој се простира градот. . .
Кога се спушти ноќта, остана сам со глетката на светилките
отаде река.
На враќање во станот една вест го препороди и потсече — ќе
треба да оди дома, но не засекогаш ами само да се приготви за во
војска.
Молчеливо го зеде писмото и долго го читаше. Почна да
премира од мислата оти ќе се врати во родното место кое се наоѓа
легнато врз плеќите на „Царевите Кули" и првите дипли на богатото

и недогледно поле кое се впива во најјужните вплетки на Огражден
и Беласица.
Почна да се приготвува.
Стопанката беше возбудена.
Маж ѝ исто така.
Го поканија да вечера к а ј нив. Тој одби.
Тие силум го одвлекоа до масата на која се наоѓаше сливова,
српска супа и динстувано пиле. По вечерата како да се расположи.
Стопанот му префрлуваше оти во последно време станал малку
чуден. Тој помисли да не се однесува за киријата која не ја беше
платил неколку месеци и им потфрли една мисла. Тие изненадено
се погледнаа и го укорија со очи. Зар може тој, нивниот син, да
помисли дека во тоа тие гледаат чудни работи кај него. Не, никако.
Само тие знаат дека попуштил и оти мајка му, која ќе го дочека
дома, ќе се изненади, — Синот секогаш треба да си оди поправен
— тоа е основно за да се зачува спокојството на родителот, зашто
детето колку и да е големо треба да изгледа онака како што изгледа
здравјето. Тогаш не се потребни убедувања оти живее добро —
рече Гина.
Кога ја испи втората чаша „власотинечко", стана прикажлив.
Зборуваше за една пиеса што ја гледал. Му станало премногу
смешно кога еден од „вишите, кругови" бил така убаво насамарен
од еден кој се скитал низ улици и не знаел ниедна уметност, освен
таа да им става рогови на таквите што имаат колосани јаки и
смокинзи од кои извираат последните парфеми донесени од
кинкалериите на Париз.
И тие се смееја.
Не осетија кога дошла полноќта.
Тие отидоа да спијат, а тој почна да се пакува. Сакаше да си
оди уште истиот ден. Ќе се јавеше на другарите и ќе земеше со
себе литература која сакаше да ја однесе долу, во родниот град.
*
*

*

Возот брзаше.
Рамниците остануваа назад за да им отстапат место на
ридиштата кои полека минуваа од двете страни. Кога стаса до
последната станица, се сретна пак со автобусот и десетина
пријатели кои веднаш не можеа да го познаат. Сега тој беше нешто
сосем друго одошто оној пат кога го беа довеле врзан. Низ лицето
му сјаеше машкост.

Мирисот на поднебјето го живна. Прашаше на сите страни што
има во родното место. Секоја новина го интересираше до најмали
ситници.
Градот полека се шири, има понови богаташи и банкари, а
пеачки и вариететки зацарувале. Едни во градот веќе мислеле да
отворат работилници за преработка ва белото злато.
Како да го притисна нешто ужасно. Ја осети бедата на
провинциското гратче и неговата немоќна ограниченост.
Тоа чувство го следеше дури до домашната врата. Кога се
појави, мајка му го стегна во прегратките. Во ушите му остана само
една зарипната песна која беше искажана со еден збор:
— Сине . . .
И ништо повеќе. Се распарча на своето детство и на годините
проведени на печалба, откаде носеше само опасен зачеток во
белите дробови и она што се викаше најсветло — идеали да се
растури проклетијата на поредокот.
*
*

*

Зад себе оставаше повеќе средби со шивачите и некои
прогресивни граѓани. Беше сигурен оти литературата што им ја
остави ќе ја прочитаат и ќе размислат малку повеќе за својот живот
и за тој што се опишува. Веројатно ќе почнат да се загреваат за
синдикалната мисла, затоа што во градот гладуваа стотици
работници.
Кај регрутната комисија се запозна со еден младич кој потоа му
стана многу нешто во животот. Го привлекоа неговите тихи очи и
скромноста што извираше од секое движење. Кога се запознаа, за
свое големо чудење констатира дека е и тој шивач. Работел кај
татка си и сега оди да служи војска. Скратен рок, само осум месеци.
Ја подаде раката и рече едноставно:
— Монка.
— Благој.
Ги воведа во големиот двор на касарната. Набргу стасаа и
старите шегаџии кои во рацете го носеа своето опасно оружје —
машините за стрижење и ножиците. Мирно се покорија на првиот
закон од војската. Очекуваа дека ќе има уште стотици работи каде
ќе треба да ги наведнуваат главите. . .
*

*

*

Возот брзаше кон Ваљево.
Градот ги чекаше сонлив и намуртен.
Кога големата шаренолика група регрути — собрани од
најразлични краишта на татковината — го слушнаа крцкотот на
големата врата што се затвори, не беа свесни оти во касарните ќе
се отворат непознати страници кои никогаш нема да се избришат од
сеќавањето и ќе останат спомени што свеста ќе ги раскопува долго
време.
Во широкиот и нерамен двор еден по еден ги извикуваа. Потоа
ги однесоа да се избањаат. Тој беше постојано со Монка. На
излегување, тресејќи се од студ, ги облекуваа старите војнички
алишта.
— Како чевлите? — се шегуваше Благој.
— Како чун! Не знам само од каде овде такви мајстори да
можат да ставаат толку закрпи и чевелот пак да не тежи два
килограма!
Избувнаа во смев.
Капларот со накривена шајкача ги гледаше презриво и свика:
— Ајде, цивилна аристократија, овде не се чека така долго! Не
се наоѓате во породилиште!
Кога се облекоа, за свое големо изненадување констатираа
дека, погледнати малку од подалеку, сите личат еден на друг како
да се прва реколта лубеници што добро ги изложиле на пазарот за
продавање.
— Ете што значи униформираност — префрли Монка.
— Личиме на лонци — одврати. Некој сакаше да запее.
Капларот му даде на знаење оти ова не е штала и го откачи со
дебелиот, кафеав ремен.
Тоа беше првата буква од хуманата педагогија.
Подоцна ги дознаа и финесите.
Монка не остана со Благој. Беше определен во четвртата
батерија.
Првиот ручек мина обично. Скоро сите чинии останаа полни.
Старите ги уништуваа јуначки.
Новодојдените се навртеа на она што го имаа од дома.
Двајца се опија и уште првиот ден се запознаа со најубавата
.институција — затворот, во кој требаше да се чисти подот сè
додека не заличи на корка од лимон.
Утредента трубата ги разбуди прерано. Стануваа како да беа
попарени со врела вода. Очите им се црвенееја и чувствуваа умор

кој беше се напластил од поодрано, за време на патувањето, и сега
се јавуваше како оморина која почнува да сокршува.
Како будали ги редеа креветите.
Некој рече оти сега не треба да се редат, ами да се излегува
надвор за фискултура.
Сите истрчаа. Некои беа полуголи. На вратата стоеше капларот
и маваше со ремен. Оние што излегуваа попристојни мислеа дека
тој се шегува и удира полека, но тие што ги испитаа огнените
шлаканици на ременот долго потоа се држеа за местото каде ги беа
добиле првите војнички бакнежи...
Дваесет минути лудо трчаше и виеше на ненаучените тела.
Муграта ги шибаше со белилото, а потоа исток почна да крвавее.
Сенките на дрвјата и зградите се издолжија. Полека се појавуваше
сонцето гонејќи ја лилавоста во низината и дигајќи ги ретките
проѕирни магли. Петлите стасуваа со своите безгрижни кукурикања,
а војниците се прибираа да ги редат креветите.
Уште првиот ден разрушија десетина. Пак ги правеа. Пак ги
рушеа. Новодојдените не можеа да сфатат што значи оваа луда
игра на местење и шибање. Надвор трубата викаше за строј.
Излегуваа како гуштери. Долгите пушки несмасно им се клатеа.
Почнуваше првиот преглед на оружјето и забелешките што
завршува со добронамерно пцуење. Некои се спротивставуваа, но
„мирните" лица на капларите и поднаредниците ги здрвуваа со
своите ладни изрази.
На крајот — строј, долг и шаролик, и офицери кои знаат да
мерат до грам, дали облеката стои онака како што треба или не.
По првиот говор им стана јасно оти овде шибата и теророт се
најубавото средство да се дојде до резултатот кој се вика тиха и
послушна човечка машина што ќе треба да одговара само да или
не, се разбира — спрема тоа што ќе сака претпоставениот. Вториот
ден во болницата отидоа првите запалени протагонисти на
проливот. Ги носеа еден по еден и ги држеа за мишки. Тие се
превиваа и ги држеа стомаците како да имаа по сто хиени во нив и
не можеа да го сопрат урнебесното кркорење на цревата и свеста
која како да се виеше и леташе некаде каде нема крај . . .
Дните почнаа да личат на вршник. Во нив се печеа новите
производи на воената стратегија.
Благој се допишуваше со своите и со другите од Белград.
Неколкупати доби пакет. Храната ја делеше. Почнаа да го
засакуваат, особено заради тоа што умееше да расправа
темпераментно и занимливо. Иако интелектуалец, Јоже добро
сфаќаше и гледаше оти неговиот пријател има отповеќе познавање
за општествените науки. Во прво време дури не сакаше да верува

оти неговиот брат од „Јужна Србија" е шивач и има само два класа
гимназија.
Поскептичниот и малу воображен Славен се држеше настрана.
Особено од дискусиите што беа почнале да цутат околу
националното прашање во земјата и положбата на работниците во
големите индустриски центри. Тој беше син на претприемач за
висоградба и не поминуваше недела да не добие пакет. Секој
месец доаѓаше сестра му да го посети. Тогаш му носеа
„Гавриловичева" салама и други специјалитети за кои сонуваа
многумина припадници на војничкото поднебје.
Често, сами седнати под дрвјата — кога имаа одмор —
зборуваа за милитаризмот кој се најавуваше. Марковиќ почнуваше
да гори во треската која ја беше понел од својата работилница. Се
фаќаше за секој збор на Благој и го одобруваше.
Дните тешко минуваа и не донесуваа ништо ново.
Единствената забава беше разновидноста на казните кои се
соопштуваа пред стројот.
Понекогаш имаше и такви смешни работи кои ја распарчуваа
еднообразноста на војничкиот живот. Еден војник, за да му се
освети на својот претпоставен, му ставил в џеб парче маст. Новата
и скапа облека набргу станала плен на агресивните глувци. Друг ја
извалкал кошулата на својот претпоставен потпоручник со кармин.
Овој не смеел да си оди дома зашто жена му била поревнива и од
волк. Дента доживеал таква сцена која ќе ја памети цел живот.
Соодветниот вероломник и упропастувач од братијата на
претепаните, и покрај најревносното испитување, не се пронајде.
Друг остроумен војник кој на крајот успеа да ги собере
плодовите на своето не најостроумно фијаско беше ставен цел
месец в затвор и претепан како најголемата мазга во батеријата.
Вината беше очигледна. На својот подофицер му ставил цел
напрсток вошки кои ги собрал од своите собраќа кога се вратиле од
затвор. Причина за агресијата — бил на мртво претепан, затоа што
не ја исчешлал највнимателно мазгата „Викторија"!
На овие теми не им се наоѓаше ни крајот ни почетокот.
Всушност, тие беа главната „идеолошка содржина" затоа што
присутните најмногу се интересираа за згодите и незгодите.
Другото, и без да сакаш, го налеваа за време на теоретските
часови:
Кога дојдоа долгите и напорни маршеви, сите почнаа да
црнеат. Се пешачеше по педесетина километри низ рамнини и
угорнини. Сувата храна го цицаше организмот. Војниците стануваа
помолчеливи и од сивите облаци што ја предвестуваа првата етапа
на зимата која таа година доаѓаше порано од другите.

На враќање сите чувствуваа оти ова е кулминација што треба
да се исцеди од организмите и се надеваа: крајот на обуката ќе
донесе нешто подруго одошто првите шест месеци, кои се потешки
и од најцрната работа во рудник.
Благој и Монка привикнуваа, иако беше напорно. Едниот се
надеваше да остане уште некој месец, другиот требаше докрај да
отслужи.
Потоа Благој беше преместен во шивачката работилница. Се
почувствува поинаку. Се доаѓаше полесно до цигари, а внатре
имаше луѓе со кои можеше да зборува за многу што. Особено за
она кое најмногу го интересираше — развојот на работничкото
движење во земјата и надвор од неа. Меѓу другарите кои таму
работеа имаше секакви. Се дискутираше на широко. Секој го
изнесуваше она што мислеше оти е правилно и најдобро.
Дискусиите често стануваа повеќе од жолчни. Му се чинеше оти
некогаш ќе избувне и тепаница, која нема да може да заврши така
лесно, без последици, но до тоа не дојде. . .
*
*

*

Монка ја напушти армијата Благој остана сам. Се допишуваа.
Му доаѓаа и писма од Белград. Му јавуваа дека Миладин не е
веќе меѓу другарите. Го затвориле и осудиле на осум месеци. Се
наоѓал во злогласниот затвор „Главњача". Му испрати цигари. Не
смееше да му пише поради повеќе причини. Стретен еднаш му
прати картичка. Не го заборавија ни стопаните. За Нова Година му
пратија поголем пакет.
Тихо ја отпразнуваа старата 1934 и ја дочекаа Новата 1935
година.
Не знаеја што ќе донесе во своите неизвесни брчки.
Доби отсуство.
Претходно и синдикална литература. Кога стаса во градот на
југ, првата средба беше со Шпиро Захов. Средбите и разговорите
отворија една нова страница. Таа ќе има многу што да собере во
иднина. Потоа се состануваше со Васил Цилев, црнопурест и јадар
занаетчија. Во очите на тој човек откри нешто што пријатно го
изненади. Покажуваше преголемо интересирање за работниците и
синдикатите. Му даде повеќе материјали. Почна да зборува за тоа,
во градот да се создаваат работнички групи и да се дискутира со
нив.
Август догоруваше кога се упати за Штип.

Средбата со другарот од армијата беше повеќе од среќна.
Стотиците прашања се собираа само во едно:
— Ќе дојдеш ли во Белград?
— Секако, секако, само што ќе правам за пари? Немам ни
динар за пат! Работам кај тате, а положбата е повеќе од бедна.
— Ќе позајмиме. Потоа ќе ги вратиме!
*
*

*

Двајца патници, еден во војнички алишта — друг во градски,
скромно облечен, влечеа тежок куфер кон Штипската станица. Кога
возот се затресе и шините почнаа да крцкаат, два чифта очи се
гледаа радосно. г
Се исполнуваше еден сон.
Првиот мислеше оти сега се отвораат нови и непознати
патишта, низ кои ќе може во животот да се тргне со подруга верба,
вториот чувствуваше оти другарството кое беше родено под
режимот на капларите ќе остане извор од кој ќе може секогаш да се
црпе она што се вика надеж, дека тука не ќе бидеме изневерени или
оставени на патот.
Монка си претставуваше некако нејасно како изгледа
велеградот, а Благој знаеше оти од него ќе направи нешто што
сторија Миладин и Сретен од него.
А, сепак, зборуваа за сосем десетти работи.
Небото се потпираше врз рамењата на планините. Тие полека
заспиваа заморени од патот кој се протегаше на север.
Дури вечерта го осетија вриежот на велеградот.
Шароликата река ги понесе во своите бранови.
Градот трештеше од шум. Продавачите на весници се
надвикуваа.
Нив ги гушеше шумот на моторите.
Тие се впиваа во морето на зградите.
Низ нив се отвораа очите на стотици излози. Се качија на
„двојката". Таа се втурна и тие се чувствуваа како зрна кои се
фрлиле во бурата на луѓето и сега не можат да излезат. Ги буткаа
од сите страни, кондуктерката ги надвикуваше сите и бараше да се
присоберат. Тој се смешкаше и велеше:
— Монка, ова е велеградот. „Стари Џерам" се подаваше. Тие го
настигнуваа.
Кога слегоа не тргнаа веднаш. Куферот тежеше премногу, а
Монка сакаше да го разгледа лудилото на најшумната и најдолга

улица на велеградот. Всушност, таа беше најубава и по неа како
полудени гуски трчаа моторни возила и моторетки.
Вратата широко се отвори.
Од неа зрачеше добродушното лице на изненадената стопанка.
Веднаш ги покани внатре и им свари кафе. Благој не сакаше да
седи. Стана и рече:
— Морам да брзам. Ќе отидам кај мајсторот да му соопштам
дека ти ќе работиш кај него.
*
*

*

Кога се качи на возот осети олеснување.
Другарот беше обезбеден.
Пак почна старата песна во касарната.
Станување со труба, јадење со труба. строј, прозив, дежурство
и работа во шивачката работилница. Остануваа само по неколку
часа за одмор. Тој ги користеше за разговор или читање. Дојде на
идеја да приготват приредба. Тоа би ги развеселило војниците.
Беше се спријателил со командирот на четата. Често му шиеше по
нешто и од разговорите успеа да дознае дека е напреден човек.
Личеше на оние добродушни демократи што знаат убаво да.
разбираат и говорат, но кога ќе требаше зборовите да ги
направат дело — омекнуваа.
Командирот ја прифати идејата.
Таа почна да ги добива своите контури секоја вечер.
Се најдоа артисти кои сакаа некако да го изгубат времето. Тоа
беше добро.
Приготвуваа народни песни и рецитации со содржина која
најмногу не беше во сообразност со она што го сакаа оние со
високите чинови, но никој не знаеше точно што ќе излезе. Всушност,
сè побледе пред едночинката во која се прикажуваше животот на
еден војник во една африканска земја.
Кога завесата падна и ја покри импровизираната сцена,
ракоплескањата на војниците се замешаа со мрморењата на
претпоставените. Некои не можеа да сфатат на кого му паднало на
ум да прикажува таква несмасна работа која потсетува на нешто
што го има и овде! Ако не беше снаодливоста на Христиќ, којзнае
каде ќе одлеташе сè. Благој ќе беше осуден најмалку на еден месец
затвор, но тоа не се случи. Беше итно испратен од претпоставениот
во Крагуевац да подигне некоја стока за работилницата.

Едночинката бргу се заборави, но некои не ги забораваа зборовите
на „напатениот" војник кои летаа како рафали од устата на Благој.
Почнуваа сè повеќе да го сакаат, барем оние кои имаа нешто
слично со неговите идеи. Во работилницата стануваше жешко.
Претпоставените го викаа на сослушување. Секогаш со него го
влечеа и машинобраварот, но ништо не излезе. Расправаа оти се
тоа само оживени, но безвредни разговори кои имаат за цел да ги
распалат нервозните. Инаку и наредникот, старикав и ситен, почна
да се занесува од кафеавите очи на војникот што одговараше брзо
и, како што нему му се чинеше, преискрено. Дојде до заклучок: во
таа душа можат да извираат само бисерни води. . .
Брановите на времето брзаа.
Пишуваше оти ќе си оди порано.
Но, небото ненадејно се замати.
Дождливата есен ја донесе веста дека кралот умрел.
Го убиле во Марсељ.
Земјата започна да се грчи.
Едни плачеа, на други им блескаа хоризонтите.
Во војската ремените се стегнаа.
Немаше изгледи да се оди порано одошто беше пропишано.
Лежеше во креветот и размислуваше за иднината.
*
*

*

Сонот помина во белогрива јава.
Крајот на месецот беше забрзан воз кој го носеше кон градот
што се одмораше крај бреговите на Дунав и Сава.
Не веруваше оти одлетаа осумнаесет месеци полни со труби и
командувања.
Кога се прегрнуваше со стопаните и Монка, од очите му
извираа солзи...

НИЗ ЦРВЕНИТЕ ПАТИШТА
Стана. Го гледаше Монка како тешко дише и се метка во
постелата. Му беше жал да го разбуди. Застана на прозорецот.
Исток беше ранет. Белееше.. Потоа, потече крв од која се
заруменија покривите и прозорците на околните згради.
Му стана студено.

Градот почнуваше да живее.
Улиците, побелени, полека добиваа рани, под кои се подаваше
асфалтот.
Трескаа трамваите и камионите.
Играта ка денот и животот пак влегуваше во старите шини.
Му стана радосно. Мислеше да почне малку поинаку одошто
досега.
Пријателот ќе се заработи на друго место. Сега сезоната на
шивачите цути. Ќе заработуваат малку повеќе и веројатно ќе успеат
да сошијат по еден костим. Редно беше да заличат на луѓе — и се
насмевна.
Нешто во градите почнуваше да се разлава. Тоа беше
оптимизмот, веројатно тој, зашто првпат по толку време на усните
му расцуте песна, игрива и топла, донесена од поднебјето на
жешкото сонце и белите памукови полиња. Пееше.
Тихо, топло и длабоко.
Од постелата се подигаше една рошава глава. Потоа, се
потпре на лактите и се загледа во широкиот грб на потпрениот. Не
сакаше да верува.
„Тој пее!" — си помисли и така, сонлив, се насмевна.
Ја зеде перницата в рака и мавна. Благој изненаден се сврте.
На лицето му пееше насмевка. — Мислев спиеш повеќе од невеста
— потфрли Монка.
— Глупости — и стана.
Двајцата налактени ја гледаа улицата. Животот трчаше низ неа.
— Од денес ќе одиш на работа кај друг мајстор. Во центарот ќе
те префрлам. Ќе ти биде подобро.
Го слушаше и знаеше: веројатно ќе биде подобро.
Но, не излезе така.
Кога затропа триесетипеттата, ја напуштија Гина.
Се преселија во Далматинска.
Девалт не се лутеше оти тој отиде кај Мариќ во центарот на
градот. Тоа беше една од најголемите и модерни работилници за
шиење облека. Доаѓаа најодбраните луѓе на велеградот и се
украсуваа со нова облека.
Монка работеше и прекувремено. Му плаќаа,
Тој — само по неколку дена во неделата. Од Заштедените пари
успеа да си направи нешто.
Монка често му префрлаше:
— Пријателе, ти си како мајките, повеќе гледаш за мене одошто
за себе.
Кафеавите очи се смееја.

Земаа по еден бон и го делеа. Набргу свршуваше. Монка од
потајно заштедените пари купуваше уште по еден кочан. Му го
даваше половината, зашто Благој скоро гладуваше. Секоја ноќ
доаѓаше во мугрите и ништо не раскажуваше.
— Пријателе, ќе пропаднеш, бледилото веќе те пие!
— Ништо не е тоа, сè ќе помине — одговараше. Пушеше, многу
пушеше и читаше.
Тој стана како сениште. Понекогаш Монка го среќаваше како се
„мота" низ крајбрежјето на Дунав. Го прашаше каде бил, тој се
смееше и велеше оти многу ги сака прошетките крај тешката и
несмасна река.
Една ноќ дојде сосем исцрпен. Беше прашлив и сиот поцрнет.
Ракавот му беше искинат. Очевидно бегал однекаде или го гонеле.
Монка се ѕвереше. Сакаше да праша, но нешто го стегаше во
грлото...
Весниците секојдневно јавуваа за тешката положба во земјата.
Почнуваа да се креваат првите бранови штрајкачи.
Новиот стан — кој имаше соба во приземјето и куќарка во
дворот — почна да личи ка мал пазар. Во собата доаѓаа луѓе. Тогаш
тој го молеше да излезе и да се рашета. Имал разговори со нив!
Монка излегуваше.
Чувствуваше оти овде се случува нешто кое е налик на
треперењата во редовите на работниците. Но, сеуште не беше
сигурен.
Кон средината на месецот замина за Штип и Струмица. Кога се
врати, ја донесе роднината Ценка, симпатично и весело девојче.
Бледило ѝ извираше под тенката светликава кожа.
Во малата соба наместија еден железен кревет, два сламеника,
едниот се наоѓаше врз креветот, а другиот одоздола. Навечер, кога
спиеја, го извлекуваа. Купија и печка. Монка донесе и машина за
шиење од Штип. Сега Благој ќе можеше да работи ва „сиц" во
собичето. Во новиот стан најчудниот станар беше Миле Мариќ.
Висок, црнопурест, широкоплеќест. Беше многу близок со Благој, но
тој не пројавуваше особено интересирање кон него. Само
соопштуваше оти го потсеќа на неговиот пријател Миладин кому
сега му се губеше секаква трага. Не се врати во Белград, иако го
беа пуштиле од затвор. Ова, не им го расправаше ни на Монка ни
на Цена.
За кратко време успеа да ѝ најде работа на својата роднина к а ј
една шивачка.
Работеше без пари. Така мораше да остане сè додека не го
понаучи малку занаетот. Тоа го веселеше.

*
*

*

Јуни трепереше низ градот.
Приквечерина. Сите беа дома. Во дворот, во малата куќарка,
кашлаше Мариќ, засипнато и длабоко. Беше болен на гради. Седеа
во дворот. Благој пушеше. Ценка превртуваше една модна ревија.
Монка ги посматраше и делкаше фигура од дрво со ножето што го
беше понел од родното место.
— Ценка, влези внатре, имаме еден разговор со Монка — рече.
Таа стана, фустанот се растресе и полека се изгуби во куката.
Останаа сами.
Приквечерината се разлеваше како бескрајна мрежа полна со
лилавост и мириси.
— Монка!
Ги крена питомите очи.
— Се познаваш ли со нашиот состанар Мариќ?
— Малку.
— Ќе треба да станете добри пријатели. Тој е одличен човек.
Нешто ќе ти расправа и ќе ти дава. Верувај му — и се загледа во
зелениката и кајсијата чии сенки се ширеа низ дворот.
Мариќ пак кашлаше.
До ушите им достасуваа ѕвонењата на трамваите и гласовите
на продавачите на вечерните изданија.
— Добро! — само шушна.
— Можеш уште сега да го посетиш. Тој веројатно ќе те прими.
Ми кажа дека многу си му симпатичен. Искористи го ова.
И излезе.
Монка полека се упати кон малата куќарка. Двете ниски соби го
гледаа со прозорците кои беа свртени кон дворот. Потропа на
вратата. На неа се појави огромната фигура на Мариќ. Кога го виде,
се насмевна и шепна:
— Види, види, гостин, пријатно ми е. Повелете. Седеа на
сниските столови и се гледаа, така,
не сакајќи, се мереа за да можат да се уверат дали има нешто
слично во нив и дали ќе се сроди доверба.
— Никако овде не навратувате — рече.
— Деноноќно работам. Веројатно Благој ви рекол.
— Ох, Благој. Јас него скоро и не го познавам. Само така, од
видување. Се запознавме на нашите работнички собори. Еднаш ме
бранеше оти ме нарекуваа агент на црвените. А јас не сум и не бев.
Ми помогна, со еден збор, да се извлечам, бидејќи во салата имаше

и агенти и, ако не беа десетина Другари, ќе одев во резиденцијата
на нашиот „најсакан" Космаец. Сте чуле ли вие за него?
— Се разбира. Ми се чини оти нема попопуларна личност по
зло меѓу полицајците.
— Убаво, изгледа дека вие работите некако ги сфаќате!
Молчеше и се чудеше како овој несмасен и Јадар човек, со
едно извадено око, умее така тихо и сугестивно да води кон она што
веројатно го целеше.
— Ми се чини оти вие читате?
Потврди со глава. И стана да го запали осветлението, бидејќи
мракот навлегуваше и низ ѕидовите немаше веќе сенки, туку само
еден превез на црникаво што им даваше чудни облици на малите
предмети што ги имаше во собата.
Раскошно се разли блага светлина. Монка го местеше погледот
врз сите предмети. Забележи-Мариќ, живееше повеќе од аскетски.
Во собата имаше еден дрвен кревет. Врз него сламеник над кој
стоеше несмасно поставен синкав чаршав исткаен на разбој,
веројатно од памук, и две ќебиња, стари и искинати. Десно од
креветот мала етажерка на која беа грижливо наместени весници и
книги. Сè легални изданија и универзитетски книги, веројатно со
историска и социјална содржина. Двата стола, малку расклатени,
правеа некакво единство со големата дрвена маса врз која се
лепеше стара и дотраена розова мушама. Немаше шифоњер.
Алиштата стоеја обесени на ѕидот и беа покриени со чаршав. Под
него се подаваше старо палто. Имаше неодредена боја. Веројатно
од сонцето, ветерот и долгото носење, и личеше на реквизит кој
одамна требало да се лицитира за малу пари.
Мариќ запали. Му понуди и на Монка, но овој одби.
Стана.
Потоа нервозно почна, да шета низ собата.
Од градите му се откачи нешто и почна да кашла — зарипнато
и длабоко.
— Прости, пријателе, оти кашлам — рече и го отвори
прозорецот. Монка сакаше да го сожали. Но, дали имаше право?
„Овој човек е нешто што наликува на дабовите — помисли. — Тие
боледуваат, се нишаат и сепак повеќе ги издржуваат бурите од
обичните ели, кои ги соборуваат ветроломите или снеговалите. Во
Мариќ има собрано многу обични луѓе. Од нив е собрано сè она што
чинело и така излегол еден црнопурест, јадар и висок колку што му
се идеите за животот и смислата на човековото постоење."
Мариќ се шеташе низ собата и пушеше. Потоа се приведна под
кревет и почна да буричка нешто. Кога тешко дишејќи се исправи,
во рацете држеше книги и весник.

Полека ги истресе како да имаа прав. Потоа седна, ги стави
материјалите на маса и се загледа со своите проникливи очи, во
тие на Монка.
— Пријателе, сега ќе ти дадам нешто. Всушност, јас ништо не
ти давам. Мораш да свикнеш на ваквите реплики. Ние даваме и не
даваме. Верувам оти ќе дојде време и ти така да расправаш па
затоа ќе треба да се учиш. Секој од нашите така ќе ти рече. Тоа е
заради претпазливост и конспирација. Ако те фатат тебе, нема да
ме фатат мене. Ако некој најде нешто кај мене, јас ќе кажам дека
сам сум го нашол. Ништо не треба да се шири. . .
Некој влезе во дворот. Чекорите полека се заредија и се
изгубија.
— Тоа ќе е Благој — шушна.
— Чудно, зошто Толку рано?
— Треба и тој еднаш да спие — се пошегува Мариќ и ги зеде
книгите од маса.
— Еве, оваа брошура со зелени корици ќе ти ги открие тајните
на економската состојба во земјата. Печатена е илегално и јас не
сум ти ја дал. Ти веројатно си слушнал за весникот „Пролетер". Еве
ти го и него. Другото ќе ти го дадам другпат. Во аголот горен на
весникот пишува „Прочитај и д а ј го на друг". Веројатно тоа ќе го
сториш, но не губи од предвид, само на оној кој ти е близок и кој ќе
го чува она што си му го дал, или ако го даде на друг — не треба да
кажува кој му го дал...
Се поздравија.
Се врати во собата. Цена спиеше. Благој беше приведнат над
машината и шиеше. Кога го виде пријателот, ја сврте главата и во
краевите на очите му заиграа светлини. Се насмевна и рече
подбивно:
— И ти почна да задоцнуваш?
„Да му кажам ли?" — си помисли Монка.
— Кај нашиов ли беше?
— Да.
— Убаво.
— Благој!
Овој сосем се сврте со лице кон него и се загледа.
— Ти нешто криеш од мене. Зошто ништо не ми расправаш туку
оставаш друг да ми соопштува работи за кои знаеш оти ми лежат на
срце.
— Има причини. Ќе ти ги објаснам. Потаму. А сега да работиме.
Имам нова порачка од дваесетина чифта пантолони. Изгладневме.
Редно е оваа недела да јадеме повеќе, зашто вака ќе испоцркаме.
Едниот шиеше до доцна во ноќта.

Другиот занесено читаше.
Мина полноќ кога и двајцата легнаа на крцкавата сламарица.
Цена одамна беше заспана и почна да се префрла низ леглото.
Утредента сите отидоа на работа.
Кога се вратија — имаа што да видат:
Од собата на Мариќ излегуваа група крајбрежни работници.
— Кои се овие? — запраша Монка.
— Веројатно муштерии — се насмевна Благој Приквечер
Благој ги зеде материјалите од
Монка и ги стави в џеб. И излезе. Не се врати до полноќ. Монка
не сакаше да го праша каде бил, иако беше буден.
Утредента ги изненади метеж во дворот и непознати луѓе кои
сомнително ги погледнуваа и мереа. Еден по еден, тие отидоа на
работа. Патем улиците бегаа под нивните нозе. Монка не можеше
да издржи и шепна:
— Што беше ова, пријателе?
— Полициски претрес. Кај Мариќа. Внимавај, не го познаваш и
не го познавам. Тоа ќе биде најдобро. Мислам оти ме разбираш. Се
согласија со глава и го продолжија патот кон центарот. Ги
пресретнаа порој од автомобили и река од луѓе кои шумеа крај
излозите и низ патеките што беа определени за пешаци...
...На враќање зборуваа:
— Монка, ќе го мениме и овој стан!
— Зошто?
— Ќе видиш, овој кајшто сме сега, не е така годен за живеење и
работа. Еден пријател ми најде подобар. Се наоѓа во улицата која
почнува од хотелот „Мажестик" па удолу кон зградата на
полициската управа на градот.
— Па тоа е право во устата на лавот!
— Токму така! Ќе живееме наспроти нив! Ќе ги гледаме и ќе нè
гледаат и никогаш нема да посомневаат!
Вечерта се преселија. Станот се наоѓаше во сутерен. Под
прозорецот беше поставена машината. Намештајот што го имаа во
првиот стан го распоредија онака како што позволуваше малата
просторија. Една вечер случајно наврати една непозната девојка.
Беше црнопурна и весела. Се претстави како Мелает. Благој беше
повеќе од радосен кога ја виде. На Ценка и на Монка само им рече:
— Тоа е една моја добра пријателка. Братучеда е на студентот
што ни дава бесплатно бонови од студентската менза. Значи — таа
е богата, но и добра девојка која ги храни работниците! Верувам оти
и сега е дојдена за нешто добро?
Таа потврди со глава.

— Но, веќе е осум навечер. Јас не знам што треба да значи
посетава — како неинформиран и сосем наивно потфрли Благој,
Мелает се огледуваше во единственото мало огледало и ја
поправаше косата. Потоа се сврте кон нив и весело додаде:
— Мислам оти е време такви момци како вас еднаш да појдат
на забава. Ќе има што да се чуе и види. Ако не се лажам, и двајцата
сте љубители на танцот? Тоа е таква игра која знае да занесува.
Смев се разнесе низ собата... Нема зошто да чекаат. Она што
го имаа им беше и секојдневна и свечена облека. Кога стасаа на
станицата, со нив — божем случајно — се замешаа една група
студенти и студентки. Сите наседнаа во едно купе и почнаа да пеат.
— Каде одиме? — праша Монка.
— Во Раковица. Тоа е убаво место каде има многу работници и
убави работнички. Ќе има приредба.
Возот татнеше и го оставаше распеаниот град зад себе.
Искрите на локомотивата минуваа крај прозорците и се гаснеа во
темната ноќ.
Кога возот застана на станицата, како да се истурија стотици
луѓе. Перонот зашуме од весели гласови и довикувања.
— Па овде многу доаѓаат —. шушна Мелает. Сигурно! Денес е
сабота и младите ја користат секоја минута!
Како да течеше шаролик порој во големата сала. Десетина
маси. Низ нив многу работници и студенти. Шум, врева, пеење,
смев, пискави гласови — сè се судруваше и се лепеше низ ѕидовите
и високиот таван.
Долу, во дното на салата, завесата на сцената се нишаше и
трепереше. Врз неа се кршеше силна светлина што ја прскаа многу
сијалици.
Новодојдената група шивачки работници и студенти се стуткаа
во ќошот. Во средината беше Благој весел и насмеан. Расправаше
анегдоти од животот на шивачите. На крајот од секоја измислица се
истураше смев. Тој го местеше каскетот, светкаше со очите и
почнуваше со нова анегдота. Поминаа дваесетина минути откога
беа дошле и салата залича на кошер. Се исполни сета. Надојдоа и
други другари кои очевидно ги чекаа да стасаат од некоја друга
работилница или фабрика. Потоа сцената се развесели. Големите
завеси полека се разделија. Во жолтата празнина се појави млад
работник. Ја крена раката. Низ салата полека почна да танцува
тишината. Стотици гласови се смирија. Ја соопштува програмата.
Потоа завесите пак се доближија. Настана тивко шумолење. Како
да се удираа стотици вејка.
По десетина минути група работници и студенти изведоа
весела едночинка. Смевот ѕвонеше.

Ракоплескање, темпераментно и долго, ги награди актерите.
На сцената бргу се качуваа свирачите. Армониката, џесот и
трубите екнаа и весели девојки се понесоа низ салата.
За време на една пауза, кога сите се наоѓаа распрснати како
јата галеби, на сцената се качи русокос, средновечен работник.
Имаше нешто што освојува во појавата. Некој најави оти тој ќе
зборува. Замолчаа.
Бакиќ — така се викаше говорникот, почна полека да зборува за
ролјата на работникот во општествениот живот, за соработката со
студентите, за штрајковите и тешките животни услови, за крвавата
омраза што ја имаат кон нив работодавците. Длабокиот тенор како
да беше огромно едро кое зафаќаше сè и шумеше, шумеше во
ушите и душата ка .секого. Го прекинуваа со ракоплескања. На
сцената се качија десетина работници и го кренаа на раце. Тој сè
така распалено зборуваше. Зборовите заличија на пенливи
бранови. Присутните сфатија: тој ги освојува. Грмнаа повици и
одобрувања, потоа ракоплескања го заглушија гласот на Бакиќа.
Кога настана тишина, тој продолжи: — Другари, не се плашиме од
ништо. Полицијата може само да нè гони и мава, некој можеби и ќе
падне во крвавите нереди. Но. тоа не е ништо. Ние не сме еден, ние
сме илјади, ние сме стотици илјади и милиони, зад нас е народот.
Низ салата нешто затрепери. Почна турканица и се разнесоа
возбудени гласови:
— Полиција, полиција доаѓа . . .
Низ неколку влеза почна да тече реката на присутните. Бакиќ
изрипа од сцената. Кон него се придружија и тие што го држеа в
раце. Салата заличи на мало езеро во кое брановите ги зафати
бура. Сè сè креваше, сè се меткаше. Сите напињаа кон вратите
затоа што од западната страна, каде имаше четири големи врати,
беше се втурнала полицијата. Пендреците плускаа. Се слушаа
гласови:
— Помош, помош, ме претепаа, проклетници, удри го овој со
пендрекот, така, згази го, ме утепа, по главата!...
Мешаницата почна да се залева со крв. Многумина беа
претепани, од двете страни. На крајот кога салата се поиспразни,
останаа жандармите, а со нив дваесетина работници. Сите беа
крвави. Жандармите зазбивтани и бесни шетаа околу нив. Полека
почна да зативнува сè. Тишината се расцепи од хистеричното
виење на сирените.
— Тоа се „мариците" шушнаа некои меѓу себе: Знаеја што ги
чека, но, беа радосни оти претепаа голем број жандарми. Сега тие
ќе се осветат, но — ако. Не беше тоа првпат така да постапуваат. . .

Благој и неговата група се извлекоа полесно, Одеа пешки, кон
градот. Небото висеше темно и облачно. Некаде во далечините
удрија синозелени молњи. Дрвјата покрај патот пискаво шумеа.
Сите молчеа. Знаеја што може да се случи и што се случило.
Зад нив и пред нив се појавуваа силуетите на другите
работници. Некој оддалеку свика да се тргнат од патот. Сирените на
„мариците" полека почнаа да вијат, прво како задушени, а потоа сè
појасно.
Стотици сенки навлегуваа во малите шумички што ги има околу
патот. Екнаа истрели, осамени и злобни. Се изгубија во ноќта која
стануваше страшлива. Жолтите блескави очи на фаровите скокаа и
се лепеа врз патот. Зад нив остануваше прав, а оттаму како во
магла навлегуваа други светилки,
— Ги носат — шепна некој.
— Проклетници, ова ќе ни го платат другпат — дофрли друг.
Пак тишината ги распростре големите, несфатливо големи
дланки и групите работници и студенти како мравињак полека го
полнеа грлото на патот.
Некој напред ја запеа „Интернационалата". Полека ја прифаќаа
десетици грла и потоа таа се стори бујна река. Зашуме низ
околината.
— Веројатно меѓу нашите се наоѓал и некој агент. Тоа е стара
практика на полицијата. Никогаш нема да се откажат од неа додека
не станеме будни — одговори Благој. — Но, за тоа веќе меѓу
нашите долго се дискутираше, дека се преземаат мерки, и пак —
ете, успеваат да ја надушат целата работа! Сепак, Вакиќа го
ислушавме. Тоа беше целта на приредбата. Што се однесува до
другото, тоа е обично. Досега на дваесетина места сме го
доживеале пендрекот. Сепак, се надевам оти еден ден ќе си ги
расчистиме сметките. Инаку, сè беше добро, повеќе од добро, и се
насмевна.
Потоа пушеа. Градот полека се подаваше — ја забележија прво
светлината која како да извираше однекаде. Се сјаеше над зградите
и се губеше во темнината која тежеше повеќе од оморина.
Групите оретчуваа. Се впиваа некаде. Силуетите личеа на
снопови кои ги дига некоја непозната рака.
Навлегуваа во предградието. Сè беше пусто и заспано.
Кога се накачуваа кон улицата која излегува кон главната,
останаа само тој, Монка и Мелает. Молчеа и гледаа — градот мами
и светилките испиваат. Од кафеаните надоаѓаат пијани акорди и
чекорите на дежурните жандарми ѕвонат.
— Ќе си одам оттука — рече таа.

— Чекај ме утре, Мелает, сигурно ќе бидам на закажаното
место. Потврди со глава.
Витката фигура полека зачекори и ја снема ва улицата која се
упатуваше налево, кои реките што се соединуваа под големиот
мост над кој висеше челичен лак.
— Да влеземе, да испиеме нешто — предложи Благој.
— Благодарам. Еднаш пиев и веќе ми е доста.
— Јас имам некој динар.
— Да земеме цигари, моите свршија.
Едниот се упати кон кафеаната што се наоѓаше на левиот ќош.
Другиот стоеше и полека размислуваше. „Не требаше вака да
излезе, не требаше. Сега ќе ги претепаат, а може и тој да заглави.
Морам да им соопштам да преземат мерки, ако веќе тоа не го
сториле . . . "
Врз светлината се распосла уште еден пласт блескаво
жолтило, појасно и побело. Вратите се растворија и тројца пијани
излетаа како да беа фрлени од грлото на некој топ. Ги испратија
морјачки пцуења и два баритона, Едниот беше облечен во бела
блуза.
Исфрлените се залепија врз тротоарот и почнаа да викаат и
пцујат. Се влечеа и не можеа да се исправат. По нив излезе и
Монка. Им пријдоа и сакаа да ги подигнат, а едниот со големи и
крвјосани очи извади нож и сакаше да боде.
Ги оставија.
Во центарот пак имаше некаков немир. Интервенираше
жандармеријата. Група млади луѓе се расправаа. Плускаа пендреци
и викови се дигаа над трамвајските жици. Појдоа надесно. Не сакаа
да се замешаат затоа што на крајот можеа да го извлечат дебелиот
крај.
— Всушност, во велеград човек никогаш не треба да се меша
таму каде воопшто не е заинтересиран — потфрли Монка и го
прифати Благој под рака.
Ги пречекаа сонливите очи на Ценка.
— Вечерата ве чека — рече.
Тие почнаа да ги симнуваат палтата од широките рамиња.
— Да спиеме — предложи Благој.
Собата ослепе. Однадвор заплива слаба светлина што ја
фрлаа уличните сијалици. Внатре стана малку светло. Се познаваа
само силуетите. Предметите добија чудни облици. Сламениците
полека шушкаа.
Сонот трепереше и опфаќаше. Кога другите заспаа, Благој
полека се исправи и почна да се облекува, тихо. Не сакаше да го
осетат и да го прашаат каде ќе оди.

Излезе.
Улиците го испија . . ,
Поминаа неколку дни.
Благој заличи на срна. Стана малу нервозен и при секој шум на
вратата или надвор, ги ширеше очите и очекуваше некој да влезе.
Имаше модрица под окото. Не сакаше да каже од каде му е.
Претходниот ден извлече некакви хартии од масата и ги однесе
некаде.
Беше ноќ. Монка седеше зад машината и шиеше. Сакаше да му
помогне на пријателот. Тој читаше весник и џмиркаше со очите —
Благој! Ја крена главата.
— Дали го познаваш Јоцо, оној што секое утро ја пее
„Интернационалата"? — Малку.
— Ми даде нешто за читање.
— Читај го и чувај. Внимавај некој да не те види.
— Па сите читаат во работилницата. Нè има дванаесет.
— А мајсторот, знае ли тој нешто?
— Се сомневам во тоа. Изгледа дека ништо не забележува.
— И гледајте да ќе забележи. Веќе низ повеќе работилници се
извршени апсења. Чувај се...
*
*

*

Ноември потајно надоаѓаше. Утро, ладно и полно со ветер.
Монка влезе во работилницата. Го пресретна песната на Јоцо.
Ја прифаќаа и другите работници. Од другата страна на
прозорецот велеградот трештеше низ главната улица.
— Тишина — некој шушна.
Мајсторот кој стоеше кај банкото се заледи. Очите уплашено му
се вртеа кон големата стаклена врата. Си ги преапа усните.
— Доаѓаат — рече Леви.
Сите се задлабочија во работата. Во просториите каде се
шиеше влезе Космаец заедно со други двајца агенти. Застана.
Беше облечен како и секогаш — во кожни пантолони, микадо, со
затворено-портокалова боја, гологлав, темната коса му изгледаше
смешна врз големата глава и строгите црти на лицето. Широкото
чело се стеснуваше. Брчките ги снемуваше и пак се појавуваа.
Полека итриот и остар поглед ги мереше сите на ред. Не прозбори
ништо неколку минути. Тоа беше неговата практика. Сакаше да
заплаши и да се издигне над сите, затоа што никој не знаеше што ќе
речат неговите дебели и цинички усни. Потоа зачекори и почна:

— Како се викаш, како се викаш? — и ги зареди сите.
— Јаков Леви!
— Од каде?
— Од Вишеград.
— Аха, еве една птичка, застани овде.
— А ти?
— Јоцо. . .
— Од каде, бргу кажувај!
— Од Славонски Брод . . .
Космаец ги рашири очите. Радост, луда радост блесна во
неговите очи.
— Така, застанете двајцата еден до друг и свртете се.
Ги свртија лицата кон улицата. Во работилницата крикна
тишината, убиствена и напната како лак.
Тој ги бркаше полека! Стручно. Бараше оружје. Кога се увери
дека немаат, им свика:
— Земете си ги палтата и напред. Единаесет чифта грижливи
очи ги испратија. Ги снема во вителот на шарениот поток.
Тој ден сите молчеа како да беа залиени со вжарен метал. Се
плашеа да коментираат, но знаеја дека апсењата кои почнаа пред
десетина дни полека се шират и не е чудно Космаец и неговите
соработници да навратат уште неколкупати во работилницата и да
одвлечат и други. Ладникав и потаен страв започна да се шири
насекаде, во очите, низ ѕидиштата, во беспрекорно наредената
Облека и сите предмети на големата работилница.
Мајсторот шушкаше:
— Што им требаше, што им требаше кога имам толку работа!
Дента собраа пари и испратија јадење во затворот. Им го
вратија.
Утредента наутро, пак се обидоа. Жандармот кој се наоѓаше на
влезот од управата на градот соопшти оти има изгледи да ја примат
храната.
И тие почнаа:
Секое утро даваа од својата заработувачка. Еден од калфите
купуваше храна и ја носеше на затворените. Ова беше постојана
практика: да се помагаат другарите.
Едно утро, станувајќи да го исчисти дуќанот, Монка виде нешто
под банкото. Се наведна и го прочита насловот.
Во рацете држеше материјал посветен на последниот конгрес
на Комунистичката партија на Советскиот Сојуз. Бргу го сокри меѓу
другите предмети и вечерта кога остана да спие во работилницата,
почна да го чита. Пред него се откриваа нови и дотогаш непознати
работи. Почна да сфаќа дека и неговиот пријател Благој има многу

од она што се расправа внатре, и Леви, и Јоцо. Тој и Благој се
веројатно во некакво раководство — и како да се исплаши од таа
мисла. „Ами ако стане нешто?" — пак си рече и се замисли. Потоа
почна да чита.
Утредента, кога сите дојдоа на работа, тој го замоли мајсторот
да му дозволи да оди дома.
Го пречека Благој. Шиеше.
Го извади материјалот и прошепоти:
— Види што најдов . . .
Овој спокојно го зеде, полека мина со кафеавите очи низ
насловот. Тенок насмев се расцуте и овена на усните.
— Каде го најде?
— Во работилницата.
— Убаво, ќе ми го дадеш. Ми треба!
— Има и други работи.
— Каде се?
— Низ калфите.
— Убаво, тоа е повеќе од убаво — и запали. Чадот се виеше
околу него.
Надвор паѓаше снег. Почнуваше да тропа зимата, потајно и
неумоливо.
— Скоро ќе започнат виулиците.
— Време е.
— Немаме дрва, ни јаглен, а и печкава е дотраена.
— Важен е лебот, само тој. Од студентската менза пак ќе ни
даваат јадење. Јас ќе излезам, ќе треба да се сретнам со Тошо, а
ти остани дома или ако мораш да работиш — враќај се.
Ги зеде материјалите со себе. И двајцата излегоа. Ги погалија
снежните кристали кои полека паѓаа и се топеа низ широката улица.
На аголот се разделија.
Шумниот град ги сокри во безбројните пипки крај кои белееја
дрвореди и сивнати згради.
„Проникнувањето на оние меѓу нашите редови се шири" —
дозна Монка.
— Мораме да бидеме претпазливи. Јоцо по шест недели го
скршиле. Откриле оти е член на комитетот. Дали тој нешто тебе ти
даде лично— праша Благој.
— Не!
Ценка слушаше како разговараат и ги гледаше исплашено.
— Слушај, не признавај! Ако дниве не стане нешто нема да ни
се случи ништо.
Ценка излезе в град. Отиде к а ј Тошо Арсов.

Останаа двајцата. Собата како да ги виеше ѕидовите. Тие се
стеснуваа и ширеа. Ги притискаше со своето сивило. Надвор
ветерот свирепо удираше во единственото стакло на прозорецот.
Картонот што се наоѓаше прилепен и закован полека се откорна и
внатре навлегоа стотици ладни кристали.
Се стресоа и почнаа да го поправаат.
На вратата некој зачука.
Отворија. Цела наснежена и бледа, влезе Ценка. Во црните очи
ѝ играше страв. Сакаше да каже нешто и, немајќи што друго да
прави, почна да го тресе снегот што ѝ се беше налепил на косата.
— Го уапсиле!
— Кого? — во еден глас запрашаа. — Арсов, — студент што
овде често доаѓаше. Молчеа едно време — се гледаа. Не го
чувствуваа студот кој се впиваше насекаде низ влажната соба.
— Значи, кругот се стеснува. Ценка, појди некаде, во некоја
библиотека или макар каде. Остави нè сами, сакам да зборувам
нешто со Монка.
Таа излезе, и загрижениот поглед ги запамти молечливи и
замислени. Чувствуваше оти се случува нешто страшно. Почна да
се плаши и кога ја затвори вратата застана и се потпре. Беше веќе
скоро девојка, а знаеше оти ако двајцата влезат в затвор, тешко ќе
може да се снајде во прашумата на овој велеград откаде на секој
чекор демнат гладот и мизеријата. Како поткосена излезе на
улицата и се упати кон својата стопанка. Сакаше пак да работи,
бесплатно, таму ќе ѝ минеше времето додека не се стемни.
— Монка, сега ќе треба нешто да ти признаам. Ти веројатно ќе
ме разбереш. Знам оти си ми повеќе од брат и оти ќе се лутиш дека
досега така постапував со тебе, но ќе ме оправдаш, знам оти ќе ме
сфатиш. Јас сум од оние, црвените што ги викаат. Тоа е
конспирација, но меѓу тебе и мене може да се соопшти. Верувам
дека и ти тоа го знаеш Си расправал на еден наш оти сум бил и во
штрајкачки одбори. Така е. Тоа многумина го знаат, но не е важно.
Досега никој директно ништо не фатил к а ј мене и нема да фати. Ќе
ме прашаш зошто јас не работев со тебе, туку те пуштив кај Мариќа.
Имав причина.. Ценка ми е братучетка, всушност — таа ми е сестра.
И јас и ти спрема неа имаме еднаква обврска, да ја научиме како се
чекори во животот и да ѝ дадеме парче леб в раце. Таа веќе
донекаде добива пари за својата работа. Занаетот веќе го научила
и нема да ѝ биде тешко да се снајде. Порано, тоа беше поинаку. Ако
работевме заедно и ако станеше нешто, ќе се најдевме в затвор, а
таа на улица. Сама и незаштитена. Јас долго време се мачев со тоа
дека сè она што треба да го сфатиш најдобро е да го чуеш од мене,
затоа што ми веруваш и ме сакаш, но првата алтернатива ме

победи. И сега можам да ти кажам едно — по два дена, ако не
стане нешто со нас двајцата, ќе се извлечеме. Почна предавство,
големо и широко, на сите страни, дури и во Загреб, полицијата го
стега обрачот и ќе мораме да внимаваме. Но, ништо не е опасно.
Верувам оти се тоа само сомненија. Тие сакаат да нè угушат.
Сфаќаат оти им гори под нозете и гонат. Сите станале 'ртови. А во
иследните затвори нашите ги мачат како кучиња. Подлегнаа
повеќемина и сега сè се шири како плима. Мораме да бидеме
готови за секоја евентуалност. Ти ќе зборуваш дека ништо не знаеш
и оти ништо не те интересира. Мене остави ме сам. Не ми е првпат.
Ќе се снајдам. Мораме да ја приготвиме и Ценка, таа веројатно
малку ќе се уплаши, но сè ќе помине. Ако нè затворат, другарите од
синдикатот на шивачите и други ќе помагаат. Не треба да го губиме
присуството на духот. Сепак знај, тоа се само зборови, уште не е
дошло она што ти го велам. Веројатно и нема да дојде!
Одеше нервозно низ собата и не знаеше каде да ги стави
рацете.
Очите светкаа. Низ лицето прелета синкав превез, потоа се
појави загриженост.
— Ќе се погрижам, пријателе, да го направам она што ми го
кажа.
Го чукна по рамото.
Надвор денот синееше.
Излегоа. . ,

ВО ЗАБИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА . . .
Машините во работилницата пееја. Беа десет на 5рој. Двајца
чираци и двајца калфи седеа зад банкото. Надвор, работниците на
градската чистота го риеја снегот, длабок и нечис?, и го товареа во
камиони и коли. Беше утро, зимско.
— Доаѓаат — некој шушна.
Машините престанаа за миг и потоа како луди почнаа да
свират. Мајсторот полека го симна сантиметерот од рамото. Шепна:
— Нема да се сврши на добро. Космаец така не влегува.
Вратата полека се отвори. Се појави тој и се расчекори.
Заднего внимателно влегуваа другите агенти. Сите гледаа сиво и
испитувачки. Работниците како да не го забележуваа. Тој се налути
и рикна:
— Престанете еднаш! Тишина вивна.
Се гледаа како да беа волци.

— Како се викаш ти, како се викаш ти? — пак започна да реди и
покажуваше со камшикот на к о ј мисли.
— Монка Евтимовиќ.
— Од Штип?
— Да, господине.
— Земи си го капутот. Ќе ти треба, кај нас е студено. Нема со
што да се покриваш — и почна да се смее.
Двајца агенти го фатија под рака и набргу стасаа до станот кој
не беше далеку.
Внатре сè беше испревртено. Во собата се наоѓаа неколку
агенти. Зад нив печката беше превртена, сламениците —
распорени, масата — превртена, столовите — соборени. Меѓу нив
убаво градениот и средновечен Вујковиќ. Кога го виде, малу
пребледе. Си помисли оти нешто премногу откриле, затоа што
шефот на политичката полиција не пресуствуваше на секакво
апсење. Меѓу нив стоеше Благој. Кошулата му беше малку иставена
од вратот и висеше на десната страна. Косата му беше
разбуричкана. Молчеше и гледаше железно. Како да ништо не се
случило, како да не го интересираа тие околу него што го испиваа
со очи. Евтините пантолони беа малку скинати. „Веројатно од тоа
што се боричкале или нешто друго" — помисли Монка.
Ги ставија еднододруго.
Космаец ги мереше од глава до пети и се смешкаше
хистерично, хиенски. Задоволство му сновеше во очите.
— Мамата ваша! Сте ни дошле овде под носот и мирисате! А,
ние не знаеме каде лежат птичките! Зар овде, баш наспроти нас да
живеете! А ние ги превртуваме пријавните листови и не можевме да
ве најдеме. Но, сега ќе си ги видиме сметките. И мавна со главата.
Агентите се размрдаа.
— Земи си го капутот! — му свика на Благој
— Немам!
— Земи нешто за да не умреш од студ — смеејќи се потфрли
Вујковиќ, кој дотогаш само молчеше и го шеташе погледот насекаде
низ собата со надеж да открие нешто што очевидно не беше нашол.
Благој го зеде излижаниот иберцигер.
Излегоа на улица. Наспроти нив се издигаше петокатницата во
која беше сместена Управата на градот. Полека се качуваа низ
скалите. Чекорите тапо одекнуваа.
Кога се качија на четвртиот кат, ги воведоа во долг ходник.
Агентите ги фатија за раменици и ги ставија долу, едниот да гледа
во едниот ѕид, а другиот во оној што му стои пред очите.
Мораа така да останат сè додека не ги повикаат. Црнопурест,
снизок агент списка:

— Ако шушнете нешто или се свртите, дебела ќе ви излезе — и
замина.
Покрај нив крцкаа тешките чекори на затворениците. До ушите
им стигнаа писоци. Врискави. Страшни. Како да доаѓаа од некоја
подмолна јама. Низ ходникот летаа пцости и плускања на камшици.
„Очевидно сè доаѓаше од онаа соба која е сместена налево од
ходников" — мислеа.
Подолу од нив, кадешто ходникот слегуваше До скалите, се
редеа еднододруго ќелиите: Вратите тапо одѕвонуваа и еден по
еден чекореа агенти и затвореници. Никој не смееше да зборува.
Двајцата стоеја и полека очите им се мрежеа од топовската боја
која како да почна да се бранува. Ги фаќаше слепило. Замижуваа и
пак ги отвораа очите затоа што страотните писоци се тркалаа низ
воздухот и ги дупчеа ушните тапанчиња.
Некој, од ќелиите, хистерично исписка:
— Идиоти, ќе ги убиете. . . идиотии. . . Гласот се впи насекаде.
Низ ходникот затрчаа жандарми и агенти. Се вртеа лево и
десно како будали и гледаа низ малите решетки со надеж оти ќе
дознаат кој го рекол тоа.
Од собата каде очевидно се наоѓаа тепачите пак простенка
некој. Болно. Скршено:
— Сè ви кажав, сè, остајте ме на мира, боже, умираам,
умираам! — и едно тело како да падна.
Подоцна:
— Ајде. . .
Беше дванаесет часот.
Тој полека чекореше и кога сврте налево, имаше што да види.
Облеани во крв лежеа тројца работници. Беа сè, но не и луѓе. Очите
им шетаа некаде неодредено. Лежеа на грб. Нозете им се наоѓаа до
глуждовите во големи кофи полни вода. Стенкаа како да беа
заклани и често од грлата им излегуваа нејасни кркорења.
Полека влезе во собата.
Беше ниска, бело обоена и пространа.
Во дното се наоѓаше биро, црно обоено. Зад него стол, поваму
лево, — вреќи и кофи, наспроти нив пенџере, до него, веднаш
десно — стаклен креденец од кој се подаваа десетици инструменти
за мачење.
Внатре беа Космаец и Тодоровиќ — прочуен во иследниот
затвор со своите методи за мачење и изнудување празнавања.
Стоеја до бирото и пушеа. На средината имаше послана вреќа.
Десно од неа голем дрвен кол, имаше метро и повеќе. Двајца агенти
ја отворија вратата.
Да се слуша кога мачат. . .

Космаец даде знак со глава.
Двајцата агенти почнаа да го соблечуваат. Тој не се противеше.
Му ги соблекоа чевлите. Чорапите ги фрлија в ќош.
Тенко, игриво, белокафено јаже се заплетка во дланките на
набиениот и силно граден агент. Му ги врзаа рацете и го легнаа на
стомак, врз подот.
Чекаа.
Едниот полека отиде и зеде камшик направен од волска жила.
На краиштата беше остар, специјално правен да остава крвави
траги по секој удар.
Сакаа да го заплашат и сè полека работеа.
Другиот се наведна и почна да му ги врзува нозете под
коленици. Тие се извишија и застанаа вертикално.
Големците ехидно се смешкаа.
Знаеја оти ќе се повтори најобичната слика и Тодоровиќ му
смигна на едниот.
Почна првата „рунда".
Тој ги стегаше забите. Осети како мозокот се распрснува.
Удараа жестоко и крволочки. Петите како да стануваа кожа. Преку
неа низ целото тело лазеа ужасните удари. Му се стемнуваше пред
очите. Сакаше да исписка, силно да исписка. Осети: бирото полека
се завртка, собата како да поулаве. Вик, продирен и болен се
одлепи од градите.
Еден му стави нешто в уста. Осети волнеста, нечиста вреќа. Го
маваа двајца, непрестано. Ударите плуштеа како да беа дожд кој
како бран се удира во брегот и шуми отсечено, пискливо.
Мрдна, или не сакаше да мрдне и некој го удри по лице. Крв
вивна низ носот и брадата. Собата се превиваше, луѓето заличуваа
на Франкештајни, се искривуваа како предметите и пак добиваа
некои непознати, сосем непознати облици.
— Доста — само чу. Дишеше тешко.
Во ушите слушаше нејасни гласови. Потоа почна да разбира сè.
Космаец се смееше и му расправаше на Тодоровиќ:
— Вечерва ќе ги најдеме во онаа дупка. И којзнае до кога ќе се
задржиме додека ги довлечеме овде! А мојава извадила карти за
театар. Чудни се нашиве жени. Не сакаат да сфатат оти нашата
работа е специфична, сосем специфична и не знае за определено
слободно време . . .
Тодоровиќ одобруваше и полека стаса до Благој. Го бутна по
стомак со чизма и промрморе:
— Но, мил мој, каде се материјалите од конгресот на
Болшевичката партија?

Молчеше, сакаше да го обрне лицето кон него и да му каже, но.
набутаната вреќа го давеше. Во градите со здивот влегуваа ситни,
тенки влакна. Се закашла и крвта како да влезе во душникот.
— Охо, па тој не може да говори! Сега ќе те ослободам од оваа
прекрасна материја, — се наведна и ја истави од устата.
— Не ме гледај така како вол — не ги сакам вашите крвјосани
очи! Во нив мириса смрад на сè што се вика комунистичко и на
кисело, на ока кисело што се осетува кога човек ќе дојде во вашите
дупки. . .
Молчеше.
Тие чекаа и беа спокојни.
Минутите полека се влечеа. Личеа на вечност. Чувствуваше
како телото му трепери и како бијат слепоочниците.
— Е? — нервозно запраша Космаец. — Нашата птичка молчи?
Можеби ќе се предомисли и ќе каже натаму. Почнувајте!
Втората рунда имаше дваесетина удари повеќе!
Не можеше да се издржи. Телото божем се разделуваше од
себе. Малаксуваше. Во него ѕвонеше болот кој удираше во мозокот
и се разлеваше некаде. . .
Удираа. Како врз вреќа наполнета со песок. Не можеше да
вика. И не сакаше да вика. Веќе отрпнуваше. Телото му се отпушти,
а нозете се скочанија. Отидоа да ги сменат камшиците. Полека се
враќаа и се силеа. Ударите се распрснуваа како меури.
Знаеше — може да издржи уште еден налет и потоа ќе се
обесвести. Кога осетија оти ќе се задави од крвта и влакната,
престанаа.
Не мрдаше. Беше премрел.
Еден од агентите итро подигна кофа полна со вода и силен
блик се разли по телото кое само се виеше.
Го оставија да се освести. Пак му ја извадија крпата.
— Дише, тешко дише овој, и издржува! Проклетство, како само
издржува и не кажува ништо? Но, ќе го скршиме! Јас сум виел
железа, а не него — како низ решетка се протна низ забите на
Космаец.
Благој се соземаше. Се врткаше. Телото личеше на претепана
змија. Водата се цедеше и го обли бетонираниот под. Агентите
зазбивтани и уморни ги бришеа челата. Едниот го соблече палтото.
Го фрли врз бирото.
Сите се собраа над него. Гледаа како му се тресе секој мускул.
Под облеката гледаа оти има нешто што наликува на извор. Се
поткреваа мускулите и пак слегнуваа удолу за да се кренат
зазбивтани и треперливи.
Космаец клекна пред неговите заматени очи:

— Но, мил мој, јас знам оти ти си добар и ќе кажеш сè!
Две стрели, крвјосани и остри се истурија од неговите очи.
Гледа како нерез — рече.
— Да почнеме пак? — предложи оној што го соблече палтото.
— Не, има време, ние секогаш имаме време. Ќе каже тој дури
како го пил и мајчиното млеко!
И се исправи.
Припали „Морава" и го почасти Тодоровиќа. Седнаа на бирото
и чекаа да му се врати свеста. Во собата влезе еден црнопурест
жандарм и поздрави.
Соопшти оти фатиле двајца типови кои извршиле кражба во
возот.
Му кажаа да си оди и да ги затвори. Сега имаат друга работа.
Оној без палто дојде до Благој и го преврте на грб.
Беше веќе свесен за сè, но се правеше полумртов.
Размислуваше што да каже. Ги превртуваше сите можни
комбинации. Знаеше — ако не измисли ништо, нема воопшто да му
веруваат. „Затоа, си велеше тој, мора да се каже нешто, морај
сосем спротивно, но ќе се каже, бидејќи потаму можат да направат
сè и да бараат невозможни работи."
— Е, ќе проговориме ли, гулапче? — шушна агентот со камшик
в рака.
Полека ги отвораше очите и мислеше оти таванот станал небо,
во кое се впива дневната синкава светлина. "
Не зборува! Овој личи на даб. Превртете го!
Петтата рунда го скрши. Не личеше на човек. Само шушкаше:
— Не знам, не знам — и полека истенкуваше. Немаше сили да
ги напне градите.
— Оставете го. Донесете го неговиот другар. Оној што се наоѓа
залепен за левиот ѕид.
. . . Монка полека пристапи. Сликата што ја виде го штрекна.
— „Ѕверови" — помисли.
— Го познаваш ли овој?
— Заедно живееме.
— Аха!
— Одврзувајте го.
Двајцата агенти се приведнаа и го одврзаа Благој. Монка
молчеше и гледаше што ќе прават. Потоа се приближи Космаец и
му кажа да си ги симне чевлите и малку да се „поослободи".
Јажињата од едниот ги употребија за другиот. . Благој го
извлекоа надвор и му ги ставија нозете во вода да не загнојат.
Почна тепање слично на она што претходеше.

Го тепаа и престануваа и сипаа прашања како да беа рафален
оган. Во мозокот само му шумеа зборовите на Благој:
„Мораш да измислиш нешто, мораш, макар и лажно..."
При третата рунда Космаец соопшти:
— Сега ќе го донесеме херојот и тој ќе ти каже за материјалите
од конгресот на црвените.
По неколку минути, за големо изненадување на Монка, како да
ја довлекоа сенката на некогашниот Јоцо. Личеше на сè само не на
човек. Гледаше збудалено. Џмиркаше со очите и личеше на слепец.
Му се причини оти тој сосем ја изгубил ориентацијата за тоа дека
стои каде било и што го прашаат. Само ја врткаше главата и се
смешкаше, будалесто без причина.
— Го познаваш ли овој? — му се обрна. Тој ги рашири очите и
одбивно климна.
— Смешно, како не го познаваш, ѕвер еден, кога работеше
заедно со тебе и со Благој! Вие веројатно мислите оти сме ние
биволи — му списка Тодоровиќ и Јоцо почна да се тресе како мало
дете. Потоа пак се приведна и се впи во лицето ка Монка.
— Но, се сеќаваш ли сега за него?
— Се сеќавам, тоа е мојот пријател Монка, од Штип.
— Аха!
— Си му давал ли некакви материјали?
— Не! Јас само оставав материјали, насекаде...
— Каде го најде ти?
— Во фиока.
Прснаа да се смеат како безгрижни деца. Космаец се приведна
малу и шепна:
— Евтимовиќ, ти мислиш оти сме ние наивни? — и го мувна по
ребра. Јоцо се тресеше како вејка. Ги кокореше очите. Во
прозорците плискаше ветерот, светлината на денот полека
стануваше сина.
— Да се разбереме, кому му го даде материјалот?
— Никому, Благој ми го виде во рацете и го уништи. Кажа оти е
тоа опасна работа. Јас не знаев ништо, дури и не го читав. Спиев и
го најдов во дуќанот. Тоа е с è !. . .
— Одврзете го. . .
Јажето, тенко и стегнато, полека почна да се одмотува од
нозете. Осети како му олекнува. Сакаше да чекори, падна. Го
одвлекоа како вреќа и положија до Благој. Го чекаше кофа вода. А
исто така и друга — за нозете.
Дишеа тешко и не можеа ни да шушнат. Демнеа момент да си
кажат што имаат. Минуваа агенти и кога Јоцо го задржаа малку

повеќе. Монка соопшти сè што рекол. Благој се насмевна и одврати
— Добро.
Ги одвлекоа во одделни ќелии . . . . . . Благој лежеше. Не
можеше да оди. Нозете, од долната страна беа морничаво крвави
Почнуваа да се дујат. Во ќелијата имаше уште двајца. Не се
познаваа. Двата метра простор и уште толку угоре содржаа се на се
осум кубни метри воздух. Нешто ги гушеше. Едниот, слаб и испиен,
стана и го отвори прозорецот. Ја виде ширината на рамницата и
Сава како тоне во синина и магли. Околу неа се простираше
белината на снегот и дрвјата изгледаа како големи букети. Првата
ноќ беше најтешка. Болвите не престануваа. Постојано "
размислуваше за сè што се случило. Знаеше оти е тоа масло на
Јоцо или на некој друг кому му фатиле материјали и сега и нив ги
вовлекле. Беше некако радосен оти од полицијата не знаат ништо
поконкретно. „Тоа ќе нè спаси" — си велеше и усните како да се
смееја. „Добро одговорил тој, добро, а мене веројатно уште ќе ме
влечат. Но, сè ќе биде добро, мора да биде добро, па и ако се случи
нешто, Ценка ќе се најде со Мелает, која знае да помага. Таа
сигурно ќе ѝ помогне да се снајде додека нè ослободат."
Потоа осети — фаќа полека темнина.
Сите молчеа. Не сакаа да зборуваат. Покрај нив тежеа
чекорите на стражарите. Кон осум часот, кога светилките фрлаа
бледа светлина, пак екнаа писоци. Полека го корнеа воздухот и се
впиваа насекаде. Не личеа на ништо. Потсетуваа само на врисок
што го испушта живо суштество кое си го скршило грбникот и сега
умира.
Полека се, исправи. Бол го пронижа. Падна. Сакаше да заспие.
Сонот бегаше. Се потпре на ѕидот и остана така. Другите двајца беа
почнале да 'ркаат.
— Страшно! — си рече. — Од овие двајца нема да може
воопшто да се спие.
Ветерот сипеше ладни кристали. Ќелијата се наполни со мирис
на закотвени шлепови, изгниени штици и стари ќерамиди. Од
другата страна зад вратата сè се стивнуваше. Почнуваше нешто да
го стега во градите. Мислите полека се носеа, удолу, кон југ, си ја
претставуваше мајка си кога ќе ја прими веста. Болна гримаса му се
испиша низ бледникавото лице. Беше почнал да брадјосува и
дланката ги осети острите влакна.
„Таа ќе издржи — си рече. Ја знам јас неа. Добра и храбра
мајка. Таа никогаш и не видела добро. Личи на сите македонски
мајки кои знаат само за раѓање, работа и треперења, болни
треперења на срцето и мислите кои само знаат да ги прелистуваат
дните на децата што растат и се мачат како нивните татковци. Ќе ја

задеваат, веројатно, сосетките, ќе ја задеваат, некои ќе ѝ даваат
надеж, но главно таа, верувам ќе сфати, нешто мора да
сфати, јас постојано ѝ пишував и објаснував, а ако си одам дома,
ќе зборувам со неа долго и ќе ѝ кажам сè, таа мора да биде
готова сè да дочека..."
Почна иберцигерот да го постила. Му стана студено. Сонот
тропаше незабележено низ слепоочниците, бели кругови и
бескрајни шуми полека надоаѓаа пред заматените очи. Некаков
тих пријатен умор го опфаќаше. Прилегна. Го штрекаше под нозете,
телото уште не беше запрело да трепери од боловите, но сепак —
сонот идеше, личеше на бела кочија која брза низ долга
непрегледна степа, хоризонтите одвај се наѕираа. Ѕвонеа ѕвончиња
и искри летаа во острата ноќ, а тој се возеше и маваше со црни
камшици врз белогривите коњи под кои копитата само итро рипаа,
не ја допираа земјата и патот остануваше назад, се виеше во
полукруг, а тој сè така маваше со камшиците и очите му се
замрежуваа од зелениот прав што го истураа ѕвездите. Ветерот
како да почна д а го гали. Влегуваше насекаде и милуваше.
Полусон. кристално лилав, го заклати и почна да ги затвора
клепките. Кочијата сè така рамномерно леташе, леташе. . .
. . . Го разбуди зарипнато кашлање. Полека ги отвори очите.
Едниот од затворените ги триеше измрзнатите бутови. Беше блед и
брадјосан. Кога се исправи, само се насмевна и рече:
— Доброутро, колега!
Благој го отпоздрави со глава.
Се будеше и третиот. Зеваше како да спиел под некоја ладна
сенка во запарен августовски ден и сега, мрзелив и отпуштен,
полека се вртеше на сите страни и се чудеше зошто е тука, а не под
сенката на дрвото и ширината на полето која ја сече голема,
синкава и мирна река.
Стана.
Благој го гледаше и се чудеше како овој сокинат и содробен од
алкохол човек слободно се движи и рамнодушно живее во затворот
како да му е најсвето катче во сопствениот дом. Го запраша:
— Пријателе, да се запознаеме. Се викам Благој. А вие?
Го погледна и го мрзеше да одговори.
— Никита, Никита Иванович, бивш офицер во Белата армија,
сегашен пијаница и крадец. Ве чуди? Не ме гледајте така. Јас знам
само за подземија и лоши жени. Пијам уште полоши ракии и знам
да плетам кошници и правам фигури од гипс. Струка. Здобиена од
мојот покоен пријател, поручник Димитриевич. Овде: како и
секогаш.

Скапувам во затворите затоа што сум против кралот. Инаку,
никакви политички претензии Пцујам, отповеќе. Царот мене ме
упропасти, а вашиот крал ќе ме доврши. Страотии! Требаше да
емигрирам во Франција а не овде. Таму веќе одамна нема такви
чуда како овде. Инаку, крива е и оваа бубашваба што 'рка како вол.
Таа ме пали за поредокот, а цело време се занимава со жените
покрај станицата и низ ниските крчми. Пие и зборува за кралот и го
пцуе. Јас го подржувам, затоа што сме обично пијани. Нè земаат
секои три месеца и нè запознаваат со камшиците. Мислат оти ќе
умреме така "наеднаш, но се лажат! Има уште многу леб и лоша
чорба да изедеме од казанот на овој иследен затвор. Верувам оти
денес судбината ќе ни ја решат. Нè држат по пет дена, еден ден
тепање, другите — одмор и надвор. А ние ќе мируваме два месеца
и третиот пак ќе нè фатат. Ете, гледате со што свет сте овде!
Мислам: прекрасен свет. Ние сме најинтересни примероци, така
вели господин Космаец. Тоа е најголемо и најсвирепо животно кое
сум го сретнал во мојот чергарски живот.
Задоволни сте сега, зар не? Јас прикажувам само кога сум
трезвен. Тоа е реткост кај мене, но овде не точат алкохол и не
даваат ништо назаем...
Не го оставија да заврши. Вратата полека крцна. Некој ја
отвораше.
— Ну, ви велам оти ќе дојдат по нас! Висок, сув, жандарм — со
клучеви во рацете и нож на појасот — ги изгледа сите.
— Станувајте — рече,
Двајцата стоеја како тополи. Тој се прифати за ѕидот и со
големи напори успеа да се задржи на нозете. Страшно го болеа.
— Ти, само ти ќе дојдеш — му рече.
— Не можам да одам!
— Ајде, не се преправај, ќе одиш ако треба дури и на Месецот
— и влезе, го грабна под рака и го извлече надвор.
Виде како го гледаат љубопитни очи од другите решетки.
Катанецот пак штракна. Вратата се врами во празнината и тој
зачекори. Лицето му црзенееше и бледнееше. Секој чекор
забиваше десетици игли во мозокот. Ќе му се слошеше и припадна.
Жандармот го прифати за рамениците и го одвлече во собата каде
ги мачеа. Во неа се наоѓаше само Тодоровиќ. Беше избричен и
весел. Пушеше.
— Но, како сме гулапче? Добро? Веројатно добро! И, верувам
оти си размислил и сега ќе мине сè како по лој ако кажеш сам, без
да бидеме принудени да се милуваме со оние таму што мируваат
во креденецон.
Сакаше веднаш да одговори, но се замисли.

— Ние не чекаме многу! Времето ми е кратко. Имаме премногу
како тебе и секоја минута е злато!
— Јас само го уништив материјалот! Ми се виде опасен! Инаку,
не ме интересира политика. Јас сум обичен работник!
— Аха, ти добро расправаш! Не те интересира политика, а
држиш говори и читаш предавања во оние ваши работнички
домови!
— Тоа власта го дозволува. Зборувам само за она што е во
полза на земјата и работништвото, а тоа значи за сите.
— Прекрасно, прекрасно, а материјалите велиш не те
интересирале. Чудно! \
И почна да шета низ собата. Му се внесе в лице и го дувна со
дим преку очи.
— Пушиш, пушиш нели?
— Да!
— Да те почастам, а?
— Благодарам, се откажав!
— Ти си како јарец! Но, ние ќе узнаеме сè и ќе те сплеткаме.
Сега некако се извлековте. Личите на „дива" група, но, ако те
напипаме — ќе наседнеш така јуначки, и ќе виснеш!
Потоа ја отвори малата лева фиока од бирото и извади хартија.
— Еве, потпиши го записников и летај. Кога се врати во
ќелијата се изненади. Оние, двајцата, не беа веќе таму.
Легна. Нозете продолжуваа да го болат. Дента не доби ништо
за јадење. Не сакаше да размислува за ништо. Се отпушти. Ноќта и
сонот полека му ги враќаа силите.
Утредента му донесоа јадење што му го пратиле другарите.
И Монка доби.
И сè така. Само, немаше што да пуши. Тоа го дразнеше и го
правеше да беснее. Стражарот полека минуваше покрај ќелиите,
застануваше и пуфкаше клопчиња чад и се смееше, велејќи:
— Еве ви цигарен дим!
Дојде и Ценка. И други доаѓаа. На видување. Успеваа да му
поттурат цигари. Потоа и Монка дојде во ќелијата. Со него довлекоа
и еден новинар. Тој постојано ги занимаше со стотици интересни
работи. Храната што ја даваа од затворот беше повеќе од мизерна.
Една ноќ се чу тропање по ѕидовите. Тоа беше затвореничкото
писмо. Благој го знаеше. Соопштуваа оти ќе треба да штрајкуваат.
Она што го прими од едниот ѕид го пренесе на другиот и така на
ред.
Утредента Космаец беснееше. Никој не ја примаше храната.
Штрајкуваа два дена.

Тешките врати на ќелиите се отвораа и возбудено ѕвонеа.
Минуваше жандармериски наредник и прашуваше зошто
штрајкуваат.
— Заради храната и режимот — одговараа и вратите со тресок
се враќаа во вратниците.
Ги однесоа во иследниот затвор што се наоѓаше во
Александрова 5. Таму иследниот судија го проверуваше она што го
кажале. Поминаа два месеца и судењето започна. Во големата
сала немаше никој од блиските на затворените. Го беа пуштиле
само синоокиот и јадар Љупчо Арсов.
Претседаваше старикав правник, со очила и испиени образи.
Тројцата бранители, сè адвокати, се возбудуваа и велеа оти
оваа група нема ништо општо со нешто организирано и напред
смислено. Не наоѓаа оти има некоја потесна и систематска врска
помеѓу Тошо Арсов, Благој Мучето и Монка Евтимов.
— Сето тоа е случај и ништо друго. Тие се млади и ќе можат да
придонесат за доброто на својата земја, ако судот биде склон да им
изрече помали казни или да ги ослободи!
Нивните зборови се удираа низ ѕидиштата и ѕвонеа. ,
Поротата го кажа својот последен збор.
Студентот Тошо Арсов од Штип се ослободува;
Благој Јанков — Мучето од Струмица, шивач, и Монка Евтимов
од Штип, шивач, се осудуваат на шест месеци затвор заради
антидржавна дејност.

ВО СЕНКИТЕ НА ЗЛОГЛАСНАТА ГЛАВЊАЧА.
Големата сива зграда не ја чувствуваше пролетта. Таа може во
велеградот да биде поубава од сè, но злогласниот затвор тонеше
во сенки. Северно од него паркот шумеше од студенти. Свиреа на
гитари и армоники. Малите прозорци беа затворени. Само снопови
сончеви блескања се истураа во големата соба каде се наоѓаа
дваесетипетте политички затвореници, и тоа само приквечер, кога
сè стануваше румено. Дента низ големата соба се валкаа дваесет и
пет души и играа шах направен од џвакан леб.
Полека се запознаваа и зборуваа за сè.
Кога некој ќе посакаше да ја види улицата, еден или двајца
затвореници ги подаваа грбовите, а третиот се качуваше и ги пиеше
со очи дрвјата кои почнуваа да облекуваат зелена проѕирна облека.
Оние што стоеја одоздола прашуваа што гледа тој, а
„среќникот" како спикер ја објаснуваше и најмалата промена на

улицата. Оние што слушаа си претставуваа како може да изгледа
колата која го влече ѓубрето кон реката, или млекаџиката од
земунските села, или децата кои играат како мали птички и цело
време се караат за ситни работи.
Потоа се менеа. Секој сакаше да осети нешто од животот на
паважот и, воопшто, од она што се случуваше под сината капа на
пролетното небо.
Дните рамнодушно минуваа, личејќи на тромите води на Дунав
кои не знаат да имаат нерв, ами така полека шумат и се удараат
низ бреговите и полека, полека патуваат удолу меѓу питомите
брегови ка раззелената рамница.
Првиот ден со ништо не се разликуваше од оној што дојде по
него и идните што се редеа.
Наутро секој јадеше од она што му го донеле и што го сокрил.
Или, тие што добиваа пакети и храна однадвор ја делеа со
другарите што им беа поблиски. Во осум, кога сонцето само ги
лижеше горките делови на големата зграда, во дворот, кој се
наоѓаше затворен меѓу четирите големи блока, полека се врткаше
големо тркало од затвореници. Жандармите мрзливо зборуваа и
гледаа како чекорат испиените нозе на затворениците: како тактови,
еднообразни и сиви. Ако забележеа дека некој прикажува погласно
од шепотење, наближуваа откај грб и пендрекот плеснуваше како
исплашено крило врз приведнатите плеќи. Затвореникот
испискуваше или побелуваше од лутина и се занишуваше. Сите
сопираа и потоа, шибани од заповедта, одново зачекоруваа.
Во девет ги враќаа во собите.
Еден по еден влегуваа.
Ги дочекуваше молчеливиот под, гол и. нечист.
Им носеа весници. Од оние што беа На страната на поредокот.
Успеваа да провлечат и по некој број од „Работничките новини".
Дискутираа за големиот бран штрајкови што ги зафати
поголемите рудници во земјата. Често доаѓаше до страотни
расправии. На крајот, кога на вратата ќе стропаа тупаниците на
чуварите, сè стивнуваше.
Инаку, другото време го заполнуваа играјќи шах.
Монка и Благој се спријателија со десетина другари. Тие им ги
приближија другите. Кога поминаа два месеца, собата стана големо
сложно семејство. Не се гладуваше како порано. Сега се делеше сè
што ќе донесеа од надвор. Полека надоаѓаа и песни во устите.
Лицата светнуваа, секој мечтаеше да излезе од четирите ѕида и да
се изгуби во шаренилото на улиците или макар каде, само не овде,
каде можеше полека да се обелува.

. . . Птиците уморно ги мавтаа крилјата, криковите стануваа
послаби и зарипнати, очевидно запарениот воздух на летото им ги
сушеше грлата. Во затворот оморината ги омаломоштуваше. Тој
чувствуваше — ѕид, втор ѕид, трет, светлина и сенки, чекори
уморни и индеферентни, гласови, зарипнати, меланхолични,
грлени, и скали, ладникави и пријатни, затоа што бетонот, сивнат и
молчелив, се лепеше под босите нозе и, двор, голем, темен како
гробница, и чекори и сиво-бели униформи и ништо повеќе, и
мислеше за она што живее надвор од овие четири ѕида и од
зградата каде може да се излета и избега, во велеградот и хаосот
на паважот и десетиците илјади светнати очи на прозорците или,
долу, удолу, многу удолу, каде има една река која се вика Вардар и
лево од која се истега пат вовлечен низ ридови и пресушени потоци
сè до рамницата врз чие рамо се одмара родното место. Веројатно
и таму почнуваше нешто да клокоти и малите згради се освежуваат
од нешто кое извира од усните на оние што го садат тутунот, на
оние што знаат да прават тули во горештините и да ја месат
немирната лизгава црвена маса на глината која се лепи врз телото
и низ рацете и стега, лудо стега и ја пие потта, меѓу оние што со
танките игли се спровираат низ евтините штофови и шаеци, низ
цицевите и доковите за да се уверат уште вториот ден оти она што
било вчера со ништо не се разликува од денес, а она утре не ќе
донесе ништо ако, ете така, не се зборува, ако не се размислува за
потресите во земјата и за тоа оти има премногу затвори во оваа
земја, во оваа убава земја која се вика Татковина, а која сепак не е
така заносна и личи на нешто што сомелува, затоа што машините,
лудите машини на секојдневието ги управуваат оние што имаат
бајонети и топови, пушки и многу камшици. . .
И се враќаше со мислите. Долго лежеше и слушаше како пееше
долгиот. Синоок и тих, мирен како вир. Песната се шеташе и
навлегуваше. Се провираше и опфаќаше сè внатре, во дробовите,
свеста, срцето, нервите — десетиците очи го пиеја залезот кој само
на таванот умираше и тешко дишеа, затоа што останува уште
дваесет и четири часови за да се отворат вратите и да излезат. . .
Утредента сите имаа срца на птици.
Тие удираа премногу брзо и воопшто не личеа на тактовите на
единствениот морничав часовник кој постојано тропаше и ѕвонеше.
Ненадејно сè се претвори во возбуда, кислеа и омраза.
Соопштија — ги казнуваат сите со административна казна — да
одлежат во името на законот и правдата уште три дена, уште три
големи дена во собата која има еден ѕид, уште еден, уште еден и
еден со врата, со молечлива широка и здрава врата.

Му стана јасно — сето тоа беше без причина! Без причина! За
нив, само за нив, а сепак имаше нешто, имаше последици од тоа —
тие ќе бидат протерани од велеградот затоа што станува премногу
топло под ова поднебје, каде има доста фабрики и работилници,
каде има многу гладни и многу раце кои знаат веќе и со револт да
го бараат правото. на ,леб.
„Глупци, тие сами се поткопуваат" — како да си шепна и ги
заклопи очите. Долгиот веќе не пееше. Замечтано приседнат, тој
сакаше нешто да прочита од весникот што го држеше, но темнината
ајдучки навлегуваше и луѓето, неговите луѓе и браќата од собата,
почнуваа да дремат размислувајќи за она што ќе треба да се случи
по три дена, по трите дена што несправедливо се одземени од она
што се вика Слобода.
Сонот плетеше белини и нежно притискаше.
Заспа.
Другите се спуштаа како снопови врз глодливиот, нечист под и
ѝ се предаваа на дремката.
Им се причини оти се разбудија дури по три дена.
Влезе сувиот, мустаклијата.
Носеше, како и обично, црни светнати чевли и широко строго
лице.
Ги изгледа. Високо ги изгледа и писна:
— Животни, ќе бидете слободни и пасете трева, мирно пасете
трева да не стасате пак во нашево трло! — и почна да се смее.
Не се чудеа. Го знаеја. Тој беше таков, тој постојано беше таков
и зборуваше одвисоко. Многумина сакаа да го поткосат, многумина,
но, молчеа и го слушаа длабокиот зарипнат баритон како мудрува и
пецка.
Настанаа.
Мораа да настанат сите и да седнат, затоа што неговите очи
итро и остро се спуштаа како на јастреб.
Ако не, ако не, камшикот пак ќе запееше. . .
— Попладне, ќе дојдете сите таму каде даваме исписници, јас
ќе ве однесам со мојот пријател и со уште многу мои пријатели кои
носат пушки, — и покажа на црниот лизгав, на итриот и долг камшик
— и пак почна да се смее. Личеше на хистерична жена и крцкаше со
чевлите, крцкаше и правеше само чевли што крцкаат. — За да ве
возбудуваат и не ве оставаат да спиете, само затоа ги правам, —
велеше и објаснуваше и сè така се смееше и гледаше одвисоко.
Кога чевлите и нивниот крцкот стивнаа, зад вратата некој
морнарски испцу.

Почнаа да се приготвуваат. Немаа ништо друго освен тоа врз
себе и капутите и мантилите со кои спиеја и кои им беа и постела и
јорган.
Почна да лази приквечерината.
Личеа на возбудени деца.
Благој му ја стегаше треперливата дланка на Монка и го
гледаше. Очите им велеа:
— Ќе излеземе, ќе излеземе од затворов — и се смееја.
. . . Приквечер многу возови бегаат од велеградот.
Приквечер машините како уморени чудовишта се лизгаат врз
светнатите шини, а пареата ромори стегната во големите казани.
Приквечер велеградот се возбудува, затоа што доаѓа ноќта и
зградите ги отвораат очите за да Фрлат коса и бледа светлина врз
уморените улици низ кои тече масата.
Приквечер во една од собите на Главњачата, која може да
собере само четириесет души, напикаа двесте!
Кога им ги дадоа пропусниците, жандармот ги наместуваше
паласките, кожните кафеави паласки обесени врз дебелиот ремен.
Знаеја: ќе се излезе и отпатува на југ.
Полека одеа.
Гледаа и не веруваа.
Тие и ширината на велеградот и тој, старикавиот жандрм, што
ја клати пушката на десното рамо, чекорат и се дел од вриежот кој
значи живот врз паважот.
Не се сопираа крај излозите, ами брзаа, мораа да брзаат удолу
кон станицата, а толку многу сакаа да ги остават барем десетина
минути, барем неколку минути да отидат во работилницата или
некаде другаде каде имаа пријатели, свои, каде се наоѓаа
другарите за да се поздрават и си кажат нешто што им беше толку
потребно, за потаму во животот.
Стасаа.
Големата зграда вриеше. Соопштуваа кои возови тргнуваат.
Луѓето како избезумени се стрчуваа низ влезовите, други ги сопираа
и се буткаа за да можат некако да дојдат до главниот излез и да
излезат на перонот. Тие се буткаа и чувствуваа како ги бодат
куферите, ранците, скинатите торби, лактите на стотиците забрзани
патници.
Дознаа, нивниот воз што оди кон Ниш ќе тргне по дваесетина
минути. Благој припали. Го понуди и жандармот. Одби. Не сакал да
пуши. Го замоли да му позволи да оди само десетина минути
надвор да купи весници. Се двоумеше. Му рекоа оти едниот од нив
останува како залог и нема што да се плаши. Се согласи. Благој
излета како ветрушка. Трчаше угоре низ Балканска. Не ги

чувствуваше луѓето. Отиде во станот на еден другар и кога пак се
врати со весници в раце, жандармот личеше на нервозна река.
Светкаше со очите и пцуеше.. Мислеше дека ќе биде излажан.
Возовите свиреа како ранети животни.
И нивниот исвире. Таговито, развлечено и потоа се напна.
Полека осети оти станицата бега зад нив, светнатите композиции на
другите возови ги гледаа тажно како се одлепуваа од големиот
перон...
Жандармот дремеше и ги гледаше под око. Дебелите усни и
црвеното лице му добиваа темникав превез. Под клепките светкаа
зениците и спокојно се одмараа врз двајцата, што наспроти него се
беа задлабочиле во читање. Низ вагонот постојано одеше по некој
патник, угоре или удолу, вратите со силни тресоци се отвораа и
затвораа. Некои почнаа да пеат весела српска народна песна. Ја
прифатија безгрижни женски гласови. Вагонот живна онака како што
е секогаш научен ако во него има млади луѓе. Тие што минуваа крај
нив ги мереа со погледите и ги вртеа главите не знаејќи зошто
жандармот ги чува овие млади луѓе.
До нив седна една пристара жена.
Жандармот не сакаше да ја прими на своето купе.
Сакал широко да му е.
Минуваа кондуктерите. Со нив и километрите и сенките на
зелената, кадифена ноќ украсена со безброј големи жолтнати очи и
со еден голем и нечист месец.
Станиците полека се редеа.
Ги забележуваа само по тоа оти вагонот не се тресеше и
тактовите на забрзаните тркала престануваа да ја пеат својата
уморна песна.
Морето на темнината избоцкано со искрите што излегуваат од
грлото на локомотивата полека ги приспиваше сите.
Кога ги отворија очите осетија оти зората ги гали.
Ги триеја очите. Жмиркаа. Десно од нив полето бегаше во
полукруг. Нивите имаа нијанси на жолтозелено. Крај селата гледаа
како трчаат коњи во круг. Селаните вршеа жито. Околу нив се мотаа
деца и коли.
А возот татнеше и ги вртеше пејсажите во полукруг.
Немаа ништо за јадење. Жандармот гризеше „Гаврилова"
салама. Со мало ноже сечеше од бел леб и, по неколку залака, се
залеваше со вино од алуминиумова матерка.
Го гледаа и чувствуваа оти ќе си ги голтнат јазиците.
Жената уште беше со нив. Почна да ја одврзува големата и
шарена бовча. Очите ѝ се смееја и љубопитно се загледуваа во
содржината што ја одмотуваа прстите. Извади сирење, кајмак и леб,

бел со дебела румена кора. Им подаде по едно големо парче и
шушна:
— Јадете, деца, гладни сте.
Жандармот како да се налути. Сакаше да каже нешто, но кога
виде како испиените образи на тие што ги спроведува се стегаат и
отпуштаат, сфати оти се лудо гладни и пак почна да ја грицка
„Гавриловата" салама и да се залева со вино
Сонцето се дигаше.
Најавуваа дека доаѓа Ниш.
Жената и многу како неа стануваа нервозни и ги прибираа
бовчите и коферите.
Жандармот почна да се пристега...
— Но, сега ќе ве треснам во Ниш па други ќе ве влечат удолу —
соопшти.
Им беше сеедно кој ќе ги спроведува до куќа. Малата станица
шумеше од луѓе.
Се замешаа во малиот поток фустани и пантолони.
Полека одеа кон затворот. Крај нив поминуваа ретки трамваи, а
пајтонџиите, многубројни и весели, плуштеа со камшиците врз
кокалестите бутови на ситните коњи.
Ги внесоа во една мала соба. Поднаредникот, сув и русокос, ги
изгледа и се насмевна.
— Но, пак патници од Белград. Добро, многу добро, сега ќе ве
запознаеме со нашиот хотел.
И еден друг ги прифати. Ги внесоа во една поголема ќелија.
Имаше два кревета направени од старо борово дрво. Иако беше
лето, влага мирисаше насекаде. Ги затнаа носовите и се намрштија.
Од малото пенџере се вовлекуваше мирис од клозет.
Ги фрлија капутите врз голите кревети на кои се одмараа
некакви партали што во дамнина служеле како ќебиња. Кога
клучалката штракна, седнаа и се спогледаа.
Не знаеја колку време ќе ги задржат.
Тој почна да пуши. Чадот се виеше и го опиваше.
— Брате, пак заглавивме. Ова личи на сè, но не на затвор. Ако
во ваква дупка се живее повеќе од еден месец, треба да ги донесат
мртовечки сандаци — рече.
Прилегнаа. Чувствуваа оти уморот ги совладува.
По три часа им донесоа некакво јадење кое личеше на чорба од
ориз и црвени домати. Сркаа итро и се оближуваа. Јадењето почна
да клопа низ внатрешноста на стомакот кога легнаа.
Слушаа — само тие дишеа и потоа како да крцна нешто и да
затрча низ собата. Ги раширија очите Десетина големи стаорци се
гонеа и изведуваа чудни игри. Некои почнаа да цикаат, ситно,

пискливо и слободно. Знаеја од практика дека ќе биде бесполезно
да ги плашат.
Првата ноќ им се стори најстрашна откога ги затворија. Почнаа
да се вртат како полузаклани. Стеници и вошки лазеа насекаде и ги
копкаа под мишките, низ стомакот, градите, главата . . . Пцуеја и се
бранеа.
Дури во муграта дремнаа.
Ги разбуди млад, тромав стражар и донесе јадење. Слично на
она од претходниот ден... \ Поминаа уште два дена.
На четвртиот влезе жандарм, сув висок и строг. Ги измери
убаво, како да беше џамбаз кој купува стока за скапи пари и рече:
— Е, тргнуваме! .
Беа готови. Одвај чекаа да излезат од пеколот. Ги чешаше
насекаде и тие се надеваа дека во возот на некој начин ќе можат да
се ослободат од вошките кои веќе им ги издупчија кожите со ситни
розикави апења.
Уште во затворот високиот извади од џебот лисица.
— Не сакаме да нè врзувате, не сме ние криминалци — рече
Благој.
— Животно, нè ме интересира што сте. Јас ќе ве спроведам
така!
Ја подаде левата рака, Монка десната, лисицата штракна.
Почуствуваа нешто студено. Не сакаа да одат така и да ги
гледаат луѓето. Ги префрлија капутите преку врзаните раце и
тргнаа. Зад нив се клатеше високиот и пушеше. По улиците
минувачите се сопираа и гледаа. Ги минаа мостот и пресушената
река и забраздија удолу кон станицата. Горештината ги мореше.
Кога се качија во возот, олеснително се погледнаа. Купето во
трета класа беше полно. Наспроти нив седеше жена со дете. Тие сè
така ги држеа рацете и чуствуваа — потта полека лази и се слева
по нив. Не сакаа да ја кренат облеката и да видат луѓето оти се
затвореници кои вака ги спроведуваат.
Мало, русокосо и немирно девојче почна да си игра со нив. Тие
се смејеа и го галеа. Во срцата им потече нешто што наликува на
потреба да се сака и милува нешто по шест месеци самотија и
затвор.
Во еден миг и мајката се замеша во разговорот. Жандармот
беше отсутен. Гледаше преку прозорецот и ја држеше пушката меѓу
големите издадени коленици.
Детето си играше и почна да пее весела песна. Тие се смееја и
понатаму го галеа по главата. Одеднаш капутите се слизнаа и кога
жената виде какви луѓе играат со нејзиното дете, исплашено
исписка.

Жандармот се штрекна од загледаност и ги рашири очите. На
усните ќе му расцутеше пцуеница, но виде оти двајцата ги креваат
капутите и пак ги ставаат врз рацете.
Благој малку побледе. Му стана мачно. Ја гледаше малата и
исплашена жена како го притиска детето врз градите и шушна:
— Госпоѓо, не плашете се толку, не сме криминалци, ние сме
затвореници, бивши, политички осудени — и се загледа во
нејзините очи, сакајќи да ѝ покаже со поглед оти е тоа навистина
така. Жената се загледа во жандармот и кога овој мрзеливо
потврди со глава, таа се успокои а детето пак се најде меѓу нив...
Како вреќи ги фрлија во затвореничката соба во криминалната
полиција во Скопје.
Наскоро слушнаа чекори и викање. Потоа со силен тресок
вратата се отвори и внатре фрлија човек. Како вреќа. Тој викаше.
Ѕидиштата слушаа. Тој протестираше. Агентите се смееја. Вратата
се затвори
Тој пристана. Тие го гледаа. Тој ги пцуеше оние надвор. Тие не
му веруваа. Тој ги прашаше зошто се овде и колку ги мразат „оние".
Тие молчеа. Благој му рече дека е уфрлен со цел и подобро е да
престане да глуми оти ќе го истепаат.
И дури тогаш замолча како голиот гладен ѕид...
Лежеа. Мораа да лежат.
Облеката беше стара и дотраена.
Влагата навлегуваше во неа. Мораа да лежат, а влагата да
навлегува.
Пушеа, а цигарите во џебот стануваа сè помалку.
Однадвор ништо не достасуваше и дишеа, тешко дишеа и
молчеа.
Оној им се придружи со стенкање. Тие не го слушаа. Не сакаа
да го слушаат, а сепак неговото стенкање ги дразнеше. Многу ги
дразнеше . . .
. . . Беше темнина кога стигнаа во Велес.
Таа ноќ не заспаа.
Монка стоеше замислен. Му беше нешто, сигурно нешто му
беше во душата, затоа што ќе се разделат со другарот кој многу
нешто му донесе во животот. А тој се смешекаше под веќе
износениот каскет, кој фрлаше висока сенка врз лицето, и
кафеавите очи светеа со чуден, неприроден сјај.
И се разделија, затоа што еден чифт бајонети ќе се разделееа
поеднакво — еден удолу на југ, каде летото е поздодевно и суво, и
еден на исток, каде летото е поголо и каде ветерот и сонцето ги
печат црвеницата и рамницата со ниско и ситно жито.
И возовите тргнаа.

Првиот на југ.
Вториот на исток.
Во очите се појавија солзи, големи солзи, кои личеа на роса.
Остана сам.
Во дванаесет часот автобусот грабеше низ нагорницата.
Во дванаесет часот неговите дома јадеа таратор со лук, оцет и
сол.
Во дванаесет часот градските чорбаџии пиеја мастика и мезеа.
Во дванаесет часот градот личеше на гробница низ која се
шетаат стотици кучиња.
Во дванаесет часот напладне сенките на дрвјата и зградите се
најмали и стојат удолу и тесно.
Во дванаесет часот сонцето почнува ѓаволски да пече, а
тутунарите нижат и јадат евтини жолти краставици и се задоволни
оти можат да ги навлажат усните, исушените аргатски усни.
Во дванаесет часот неколкуте градски гостилници се полни со
ретки селани кои јадат пченкарен леб и печени пиперки со малку
ретка чорба и мислат дека попладне ќе треба да потпишат нови
меници кај зеленашите.
Во дванаесет часот низ воздухот не лета ниедна птица и
чавките се одмараат во зелените, сенчести јавори.
Во дванаесет часот еден автобус го носеше дома, а неговите ги
собираа ронките од дрвената софра и сакаа да ги нахранат
мрзеливите кокошки кои се беа запретале во земја и мируваа под
ретките сенки што ги фрлаа лозата и кајсијата.
Во дванаесет часот во градската општина сите службеници го
проспиваа платеното време и ниеден жандарм не слегуваше во
затворските ќелии да ги тепа затворените.
Кога стана еден ипол часот — сè беше исто, само сонот
стануваше понепријатен затоа што горештината палеше со огромни
јазици, а оморината трепереше во воздухот.
Во еден ипол часот во градот имаше повеќе муви и комарци
одошто во најголемите мочуришта на околијата.
Во еден ипол, еден мошне уморен, прашлив и расклатен
автобус истури мала група луѓе. Меѓу нив — тој и оној другиот со
стегната униформа и паласки врз дебелиот ремен, и пушка тешка,
светната на рамото.
Во еден и четириесет минути една девојка потропа на вратата,
на дрвената исушена, напукана врата и ја виде мајката, како се
враќа од малиот двор каде ги фрлила ронките, и застана, застана
за да го собере здивот и мислите, и потоа само прошепоти:
— Не се плаши, тетко Кумјанијо, Благој пак го носат врзан!

АЛОВИ МУГРЕЊА
Удираше аловината на муграта која умираше. во малиот
прозорец со трите стари железни решетки. Тој се меткаше низ
рогозината и чувствуваше дека сонот му бил многу здрав врз
перницата направена од слама и обвиткана во ткаенина од памук,
бојадисана дома, во некој мал котел. Почна да ги трие очите. Во
собата спиеја уште тројца. Брат му, тој, таткото и мајката. Неа ќе ја
виде. Очевидно станала да го измете дворот или да приготви
појадок. „Какви се мајките! — си помисли. — Тие се само како мајки.
Никогаш не спијат кога треба да мислат оти децата се гладни."
И се насмевна.
Стана. Се налакти на прозорецот. Кокошките претаа со жолтите
нозе, од дворот леташе некаква свежина и мирис на зелено,
набабрено грозје."
Јадеа. Како и сите победни во градот — пченкарен сув леб што
се сипе во усните, пржени чушки, печени црни домати на лук и
фучеа со усните кога ќе им се палеа усните од луто.
Ги облече новите алишта на брата си и излезе.
*
*

*

Сите пошти во светот разнесуваат писма. Луѓето ги праќаат од
сите страни, насекаде. Почна и тој. И сè така одеше. Доаѓаа мали
пакети со весници и книги, непознати книги за оние што живееја во
неговиот град, и тие шуштеа при првата мугра и при мрачката. И
весници имаше, и разговори, потоа, долги и тешки, убави и
пламнати собори, мали, па шумни, низ сокаците надвор од градот,
во ниските исчадени соби, крај миризливите кандила, до газјените
ламби, и шепотења, долги и темпераментни, тихи и упорни, и
одења таму каде се ѕидаат новите куќи на богаташите, таму каде се
подигаат магазите, новиот склад, таму каде има многу опасно и
жешко сонце, кај ќерамидарката, во големите сали на тутуновата
станица, во памучната работилница, одење насекаде, и исфрлање
од оние што имаа камшици во рацете, од оние што не даваа никој
да знае што се работи к а ј нив и кој колку зема. . .
И една ноќ, убава и ѕвездна македонска ноќ, кога градот полека
се одмараше од правот, од напорната полска работа, низ пустите
улици чекореа неколкумина луѓе.

Потоа резе, метално и старо скрцна. И дрвени скали офнаа,
болно и крцкорливо, и чекорите газеа, внимателно и тихо и една
старица којзнае од каде, кога го отвори малото вратиче на собата,
донесе кафе сварено од 'рж и сите шмркаа и се заблагодарува само
со сјајот на очите.
А таа, старата Грозданова Парашка, македонска вдовица, како
многу што ги изгубиле мажите во лудите војни и хировите на
големите сили, неспретно ги држеше дланките до црниот фустан и
молчеше.
— Само тоа имав, само тоа имав. Пијте, деца, пијте да не ве
фати сонот — а тие се смееја, се смееја и велеа, дека тие не дошле
да заспијат, ами да ги приготвуваат соништата, соништата што
треба да станат, живот. . . Белина се лепеше врз прозорецот, мал,
прашлив и стиснат меѓу гнилите рамки. Тој рече: — Ова е првата
управа на иницијативниот одбор за организирање на „Урсови"
синдикати во нашиот град. Ќе пишеме да ни испратат материјали за
зачленување. Ќе пишеме, а дотогаш агитација, насекаде, во
ќошовите, на пазарот, низ куќите, на нивата, во работилницата, под
стреите, во собата, крај реката, насекаде! — и се стискаа, се
стискаа за рацете. Тој, Киро Поп Андонов, Каркашев, Ристо,
Зингаров.
*
*

*

Членски карти доаѓаа. Пристигаа и други материјали за читање
и за дискусии, и мајката чувствуваше дека се случува нешто со
нејзиниот син, нешто подруго одошто со другите, па му велеше да
се чува, да се чува затоа што оние од полицијата пак почнале да
шушкаат околу куќата и еден дофрлил оти ќе го довлечат в затвор.
А тој, се смееше и велеше дека така мора да стане, дека тој е таков,
а таа треба да биде мајка, вистинска мајка која ќе го сака својот син.
И тој ѝ расправаше за една таква, за една добра и разбирлива мајка
која живеела низ степите, во Москва, Петроград, Харков, во
Иркурск, кај Крим, насекаде, а сепак била само една мајка која го
разбирала својот син и го помагала, а таа насмевната бараше
да ѝ расправа што работела таа мајка и како сфаќала. Тој седеше
налактен на прозорецот, замислено ги пиеше зелените лисја на
уморените дрвја и расправаше, долго, добро расправаше, а таа
чувствуваше како нејзиниот син не личи на оној другиот, на оној што
го има сосетката, на оној што го сретна на нивата и се радуваше и
ја фаќаше страв, а сепак се учеше и сакаше да стане мајка што ќе

може крваво да сфаќа и помага и го засакуваше, повеќе од кога и да
било го засакуваше својот син, бледен, широкоплекест, кадифен во
очите, и се смееше, се смееше на себеси дека така уплашено за сè
му префрлува. . .
А во градот нешто шумеше.
Состаноци, масовни зборови, конференции, низ сите струки,
разговори, дискусии за синдикалното движење на работниците во
татковината, за оние во рударските окна; во Белград, Загреб, за
нивните штрајкови за острите бајонети на жандармите и
пендреците, за извадените сабји на коњичката полиција, за сè, за сè
се зборуваше и потокот на засуканите ракави, на искинатите блузи,
на бледите лица и крпените пантолони се слеваше, се стискаше и
пламтеше. Сите се запишуваа, сите стануваа членови, а тој, а
Благој се смееше со нив и се прегрнуваше. Сонцето го гледаше со
огромно око и плискаше светлина, топла и жешка, остра и сува и
градот го фаќаше несон, градот шумеше со едно ново кое дотогаш
никој не го паметеше.
И еден ден, септемвриски, дваесет и седми во месецот, во
градот во кој има и една кафеана што се вика „Југославија" се
собраа стотина претставници на организираните работници. Новите
прости облеки мирисаа на сапун и пегла, очите светеа со неделна
чистота и радост, а усните шепнеа:—Така е, така, така потаму ќе
треба да биде како што велат весниците, нашите работнички
весници и животот, и така како што велиме ние оти треба да биде и
ќе работиме, па ние ќе работиме затоа што знаеме во рацете да ги
држиме мотиките, чеканите, туларските калапи, шивачките игли,
косите, плуговите, ние ќе работиме така да стане како што ќе ни
биде потребно нам и дрско ќе им кажеме на оние, дека ќе попуштат,
дека нема да нè исфрлаат од работа како досега, без причина, и да
купуваат евтина, многу евтина работна рака од пазарот каде по
педесетина секојдневно гладни се одмараат и се прифаќаат за сè
само да можат да си купат две кила жолто, крупносмелено пченично
брашно и да ги исхранат зинатите гладни усти на децата и
испиените жени . . .
Кога темнината фаќаше, некој соопшти: Првата управа на
„Урсовите" синдикати во градот е избрана. Претседател Благој,
секретар — Каркашев, прва жена која влегува во управата на некоја
организација од јавен карактер Виранова — и плесок брановит и
миризлив, радосен и полетен како првите далги на бурата, се удри
низ ѕидовите и главите на стотината присутни.
Кога излегуваа, некој дофрли: — Почнуваат алови мугрења!...

ЧЕЛИЧНИ ШЛАКАНИЦИ
Утредента росата им се лепеше по пантолоните. Гранките на
црните габери и лешките, на јасените, ги милуваа по лицето.
Долгата колона чекореше весела и распеана кон месноста „Свети
Илија". Тоа не беше првпат, тоа беше повеќепати, сè така
работници, од шивачката, од другите струки, од сите. Ридиштата
стануваа светнати, маглите, ретки и проѕирни, бегаа од доловите,
во висините се вишеа јастреби и гонеа диви гулаби.
Кога стасаа, полјаната одвај ги собра. Бргу постелуваа и ги
наместуваа јадењата. Потоа групата стана голем, многу голем круг
од шарена облека, каскети, бели кошули, сини шајаци, секакви
басми, и почнаа да јадат и да разговараат. Лисјата се повиваа од
смевот.
Кон ручек замолчаа. Зборуваше тој, зборуваа и други. И се
палеа. Како камењата врз кои сонцето беспоштедно и бесно
удираше. И полека дознаа. Овие денови ќе дојде до нешто, до
многу нешто што градот не го знае...
*
*

*

Машината чукаше. Нервозно чукаше и летките се натрупуваа.
Хартијата растеше, бела и чиста, а машината сè така нервозно
чукаше и еден диктираше: „Денес шивачите штрајкуваат".
Машината отчукуваше. Редовите се нижеа. Ливчињата се
ставаа едноврздруго и белееја. Собата беше светната од сонце.
Беше утро, рано, ноемвриско, а сепак сонцето грееше и беше утро
во кое градот почнуваше да живее онака како со години редум.
Кепенците се дигаа, аргатите заминуваа на работа, колите крцкаа,
врз тромавите кожи на биволите се забодуваа ударите и остените,
камшиците плускаа и се одлепуваа од светнатите влакна на коњите
— коларите и земјоделците заминуваа да го собираат плодот од
нивите.
А машината сè така нервозно чукаше и сонцето полека бегаше,
удолу и сенките се издолжуваа.
— Побргу, побргу, другари! — велеше и очите му гореа.
Млад шивачки работник, чирак, црнопурест и весел како
ветрушка, ги триеше дланките и гледаше како ливчињата растат,
како се множат и читаше, запалено читаше: „Денес шивачите
штрајкуваат, денес шивачите стапуваат во штрајк ..."

Десет часот.
Обично како и секогаш дотогаш. Работници.
Шивачи. Чираци. Бледи. Испиени. Возбудено погледнуваат.
Чекаат. Одново се погледнуваат и некако треперат. Очите, големи,
мали, сини, црни, кафеави, зелени — сите гледаат и очекуваат.
Мајсторите, строги или добродушни, чувствуваат — почнува еј,
нешто почнува! — Што е ова, зошто денес работите како зевзеци?
Зборови. Злобнати. Пискави. Удирање на тупаници врз банкото.
— Полковската слава доаѓа. Брзајте! Брзајте, иглите денес
постојано ви грешат! Вашите игли и машините денес не знаат да
шијат! Еј вашите машини денес се болни, тие никогаш не биле
болни!
Зошто
работите
како
зевзеци?—Оној,
младиот,
црнопурпурниот што личи на ветрушка ја отвори вратата, пак како
ветрушка, и истури над главата, расфрли цел сноп, цел ореол
треперливи ливчиња и викна, силно, пак како ветрушка која
пометува сè пред себе:
— Штрајкуваме, другари, штрајкуваме... Мајсторот, Китаниќ,
пребледе и се скочани зад банкото.
Стануваа. Гледаше како рипаат и стануваат, сите, сите Боже
мој, до еден, како тоа само спокојно стануваат и ги облекуваат
палтата, и така полуоблечени читаат, како улави, како недоклани ги
шират очите и гледаат, гледаат во овие ливчиња и ја оставаат
работата.
— Еј, еј, да не сте луди, да не сте луди? Зошто ја фрлате
работата? Зошто? Па наближува Полковската слава, свечената,
радосна, голема слава за војската. Боже мој, па многу офицери
шијат облека, од камгарн, добра облека и свечена... Зошто
станувате?...
А тие излегуваа. Тој како и другите во сите дуќани каде леташе
ветрушката пцуеше, онака по мајсторски, како можеа да пцујат само
мајсторите во тоа време...
— Еј, еј, Вираков, па ти, па ти, драги пријателе, имаш најголема
надница од сите калфи во градот. Добра надница, остани! Не
сакаш? Зошто? Па што ќе ти се тие, со тој штрајк? Не гладувај и ти
како нив, каде одиш? Па тоа е лудост, еј, вие сите сте луди и оној
мој роднина, тој мрсолко, тој Китанов Митко, и ти и ти ли, бре, ќе
штрајкуваш! Ама не, вие се шегувате нели, се шегувате? — и
гледаше: реката течеше и чаршијата како да воскреснуваше.
Излегуваше целата на плоштадот. И жандармите некако живнаа и
гледаа од сите улици, од сите улици прашливи и сончеви трчаа
оние, оние што до десет часот мирно шиеја така од дамнина, од
памтивек кога шивачите имаа едно романтично име и малку
старинско — терзии.

Жандармите сакаа да интервенираат. Сакаа. Оние горе им
рекоа: „При најмал метеж — апсете, тепајте, згмечувајте!" Но тие
полека шумеа и не одговараа и не се караа, ами одеа полека, угоре,
сè по улицата која нема дрвја, која нема калдрма, која е само од
земја, крај која има неколку нови згради и едно училиште, и сè така
одеа, а по нив децата личеа на љубопитна опашка која трча угоре
Улицата влегуваше во друга што вртеше надесно.
На крајот имаше две големи дрвја со сенки кои удираа во
ѕидовите на кафеаната што имаше многу убаво име, добро име
„Југославија".
Еден по еден влегуваа внатре.
Салата беше голема. Имаше маси. Со бели чаршави. Со
столови по краевите. Стопанот стоеше зад банкото и гледаше. Како
обично. Му доаѓаа гости. Познати гости кои секогаш кај него
свратуваа.
А тие влегуваа.
Сè еден по еден и не седнуваа, ами се собираа во групи, во
средето, кај прозорците и ги ширеа очите. Во нив влегуваа
жандармите со пушки и бајонети, светнати на сонцето, метални и
остри, и мајсторите, зазборени, ревниви, нервозни, сè така
облечени со наметнати палта преку рамениците и со конци по
пантолоните и елеците. Некои носеа и сантиметри.
Салата почна да станува мала. Тесна. Запалена. Сонцето
печеше, полека, упорно печеше и одеше кон запад, и сенките се
издолжуваа и чаршијата скоро сета се собираше пред широкиот
простор кој се наоѓаше во гостољубивата кафеана „Југославија"...
Благој влезе меѓу последните. Носеше како и секогаш, каскет
над очите и велеше, како пламен, како плима која опфаќа: — Да ни
е честито, другари, да ни е честито! Успеавме...
Дојде еден од оние. Од оние што имаат многу црни мустаќи и
поцрни дела.
— Тишина, сакам да ви кажам нешто, еј тишина — рече.
Полека се смируваа.
Само сенките не. Тие трепереа врз ѕидовите.
А тој, омразнатиот, со црни мустаќи и светнати зеници,
испушташе викотници, само црни викотници што можеше да ги
испушта единствено тој, писарот Јанковиќ:
— Вратете се, вратете се! Каде сте кренале! Во пропаст? Токму
така — во пропаст. Одите против тие што ви даваат леб! Што ве
хранат! Што ви плаќаат! Срам. таков срам нема досега градот
видено. И каде одите и по кого? По овој што дојде од Белград
двапати врзан! По црвениот ли? По ова комунистичко куче што се
вика Благој Јанков и што ве залажа! Оставете го, оставете го! Тој е

сам! Тој беше врзуван, тој ќе биде врзуван! А вие сте добри граѓани,
умни, работни! Оставете го тој црвен ѓавол ве залажува, вратете
се...
И чекаше.
Молчеа и не сакаа да размислуваат за неговите зборови.
Чувствуваа — Благој е нивни. Тој не ги лаже! Тој нема зошто да
ги лаже. Тие не губат ништо! Можат само да спечалат. А тој ги
организира. Тие само нему ќе му веруваат и молчеа и не сакаа оној
таму што испушташе викотници да го слушаат затоа што го знаеја,
немаше кој да не го знае црниот
Јанковиќ со уште поцрни дела, и видоа": тој слегува и личи на
рис и треснува со стол по масата и ја става шапката на глава, а
надвор шетаат бајонетите и чиниш крварат од она што се скрива
зад ридиштата и умира на запад.
На истата маса каде порано зборуваше претходниот се качи
Благој.
Сè стивна.
И сенките. И тие како да се смирија. Сега стануваа розови. А
надвор уште шетаа бајонетите и викаа:
— Назад, назад!..
Тој збореше. Сега тој збореше и сите слушаа, со многу чула, и
ракоплескаа, а салата се ореше како да имаше, илјади крилја, бели
крилја на галеби кои удираа страшно, силно, како да беа во
љубовен, во волшебен транс.
И го кренаа на раце и велеа: — Ќе издржиме! Мораме да
издржиме.
И почнаа да издржуваат.
Потоа одвај ги запреа да не ги претепаат двајцата
штрајкбрехери.
Двајцата сограѓани, едниот дојден од војска и соголен од глад,
другиот заљубен во мајсторот и плашлив. Одвај ги задржаа
најзапалените да не ги претепаат во некој тесен сокак, во многуте
тесни сокаци што ги има во градот, особено во горниот дел каде тие
живееја и каде се враќаа дури во доцните ноќни часови, затоа што
мајсторите имаа многу работа. Дуќаните беа празни, зјаеја, и тие,
мајсторите, не можеа многу да работат, не сакаа многу да работат
затоа што беа нервозни, затоа што не беа навикнале нивните
дуќани да зјаат празни и тие, токму така, мајсторите никогаш не
сакаа да шијат пантолони и копчиња. Та, Боже мој, кој беше видел
мајстор да шие копчиња и пантолони? А што ќе работеа калфите и
чираците?
И преговорите! Тие преговори, долги и жолчни, долго траеја!
Предолгу и тие не попуштаа! Не попуштаа и личеа на клешти што

се слеале засекогаш во мртовечка прегратка и сега не попуштаат. И
сакаат многу, многу сакаат. Да им се зголемат дневниците од
дваесет до четириесет осто! — Лудост, замислете каква лудост
имаат тие! — велеа мајсторите. И работното време, тоа работно
време што е останато од дамнина и кое сè така си тече и на кое се
навикнал секој работен, секој чесен човек, сакаат да го намалат! На
девет, на десет часа дневно! Чудо! — Да, токму така — велеа оние
што ги застапуваа мајсторите на местото каде се водеа
преговорите, а во меѓувреме проклетниците организираат приредби
и игранки и доброволни прилози им даваат сите, граѓаните, другите
еснафи, пријателите, роднините, каква е оваа работа! Каде, каде ли
се власта и бајонетите? Зошто плаќаме данок и зошто гласаме за
овие кога не можат да ги вратат со камшици и бајонети! Чудо,
невидена индиферентност на тие од градската управа! Па и
началникот, како само го врти тенкиот врат и одговара оти, и покрај
неговата најголема желба — сите да ги смести онаму каде е тој
господар. не може тоа да го стори затоа што постоел некаков закон,
затоа што работниците имале само едно право во оваа земја — да
протестираат и штрајкуваат, па што ќе излезе нека излезе.
— Инаку, инаку јас драги мои, многу сожалувам, дека не можам
да ја употребам мојата цврста рака и оние мои орли, сиви и добри
орли што јадат така добро во жандармериската станица и кои во
свое време добро ги спроведоа изборите, а ова е ситница, овие
штрајкачи би ги распрснале за десетина минути, токму така, нема
да помине ни толку време и сè ќе стане прав и пепел, — така
збореше тој и ги креваше тесните раменици. Светлите еполети се
затресуваа и тој се правеше како беспомошен и беше лут дека е
беспомошен, а знаеше оти има тој сила и добри пушки, и бајонети,
и жандарми, добри, здебелени, слепо послушни. . . И им го
покажуваше весникот, оној што излегува во Белград. Им го покажа
под носовите и велеше: — Кој, кој дал материјал за оваа бишкарија,
за овој криминал? И мене ќе ме чукнат. Токму така и мене некој
одозгора ќе ме чукне и ќе ми каже како сум позволил и мојот град да
замирисува на она на кое веќе смрдат повеќе градови во земјата, и
читаше: „Штрајковите на шивачките работници во Ужице, Лесковец,
и Струмица и натаму траат, борбеноста на работниците е одлична и
има изгледи во скорешен успешен завршеток." — Ете, гледате ли,
слушате ли? — шуштеше и удираше со белата тупаница по бирото,
а тоа мирно ги трпеше нервозните удари на најголемиот човек во
градот...
А тие сè така преговараа.
И преговорите прекинуваа,
И се разделуваа.

Утредента мајсторите пак испраќаа делегати.
Предлозите засипуваа. Како дожд.
Нив ги одбиваа. Оние од другата страна велеа:
— Невозможно. Неприфатливо. И реката на молчењето
течеше.
И пак се советуваа. А дните бегаа, бегаа.
И дуќаните беа празни. И луѓето бараа да им се сошијат
алиштата.
Повеќе од десет ноќи, и десет мугри и десет пладниња.
И пак советувања и тихи разговори. Атмосферата личеше на
восок.
Пладне е. Не така топло. Негостопримливо. Пладне со
замаглено сонце и облаци што се гонат раскинати низ сините
ширини.
Двете страни како да се приближуваат. По половина час —
гласови:
— Мајсторите се согласија! Мајсторите се согласија!
Капи, каскети, палта, гласови, погледи — сè лета во воздухот и
сите викаат: — Успеавме, успеавме! А кафеаната ѕвони, ѕвони како
да е утре неделно утро и свечено и сите се прегрнуваат и сите се
бакнуваат и летаат капи каскети, палта, погледи, сè лета во
воздухот и еден само прашува:
— Значи, што станува?
— Платите на сите се зголемуваат за дваесет отсто!
— Значи, платите?
— Не само платите! Ќе работиме по девет часа на ден!
— Значи, само тоа?
— Не, не, пријателе, сите ќе нè примат на работа!
— Значи, само работа?
— Ох, драги мој, веќе нема да ги маваат чираците и нема да
носат калкавури и нема да отпуштаат безразборно од работа.
— Аха, добро е! — вели тој и белини му се појавуваат зад
дебелите усни и шушти: —: Успеавме, добро успеавме, здраво
успеавме...
Тој и мајсторите потпишуваа договор. За шест месеци, за една
година, за сите, веднаш да настапат на работа. И хартијата шушти,
хартијата трепери...
Градот се весели. Вечерва градот се весели.
Кафеаната „Југославија" е полна со работници, со младинки, со
шарени фустани и со пантолони кои мирисаат на машкост и на
сапун и пегла во која тлеел јаглен изваден од фурните.
Вечерва сите се веселат, сите што толку дни верувале оти ќе
дојде таа ноќ да се веселат.

И тој се весели. Игра. Гитарите треперат. Жиците пеат. Таванот
е полн со лампиони - црвени, зелени, жолти, лилави. Се вртат
двојките со насмевнати очи, очите на девојките и на тие што носат
пантолони кои мирисаат на машкост. . .
*
*

*

Две сини униформи, две гулабови униформи и бајонети полека
слегуваа со Благој. Како да беше блед. Или не беше, само
чекореше и не се обѕираше дека луѓето со покиснати очи ги
гледаат. Очите им велеа: „Пак го протеруваат!"
Полека ја стискаше малата бовча. Го стегаше во грлото.
Мајката не знаеше каде да си ги стави рацете. И се плеткаше
повиената фигура на синот.
Чувствуваше како пак доаѓаат далечините.
Нема да доживее многу вака, нема. Кутриот син. Сакаше да
заплаче, но се сопре. „Не сакам да гледаат овие дека плачам. Па
тој ми велеше дека никогаш не треба да плачам кога ќе го носат со
бајонети..."
Рацете им се стегнаа.
Тој одеше напред, а тие покрај него. Како да беше злочинец.
Се смешкаше и гледаше како луѓето шепотат и личат на
замислени ноќи.
„Ако, си велеше, сега почнуваат да разбираат, малку
разбираат, но ќе ме сфатат, можеби подоцна. Ние тешко се
сфаќаме Многу тешко" — и чекореше. Долу, во дното на улицата,
шивачите излегуваа да гледаат. Меѓу нив се црнееше нешто големо
и зазбивтано...
. . . На Скопската станица шеташе. Не го следеа. Немаше ни
бајонети со него. Обично. Беа го протерале.
Не го чувствуваше вриежот од луѓе и куфери.
Зачекори меѓу колосеците. Нокта беше кадифена. Синокадифена и ѕвездите беа жолто-кадифени. И месецот паѓаше врз
шините. Врз долгите тенки шини и светлините некаде одеа на
север, на север. Зад нив — му се причинуваше— во далечината се
појавува светлина. Таа како да довикуваше. Се заслуша. Да,
далечината довикува, и светлината. Срцето му заигра. Нема да се
врти низ колосеците, ќе крене низ овие шини, низ двеве така
светнати, челично, кадифено светнати...
Бовчата му натежна во раката. Композицијата го мамеше, онаа,
таму напред поставена врз двете шини, во зелената ноќ, во

кадифената, и полека се качи во вагонот. Тркалата запеаја. Искрите
летаа, во ноќта, со месец, ноемвриска, зелена од ѕвезди, искрива
од она што беше искра од грлото на локомотивата и му се стори
дека во градите полека навлегува белина налик на радост.
А возот браздеше, браздеше во ноќта зелена и кадифена.

ВЕТРУШКИ ЦРВЕНИ
Доаѓаа еден по еден. Намуртени влегуваа во дворот. Тој ги
пречекуваше. Брчките ги снемуваше од челата. Не се поздравуваа.
Грбовите полека чезнеа зад вратата, а декември свиреше низ
гранките. Слушаше како таа кашла, длабоко, како раскината и го
болеше. Во градите, во мислата, секаде го болеше оти Ценка кашла
и пак ги пречекуваше. Чекорите им ѕвонеа по калдрмата. Со нив
доаѓаше и ѕвонењето на трамваите и секнувањето на сончевото
блескање. Полека тропаше, умртвена приквечерина и сенките
полека пливнуваа, настојливо пливнуваа и дворот полека пустеше
меѓу четирите ѕида и оголените дрвја во кои ветерот свиреше,
пробивно и тенко, скоро зловешто, а тие сè повеќе оретчуваа и
чекорите полека им ѕвонеа низ калдрмата и грбовите им
исчезнуваа, тајно им исчезнуваа зад вратата, а таа сепак сите. ги
надвишуваше со своето кашлање и него тоа го болеше повеќе од
она што полека му согоруваше во градите и што се викапрви чекори
на жолтата, на проклетата жолта која со себе носи суво,
испрекинато стегнување во грлото и напнување на белите, на
белите изморени и гладни дробови.
Престанаа сенките да се должат. Веќе сериозно зафати
приквечерината и тие не доаѓаа така намуртени и одвај достасуваа
ѕвонењата на трамваите затоа што и неговиот широк грб го снема
зад затворената врата.
А сепак, таа кашлаше од другата соба.
И внатре, каде беа тие, светеше сијалицата, бледа и уморена
од светење, од оган, затоа што собата беше приземна и секогаш
светеше, од разбудување до првиот сон во мугрите.
И ги гледаше.
Сите.
Тој седеше в ќош и нешто прелистуваше.
Тие, на двата кревета, на двата стола, еден потпрен на старата
машина за шиење, а другите — така, просто седеа наземи и секој
имаше по нешто во рацете.
Тишината не сакаше овде да живее и бегаше Зборуваше тој:

— Другари, надниците опаѓаат! Така брзо паѓаат! А имаше
бранови, бранови од штрајкови, Партијата ги водеше, .и ние бевме
во нив, и јас, и ти, и стотици и илјади, годинава, околу осумдесет
илјади, да тоа не е малку, осумдесет илјади и многу претепани и
многу затворени, и успеси имаше, насекаде. Ако се земе дека во
текот на целата година не работиме ами само по сезони, тогаш е
уште полошо. Нè јаде и пустоши социјалната, жолтата, тропа на
сите врати, вихрена и силна, збудалена Од кикоти. Викаат на сите
страни по нас и маваат. „Црвените, црвените се криви за сè!" Нека
викаат, нека, а ние ќе бидеме сè така црвени и ќе се креваме,
мораме да се креваме и да бидеме меѓу првите, затоа што зимата
иде, ја слушаме сите, како галоп, како шум на илјади копита таа
доаѓа и застрашува. Годинава ќе има многу болести и многу глад.
За нас не останува ништо друго туку да се креваме, сè повеќе, сè
посилно — како тајфун, како моќна плима која сè руши пред себе.
Го читавме извештајот на господин министерот, оној што го
листаше и објавуваше пред оние во Скупштината. Јасно е сè веќе.
Како бел ден е јасно дека е така. А тоа се одразува во мојот стомак,
во вашиот.
Запали. А тие одамна палеа и чадот ги обвиваше.
Однадвор во прозорецот се напластуваше ноќта. Потоа плусна
дискусија. Врела. Итра. Длабока и свежа. Се подигаа раце.
Многу што се прелистуваше. И предлагаше, — долу, меѓу нив,
во редовите на браќата и сестрите да се растолкува, со топлина и
крвност, со нешто што ќе запалува и втиснува во свеста многу
црвени дамки кои никогаш не се забораваат . . .
Ноќта се уморуваше.
А таа, кашлаше, премногу. Нешто во градите го стегаше, лошо,
премногу лошо го стегаше. Втори петли пропеаја.
Немаше веќе ѕвонења на трамваи. Туку сенки и тишина кога
чекорите ѕвонеа по калдрмата и грбовите исчезнуваа зад широката
врата што гледаше во устата на улицата.
Останаа тој и Црни.
Отидоа кај Ценка.
Во очите им влезе малата соба.
Во неа раскошот беше илузија.
На дрвениот кревет лежеше и беше бледа.
Градите постојано ѝ се надигаа и остра кашлица ја мореше.
Кога ги виде, сакаше да се насмее со црните очи, со поцрната
коса, и направи обид да се подигне. Падна.
Како сноп и пак сакаше да се насмевне, но кашлицата го
раздроби напорот.
— Од што? — рече Црни.

— Настинка. Веројатно настинка — одговори. Таа се напна.
— Ох, не, тоа бате лаже, тој ме залажува. Нели, бате, ти ме
залажуваш?
— Тој не залажува — шепна Црни.
— Сигурно дека ме залажува, а јас сум млада и се плашам.
Знам оти е туберкулоза, лоша болест.
— Не, секако не.
— Од јадење!
— Лошо јадеме ние, скоро гладуваме — рече Благој.
— И ќе е топло?
— Ние никогаш не палиме огин — не ни стигаат парите, рече
таа.
— А облеката?
— Јас и тој облеката си ја носиме на грбот и имаме нешто за
прање, тоа е сè. . .
Тој како да сакаше да заплаче. Само шепна:
— Не се плаши, мила, не се плаши, тоа никако не е
жолтата, ја знам јас неа, таа така наеднаш не навалува на
градите.
На Црни му стана нешто. Сакаше да теши.
— Тоа е сигурно настинка. Настинка. Декември и ноември овде
се лоши, виулицата почнува рано, знае да пустоши да втерува
многу студ во градите, во нашите гради што немаат капути и дебели
блузи...
Сакаше да верува.
Двајцата запалија и тој му шепна:
— Брате, јас сум крив, јас сум крив, не требаше да ја доведам
оздола, овде, во велеградот, а сакав да ја научам да види парче
леб и ете сега, нели јас сум крив?
Црни молчеше и пушеше. Потоа рече: — Еве од парите што се
наменети за нашите. Нека се прегледа, кај нашиов без пари, а
лековите ти веќе земи ги со овие што ти ги давам...
Хартиите полека влегоа во празниот џеб.
Таа сè така кашлаше и ги следеше чекорите на Црни кој полека
излезе.
Почнуваа да пеат трети петли.
Избувна штрајк. Долго го подготвуваа. Беше во штрајкачкиот
одбор. Имаа средства, свои, за работничка кујна, образуваа групи
против штрајкбрехерите. До посериозни работи не дојде. Штрајкот
малку успеа. Започна да се смирува, да стивнува во фабриката.
Требаше да се почека.
...Шиеше на „сиц" кај Фиданчев. Живееше со чираците и
калфите. Со Јевтовиќ другаруваше постојано. И со Црни.

А зимата виеше. Лоша и бела од снег и лутевина.
Замоли да сошие капут на вересија.
Мајсторот даде, некако даде и се согласи и нему му стана
топло.
Велеградот почна да станува пријатен. . .
Се собираа. И вечерва. Пак во работничкиот дом што се
наоѓаше во сенчестата улица на Кнегиња Зорка.
Еден другар ќе читаше козерија.
И реферат — за положбата на работништвото во земјата.
Кога влегуваше, забележи, како и обично, петшест од оние со
дигнати јаки и каскети. „Тоа се агенти", — си помисли и бргу влезе.
Очите нивни ги чувствуваше врз темето.
Внатре клокотеше разговор и цигарев чад.
Беа многу.
Кога почнаа, само се слушаше гласот на оној од говорницата.
Козеријата раѓаше нездржлив смев. Остар и хистеричен. И
ракоплескаа.
Се виде со неколкумина. Со очи се здоговорија.
Кога излегуваа, зачекорија, удолу, кон пристаништето.
Чувствуваше дека еден од оние со каскетите го следи. Како
случајно, мигум запре да запали и се обрна. Виде — и оној застана
и се направи дека сака да влезе во големата врата на една од
куќите. „Морам да се извлечам!" — си рече и бргу тргна. Сијалиците
осветлуваа сè а дрворедите беа голи. Зима беше, а од снегот не
беше останало ништо. Го беа исчистиле и сега паважот и асфалтот
беа полни со светлосни дамки. Пред очите му се Отвори друга
улица. Врз лицето удри ветерот на реката. Оној уште одеше по
него. „Сега", си рече и кога наближи до ќошот на една мала и
споредна улица, дрвените тараби му се причинија како погодни да
ги префрли. Малку се стрча и веднаш сви. Потоа како мачка го
прерипа плетот и приклекна. Улицата беше скоро празна, никој не
го виде. Чу — оној се забрза и почна да трча. Застана на
раскрсницата и насекаде гледаше — почна да се приближува кон
тарабите. Тој се фати за револверот. „За секој случај", си рече. Но,
оној со каскетот сигурно виде нешто и почна да трча удолу.
„Добро е", — си помисли и веднаш се префрли. Почна пак да се
враќа назад и се изгуби во една од улиците низ кои порано мина.
Месеците се тркалаа.
Житата почнуваа да зреат.
Одлета дома. Сокаците молкум го примија. Сега повеќе го
знаеја. Во горниот дел на градот ги гледаше бледата светлина во
малата соба на Шеќерџиев. Беа тој, Поптодоров, Цилев и
Самарџитрајков. Долго разговараа. Решија во друштвото кое во

градот имаше стари традиции и млади луѓе да внесат свои
стремежи . . .
И пак одлета.
Времето минуваше.
Земјата почнуваше да трепери. Внатре и однадвор границите
се повиваа. Оној со црните чизми почна да кркори од Берлин.
Надоаѓаа брановите.
И оние со каскетите подмолно демнеа. На секој чекор. На секој
метар. Лошо демнеа и следеа. Како 'ртки.
Една ноќ ги предадоа.

ВРАЌАЊЕ...
Има многу враќања во животот.
Тој сепак личеше на себе и носеше од она кое порано го
сочинуваше. Седеше кај Црни, во малиот и нов стан.
Тие постојано ги менуваа становите.
И зборуваа.
— Слаб си, пријателе — му рече.
— Веројатно. Таму многу маваа.
— И рацете. Какви ти се рацете!?
— По рацете маваа. И по нозете. До бесвест. И ќелијата пиеше.
И имаше еден поднаредник во иследниот. Постојано нешто
свиреше. И тропаше со гојзериците. Постојано тропаше некаков
марш, а нам така лошо ни стануваше. од маршот. Мошне лошо.
Дури ни припаѓаше. И пендрек држеше во рацете. Замисли, дебел
црн пендрек од кој не останува никаква трага, а сепак нешто те
потресува во мозокот. Многу ноќи нè мачеа. И мене и другарите.
Девојката не издржа. Таа бргу подлегна. Но, ние не признававме. И
нè враќаа измачени. Како стоплени свеќи се виевме, пропаѓавме, а
поднаредникот сè така го врткаше пендрекот во рацете и свиреше
некаков марш. Уличен марш, или пак — вероватно некој стар воен
марш и се смееше. А гледавме: дента доаѓаше една мала русокоса
девојка. Тоа била ќерка му. Тој така нежно ја милуваше. И ѝ пееше
песни. Весели и таговити. Песни од неговиот роден крај. Знаеш,
таму кајшто се родил имало песни што ги понел со детството и ја
испраќаше, добро ја испраќаше, го земаше ручекот и ѝ даваше по
еден динар да си купи бонбони и сè така го држеше пендрекот и нè
извлекуваше од ќелиите и ве маваше.
Крвожедно како да нема деца.
Како да не знае што се деца и луѓе и зборуваше:

— Вие сте овде, вторпат овде, нели? Молчев.
— Вие сте овде. . . ти, животно, ти си вторпат овде! — и
маваше.
Како ластика маваше и нешто се клатеше во мојата свест.
— Одговори!
— Вторпат сум овде — велев.
— Аха — одговараше и ме маваше, крвнички и чукаше како да
сум труп, а јас се клатев како пијан и молчев затоа што ѕидовите ме
научија да молчам.
— Запали, пријателе. Овде веќе гори на големо. Партијата ги
шири корењата. Работниците сè повеќе се стегаат. Само така ќе
може да биде поинаку. Благој ти си, премногу слаб. Ќе треба нешто
да се стори. Верувам оти ќе успеам нешто да направам за тебе...
Пушеше. И гледаше во чадот. Како да се насмевна. Сребрено.
Погледот му отшета до прозорецот.
— Велиш: слаб? Добро е оти сум слаб. И кашлам. Морам да
кашлам. Тоа е веќе вториот затвор. Кисел. И златен. Тој или го
испива човека и го тера да се откаже од идеалите или во него
засадува железо, живо железо, ако може така да се каже. Верувам
оти к а ј мене се случува второто. Веќе сум повеќе од начисто, оти
не ми останува ништо друго освен да продолжам со она што стана
мој идеал. Да ѝ припаѓам само на Партијата, и на народот, и да
одам, да согорувам со она кое долго години веќе полека, но
постојано го ковеме. И јас чувствувам оти станувам мал и добар
ковач. Го чувствувам тоа добро и ЕО затворот. Дваесетина нови
веројатно ќе тргнат по нас и ќе се вклучат во редовите. Тие ќе
вовлечат уште двесте со себе. Тоа е така занимливо и содржајно.
Со нив ќе тргнат потоа и илјади.
Дниве се сретнав со еден низок и слаб, со еден добар шивачки
работник. Наш е и ќе биде, верувам, до крајот. По ништо не се
разликува од мене. Единствено годините му се помалку. Одличен
есперантист. Беше и на Конгресот. Ми расправаше дека зборувал.
Го слушале, а нему дури не му се верувало дека толку луѓе можат
да го слушаат. Еден од нашите ми расправаше оти е тоа одлична
форма долу и насекаде да се размрдаме. Тој зборуваше и се
смееше со очите кога му предложив да оди долу. Му ветив дека ќе
му помогнеме со литература. А и тој ќе земе. Ќе земе.
Го знам јас Минанов. Добар е. Има во него тиха и упорна верба
оти ќе успее во Струмица да направи нешто. Знаеш, таму е градот
мал и сè е собрано околу друштвото „Релја Крилатица".
Почнуваше тешко да дише. Црни го почувствува тоа. Загрижено
го погледна. Зениците полека се рашетаа низ бледото испиено

лице, по облеката која наликуваше на дамнешна реликвија и како
да рече:
— Морам да сторам нешто за тебе, морам . . . Излегоа.
Едниот се впи во најшумната улица. Другиот се слеа со реката
од облеки.

ТАА
Штрајкачите се собираа во Кнез Михаилова. Течеа како
бранови. Боите се преливаа. Со нив чекорите и извикувањата.
Транспаренти и пароли. Стискања на раце. Меѓу нив шуштење и
заканување од агенти. Малку беа. Никој не им обрнуваше внимание.
Дури беа свикнале со нив. Не можеа да замислат ниеден
работнички настап, а да не ги осетат како личат на јагули кои се
спротнуваат насекаде. . . Немирот почна да трепери насекаде.
Придоаѓаа нови, сè понови групи и почна демонстрација против
работодавците. Против корупцијата и гладот. Извикуваа пароли и
некој извади црвено знаме. Поројот, распален и брановит, почна да
се спушта кон депото. Во полицијата веќе ѕвонеа телефоните.
„Мариците" шумно збивтаа. Агентите итро пристигаа и ги фаќаа
револверите над куковите. Некои испишуваа на лицата осмевки.
Други се надеваа оти сега е време да се покажат и да напреднат во
службата . . .
А поројот течеше.
Повиците одѕвонуваа меѓу ѕидиштата на големите згради.
Трамваите го сопираа своето ѕвонење и не смееја да продолжат
затоа што врз шините газеа илјадници чекори. Се отвораа
молчеливите прозорци. На нив расцветуваа глави на љубопитни
граѓани и домаќинки. Одеа како река.
Чекорите го параа небото, намуртено и облачно. Кај депото
настана тоа што беше вообичаено.
Од пет улици како хиени се втурнаа жандарми и почнаа да
тепаат со камшици постојано извикувајќи:
— Назад, назад!..
А поројот се прибираше и испушташе. Рацете маваа. Крв
почнуваше да капе врз метежот. Наеднаш како тропот на стотици
трамваи долетаа коњски копита:
— Доаѓаат, коњичката полиција доаѓа — извикаа гласови од
поројот и сите почнаа полека да се делат на мали групи. Брановите
како да се сечеа. Оние врз коњите маваа со сабји и пендреци.

Десетици чувствуваа како крвта, топла и леплива, извира од рамото
или од главата и го сцрвува лицето.
Почнаа да се разбегуваат. А тие гонеа. Еден го удри и него. По
рамото. Се пикна во еден двор. Имаше и други. Низ булеварот уште
трештеа пендреците и сабјите, студено светеа, некако темно светеа
зашто денот беше облачен и скиснат.
Виде — лесно трча бел, разигран коњ. Зад него остануваат
превиени и згрчени тела. А коњот трча. Врз него на седлото
приведнат млад и разбеснет жандрм, јадар како спила, сè руши и
мава како да е страшно голема дланка која знае само да уништува.
На дваесетина метри пред него млада русокоса работничка се
дереше:
— Убијци, така ли се мава!...
Коњаникот веројатно ја забележи и го спотера коњот кон неа.
Животното, кое мигум го почувствува напорот, веднаш се сврте,
направи лак, но куршумот го смете. Се искриви на едната страна и
како ала се истегна врз улицата. Жандармот извика од бол и почна
да се витка и извлекува од под седлото. Коњот прво ги крена нозете
малку нагоре, потоа успеа да се прикрепи за земјата и со едно
чудовишно тргнување се исправи на нозете. Коњаникот, повреден и
виснат од левата страна, почна да вика за помош, затоа што
уплашениот белогривко удри во галоп. Настана пискотница и
десетина коњи се втурнаа по него. Жандармот висеше и рацете му
удираа во вриежот. Девојката, покрај која како молња прелета
коњот, падна и ги стави рацете врз главата. Тој почувствува оти таа
ќе настрада од оние што уште беснееја низ последните групи
демонстранти и се спуши да ѝ помогне. Ја прифати под мишките и
заедно се вратија во дворот. Таа насмевнато го гледаше. Со сини
очи. Тој првпат почувствува како трепери телото на млада девојка и
нешто му мина низ мозокот. Сакаше да ѝ зборува нешто интересно
и занимливо, но само промрмори:
— Лесно се извлековте! Ако не беа коњот и и паѓањето, она
животно со сабјата ќе налеташе врз вас и ќе станевте за никаде.
— Па што од тоа? — го пресече таа.
Тој збунето се загледа во девојката и почувствува оти таа има
некаква лирска бруталност во себе која одбива и привлекува.
— Да се извлечеме од пеколов — предложи.
Девојката полека го истресуваше намацаниот сивкав фустан,
рацете ѝ минаа итро и игровито низ колковите кои ја оцртаа својата
привлечност и облини. Очите не сакајќи му се запреа врз белите
раце на девојката. Таа тоа интуинитивно го осети и ситен, одвај
осетен насмев ѝ се лизна низ усните. Ја поправи косата и упорно го
погледна во очи.

— Да се извлечеме. Надвор уште маваат. Сега ќе почнат да нè
собираат во „мариците". Јас знам како се излегува оттука и таа му ја
подаде раката и тргна кон дното на дрвото каде црнееше влезот на
приземна куќа. Бргу влегоа. По нив се споредија уште неколкумина.
За десетина минути, двајцата чекореа кон центарот на градот.
— Пушите? — ја запраша.
— Тоа е преголем раскош. Јас само сакам да јадам топол леб и
да имам скромна облека.
— Изгледа оти сме слични?
— Се сомневам. Јас не личам на вас. Вие сте еден од
„големите". Долго време ве гледам и не знам зошто досега не ви
пријдов. Мислам оти не сте воображен па и сега тоа не треба да го
почувствувате, ако ви реков оти досега повеќепати сум сакала да ви
се приближам.
Тој запали.
— Да појдеме на Калемегдан — предложи.
Таа молкум тргна по десната улица. Небото се заматуваше.
— Нè разбија, проклетниците — шушна.
— Глупости! Тие само нè растераа. Тоа им е стара практика.
Требаше да бидеме повеќе и да имаме стапови. Мораме и ние веќе
подобро да маваме.
— Охо, тогаш тие ќе пукаат!.— рече таа.
— Ова е полошо од пукање. Тие не сакаат! Почна да роси.
И двајцата забрзаа.
Древната тврдина, сета во зелено и патеки, молчеливо и
полека ги впи со својата тиха убавина.
Се накачија на горното плато. Покрај нив реките се вливаа во
една и брзаа удолу. Полека почна да засилува ветерот. Им
пристуде. Се приближија еден до друг. Клупата старечки скрцна.
Гледаа како облаците одминуваат и се збиваат еден во друг.
— Ќе заврне. Го знам јас својот град. И родното небо. Тоа е
непостојано како и жените! Знае да се разулави и страовито да
загрми. Ќе потече реката цела во пени и жолта како ума. Прекрасна
е тогаш. Влече сè. Јас често одам крај брегот и со часови се
љубувам на нечистотијата која сè влече кон Црното Море. Тогаш
верувам оти во животот е исто така. Ќе треба да дојдат дождови,
многу силни дождови и сè ќе измијат. Мислам дека еден
расправаше оти и ова што го правиме низ фабриките и низ улиците
наликува на мали дождови.
— Секако. Ми се чини Оти вие мислите занимливо и правилно.
Дури не сакам да поверувам дека така мислите!
Таа прекорно го погледна и во нејзините очи пламнаа две
зелени ѕвезди.

— Јас сум долго време со такви каков што си ти!
— Јас не сум никаков! Јас сум само шивачки работник!
— Охо, ве знам јас вас. Имам еден друг пријател како тебе —
што ми вели така — а знам дека трипати одлежал. Тој секогаш
зборува оти не е ништо, но јас знам дека е од црвените. И јас ќе
станам таква. Сигурно ќе станам.
— Размислете малку — рече.
— Глупости. Размислувањата за нешто што се знае и сака се
само труло губење на време! Јас знам што имам од животот и што
барам од него. Сама го печалам својот леб и придонесувам дома
како моите родители. Премногу сум свесна оти сум на третите
скали од општеството и тоа од една страна ме навредува, а од
друга ме прави горделива дека Можам да бидам во редовите на тие
што се бунтуваат. Не сум романтичарка. Само сакам по малку да
фантазирам дека ќе дојде ден кога ќе имам подобар живот и
подобра тоалета, кога ќе можам да одам насекаде со она што ќе го
заработат моите раце. Мене ми треба мала среќа. Но, добра и
вистинска среќа. Тогаш верувам оти сите мали луѓе од своите мали
среќи ќе направат една, голема, која ќе го соедини целиот свет во
нешто што ќе наликува на благосостојба и братство меѓу сите што
знаат да говорат, мислат и што дишат. И затоа сум со вас, со сите
на кои им припаѓам. Ги мразам оние од високото општество и
плукам врз нивниот морал. Свесна сум колку кал влечат во душите
и до каде може да стаса нивната циничност и одвратност спрема
нас што по цел ден работиме!
— Станувате интересна.
— Навистина! — таа го рече со тихо потценување.
Тој се покаја за реченото.
„Претерав", си помисли и рече: — Па вие почнувате да ме
одушевувате. Спаѓате во редот на најинтересните девојки што сум
ги сретнал во мојот живот. Мислев оти овде ќе расправаме за тоа
како сме се сретнале и зошто ќе треба натаму да се среќаваме, а
вие ми филозофирате, а што е најлошо уште не ми го кажувате
своето име!
— А ти?
— Навистина. Простете ако се црвам, но ете ни јас не сум
добар кавалер. Всушност, досега не знам што е девојка во мојот
живот и не треба да ми се лутите.
Ѝ подаде рака. Таа трепереше.
— Благој!
Почна да врне. Капките стануваа јадри. Околу нив двојките се
разбегаа.
— Ќе станеме заникаде — рече.

— Јас го сакам дождот! Повеќепати тука сум сакала да
почувствувам дека сум мокра до коски.
Тогаш го чувствувам ветерот како удира бесно низ долгите
јажиња од дожд. Умирам од среќа кога ме заплискува и чувствувам
низ лицето, низ телото, косата, насекаде се лее пријатна ладовина,
врз телото ми се слепуваат алиштата и знам — тој не ми може
ништо. Јас се чувствувам оти ѝ противречам на таа прекрасна сила
што се вика дожд и под која сите предмети и простори добиваат
тиха таинственост. Всушност, јас тогаш треперам од нејасна
разнежнетост и пред очите пукаат глетки кои добиваат извесна
прикриеност од густината на капките и нивното чудно убаво
тропање. Гледам како се слеваат поточиња, како земјата полека
станува водна и впива сè, а потоа мирно и покорно ѝ се предава на
водната стихија и оваа раскошно се разлева и брза низ мали
поточиња. Дождот сè така упорно капе и големи и мали меури одат
некаде, нејасно одат некаде и се губат во шумот, во тој неопишлив
и несфатлив шум на новите капки. Ете, тогаш чувствувам нешто
чудно во себе. Ми се причинува оти сум далеку од сè, од реалноста,
од животот, градот. Ги чувствувам далеку нивните присутности, а
сепак знам дека сум сама со блескавата сила на природата. Тогаш
ги стегам рацете и дланките ми бегаат низ телото. Студот полека
ме обзема и чекорам назад. Десетици луѓе ме гледаат или не ме
гледаат како се враќам дома, трамваите одминуваат, а јас сè така
се ежам и мислам дека она што го доживеав со средбата меѓу
јажињата од дожд и разиграниот ветер било нешто примамливо. . .
— Пријателке, сепак треба да си одиме. Покиснавме навистина
до коски. Јас конкретно не смеам така да се изложувам на дожд
затоа што сум малку ослабнат и болен.
Го погледна со некакво сожалување и тргна со него велејќи:
— Те знам само како силен и енергичен човек! А дождов, па тој
не е така страшен! Никако не е страшен! Тој е само убав. Ете, гледај
како пливаат меурине!
Небото тежеше и ветерот ги свиваше гранките. Бргу чекореа.
— А сепак, така силен изгледаш во моите очи. Те знам од
порано, од една демонстрација. Беше во првите редови. А и
денеска. Таков глас одамна не сум слушнала. Премногу викаше. И
претемпераментно. Со другарка ми само во тебе гледавме. Таа ми
рече: „Овој е интересен тип". Не сакав да ја слушам кога ми
предлагаше на кој начин да ти пријдам. А ете — ти ми пријде.
— Стасавме, — рече тој.
— Мислиш на „двојката"?
— Секако.
— Мораме да се разделиме — рече.

— Тогаш, каде би можела да те најдам? И ја даде адресата.
Таа исчезна во отворената трамвајска врата. Тој забрза удолу
кон новиот стан. . . Целиот наежен, пиеше чај и пееше љубовна
песна.
Ценка беше станала веќе девојче, кршно и весело. Не знаеше
што да каже кога во очите ѝ стоеше неговата треперливост и
веселост.
— Бате, со тебе нешто не е в ред?
— Секако! Запознав добра девојка. Чудна девојка. Синоока и
што е најлошото — занимлива, на свој начин. Ти велам — особено
убава. Косата не ѝ е многу долга. Има бледило низ нејзиното лице,
а под него се поткрадува танка нијанса на роза. Пониска е од мене
и добро градена. И очите, што има само таа во очите!
— Еве ти уште еден чај.
Прилегна на креветот и шмркаше од филџанот. Добро и
длабоко шмркаше и гледаше како темнината, густа и леплива,
полека и моќно лази. Некој во тој момент потропа.
Таа излезе и кога се врати ја придружуваше непознат човек.
Благој итро стана кога го виде.
— Охо, еден стар пријател од затворот!
*
*

*

Започнаа да разговараат . . .
Клокоти. Сини клокоти. Состаноци. Конференции. Меѓу
комунистите. Од сите блокови на Белград. Илегално. Триесет и
осмата. Во жолтолистата есен. Партијата раководеше, даваше
упатства. За големиот штрајк на текстилошивачките работници.
Директивите беа трансмисија. Се распостилаа како невидлива жица
низ фабриките, во стотиците работилници, Погледи и шушкања.
Договорувања.
Оние од Работничката комора агитираа. Сè некако чудно.
Таинствено. Работодавците скокотливо се загледуваа. Чувствуваа
— зафаќаат немири. Но, не беа сигурни. Не беа. Доаѓаше сезоната
и никој не е луд да ја напушти работата. Сега се печали за цела
година. „Глупости, кој смее сега да се откаже од малата плата, од
парите со кои можеше да се купи леб, добар леб, сув леб кој е така
многу потребен за стомакот и свеста? Глупости, какви глупости!" —
зборуваа мајсторите.

А трансмисиите ѕунеа. Непрестано. Како крв. Како мисла.
Градот се протегаше на сонцето. Се впиваше во долгите сенки на
залезот, се виеше во приквечерините и темнината го успокојуваше.
А ѕвонеа трансмисиите.
Се фрлаа агитки.
Се шепотеше.
Се состануваа:
Партиските ќелии.
Реонските комитети.
Штрајкачкиот одбор.
А септември беше. И градот бегаше некаде далеку од себе.
Радиото најавуваше дождлива есен и лошо време. Есен која многу
ќе мириса на студ и трулеж.
А сепак трансмисиите стануваа лилаво забрзани. Се
дискутираше до мугра. Благој беше во штрајкачкиот одбор.
Последниот состанок:
Очи. Светнати. Лица — приведнати над хартиите и загледани
во утрешниот ден. Усни — стегнати. Зборуваа еден по еден.
Ѕидовите ги заглушуваа зборовите. Во свеста ѕвонеше. — Низ сите
работилници има десетини. На чело на секоја по еден комунист.
Образувани се штрајкачки кујни. Формирани се групи што ќе се
расправаат со штрајкбрехерите. Некои имаат и боксери. Некои
сакаат да носат и стапови со себе. Тоа е забрането. Прво ќе се
убедуваат. Ако не, застанување пред работилниците и мавање, до
крв, илјада и петстотини души ќе штрајкуваат. Од текстилците и
шивачите. Во фабриките има исто одбори. Раководителите нема да
спијат дома. Не смеат. Сè додека трае штрајкот. Сè додека шумат
нашите протести и барања. Додека не ги прифатат нашите услови,
затоа што тие ќе преземат мерки. Ќе нè растураат. Ќе апсат. Ќе
маваат. Затворите ќе бидат полни. Мораме да се чуваме, ќе треба
да ги чуваме нашите. И верба, верба ќе треба за да се истрае
докрај.
Ѕидовите одѕвонуваа: „Мора да се истрае докрај!"
И нивните очи тоа го велеа.
И светилките што гореа во нив.
И дланките што се стегаа.
Премногу што се стегаа и чувствуваа оти под ноктите надоаѓа
крв.
Задачите паѓаа како ѕвезди.
Секој земаше по една. По две. Според можностите. А тие долу
веќе знаеја сè. Се разбира дека сè знаеја и точно во определеното
време, во утрините кога викаат фабричките сирени, нема да се
пополни ниедно работно место. Машините ќе го запрат својот од,

тие ќе го имаат само ноќешното мртвило и утринската трперлива
загриженост.
Отсекаде ќе тргнат обесправените. Со транспаренти. Знамиња.
Со викотници. И небото ќе молчи. Ќе паѓа и ќе се дига.
Облаците ќе се појавуваат и ќе ги снемува. Улиците ќе се
стеснуваат и ќе личат на нешто што се вели мравињак притиснат од
бегон и покриви, од излози и викања. И ќе дојдат колоните на оние
со пендреци. Тогаш не ќе треба да се отстапува. Масата —
шаренолика и збиена. И револтот на обесправените, на бледите на
ненајадените, ќе се збива, мора да се збива, сè погусто, итро,
челично, брановито во едно и ќе натиска, ќе натиска натаму откаде
доаѓа притисокот. Групи ќе одат од дуќан до дуќан и ќе бараат
помош, од другите браќа, од обесправените по другите фабрики.
Полека ќе шушкаат малите книжни прилози и сè ќе потече во поток,
итер поток.
...Се разделија.
Стисоците само тоа го покажаа. Секој отиде во својот реон.
*
*

*

Преубав и раскошен триаголник надолу кон Славија, издолжен
во булевар, почнуваше да живее. Некако светеше од измиеноста на
асфалтот. Трамваите шумеа.
Дуќаните полека почнураа да живеат. Зградите ги прифаќаа
првите галежи на сонцето.
„Албанија" беше целата во молк. Како да чувствуваше оти
денеска нешто ќе стане.
И улицата која оди кон Калемегдан, Кнез Михаиловата,
светеше од свежина и молчење. Како да стануваше нешто.
Ретките минувачи гледаа — групи. Мали, поголеми, замислени
групи доаѓаа. Меѓу нив жени. Оние во пантолони ги држеа рацете во
џебовите. Над очите беа накривиле евтини и излишни каскети.
Оние што работеа ги немаше или беа подалеку и не влегуваа.
И на Теразие стануваше исто.
Сомнението почна да ѕвони низ улиците и свеста.
— Значи штрајк! Значи, пак штрајк! Ќе полудиме од овие
штрајкови почна да извикува еден од дебелите што имаше
работилница и се стрча кон една група што стоеше во Кнез
Михаилова, баш таму откаде започнува Чика Љубина.
— Назад! Не доаѓаме! Назад кога ти велиме — ѕвонеше
групата.

— Другари, работата чека. Не шегувајте се!
— Какви другари! Од кога станавме другари? — викаа.
А реката, чиниш, надоаѓаше.
Со нив и некои кои сакаа да работат.
Тоа беа штрајкбрехерите. ,
Ланец, молчелив и сивнат, стоеше пред секоја работилница.
— Каде? На каде, браќа? Не гледате ли дека штрајкуваме? —
велеше синоок и блед штрајкач.
— Бегај оттука! Не мислиме ние со пријателот да гладуваме. Ни
останаа палтата несошиени. А дома треба леб.
— Одбијте! Одбијте кога ви велиме, и не растурајте.
— Ние сме гладни — велеа тие.
— А ние?
—Вие штрајкувате! Оставете нè да влеземе! — Одбијте кога
велиме!
— Не одбиваме! Ќе влеземе! Каде е овде правдата!
И натиснаа. Ѕидот се пови. Се дигнаа тупаници и почна вриеж.
Слаболик и елегантно облечен мајстор кркореше: — Помош,
помош, ми ги претепаа работниците!
А групата маваше.
— Југорас, е ј доаѓаат оние од Југорас! — викаа многу групи,
викаа стотици веќе.
И од Теразие до Калемегдан стана боиште. Вихрено боиште
кое бргу се расчистуваше затоа што сивнатите редови добро маваа.
Минутите ѕвонеа. Нервозно и бргу. Метежи се раѓаа, силни метежи.
Телефоните со нив. И полицијата надоаѓаше.
Прво мирно, ги заземаше осетливите места и се закануваше.
Тие се збија. Добро се збија и погледот виде стотици
еднододруго, со кисели погледи, со стегнати вилици и, што е
најлошо, пред секоја работилница, пред секоја, и ги држеа
тупаниците и сонцето удираше во нив, и улицата замрзна за
сообраќај, и дуќаните се затвораа затоа што почнаа првите
кршеници, а телефоните ѕвонеа, оние од Југорас бараа помош,
повеќе да дојдат затоа што тупаниците на оние сивнати што одеа
кон црвено беа претешки и добро удираа.
Штрајкбрехерите, кои во почетокот видоа оти не ќе можат да
влезат на работа, гледаа — свои другари урнати наземи, и
крвјосани, и се прибираа кон центарот.
Им зборуваа од сите страни.
— Не ја издавајте борбата, другари. Штрајкот е за сите, за сите,
разбирате ли!

— Не се враќајте на работа! Сè ќе расипете! — Стегнете ги
рамењата со нашите. да издржиме, затоа што полицијата отиде по
зајакнување!
— Сега ќе почнат да свират „мариците" и есента ќе стане
црвена.
— Крваво црвена ќе стане и улицата. Кој ќе отиде на работа!
Штрајкбрехерите гледаа — нивни браќа се тоа, и придоаѓаа и ги
стегаа плешките.
Сонцето зајдуваше. Улицата како да се задуши. Полицијата не
можеше да дојде до центарот. На десетина места дигнати на грб
говореа оние од штрајкачкиот одбор или некои од самите
штрајкачи.
— Ќе издржиме, браќа!
— Штрајкбрехерите не отидоа на работа.
— Мораме да издржиме,
— Првиот ден е најтежок.
— Две илјади души сме. Две илјади глави. Четири илјади раце!
— збореше Благој, качен на рамења. Тупаницата, стегната, божем
беше насочена кон самото небо.
Стотици очи го гледаа и ветуваа. — Ќе успееме, велеше тој,
крваво ќе успееме, — и очите му прелетуваа кон краиштата на
улицата каде полицијата притискаше.
Го гледаше и таа.
Со замаглени очи. А така беше близу до него и сакаше да вика
како него. Полицијата маваше.
На излезот од улицата, масата се притискаше и 'ржеше:
— Не така! Не мавајте така!
— Ќе маваме и ние! Ќе маваме — и маваа. Телата се повиваа.
Блескаа боксери. Цутеше крв.
А масата 'ржеше. Бесна и разјарена. Надоаѓаа оние од Југорас
и маваа. Лошо.
И лошо ги кршеа оние што 'ржеа. Поворката тргна.
Чиниш се одбраздила моќна брана. И чекорите потекоа. Низ
улиците.
Со себе влечеа сè што требаше да не остане на работа.
Празните хали и работилниците солзеа од гнев, Мајсторите ги
гризеа усните.
Југорасовците полека се пробиваа пцуејќи.
Како крајбрежни носачи пцуеја и високо ги дигаа рацете.
Полицијата потече по штрајкачите.
Не сакаа повторно да интервенираат, затоа што печатот пак ќе
камшикуваше.
Внимаваа да не стане сè демонстрација.

Но, се излажаа . . .
Штрајкачите одеа кон кујните и гласно зборуваа. Се смееја, а во
смевот течеше нешто што беше посилно од животот.
И се бодреа
И велеа:
— Успеавме.
— Сега ќе дојдат преговорите.
— Осум часа работно време.
— Ќе дотераат до девет.
— Тоа е веќе добро.
— Дневниците — на квалификуваните по педесет отсто повеќе.
— На чираците по четириесет.
— Ќе се се спогодат — на квалификуваните по триесет, на оние
по дваесет отсто, се разбира — добро.
На крајот успеаја онака како што замислуваа. Кога се веселеа
чувствуваа оти ѕвонат улиците... Си честитаа.
Му честитаа затоа што беше еден од оние што го водеа
штрајкот!
...Кога се врати во малата соба, блед и испиен од напори, осети
оти пред очите нешто му притемнува. Нозете му се заклатуваа и се
потпре до ѕидот. Овој го прифати, но неговото влажно студенило
како да помина целото во немоќното тело, кое грчевито се свиваше
со намера сосем да се свлече на подот. Собата почна да се врти,
да се симнува удолу, некаде во утробата на земјата, по челото и
слепоочниците потече умор, колениците не го издржаа напорот и
тој се спушти на подот. Дланките ја фатија ладнината на чамовото
дрво. Прстите загребаа; полумртви и бели. А сијалицата сè така се
клатеше и фрлаше блик, широк и млак, надвор во дворот. Остана,
веројатно долго време така остана и чу како вратата се отвора.
Влегува некој. Добри дланки, топли дланки го завлекоа во некоја
белина.
Облаците, розови, се спуштија и почнаа да ја милуваат
изгребаната душа. Како глас надоаѓаа, а сепак беа малку повисоки
и пораскошни од сè што дотогаш беше осетил како убавина.
Облаците само шепнеа: „Мил, мил мој! Ти си така уморен драги мој"
— а дланките летаа како повев, како птички, и милуваа. Топлина,
налик на онаа свежина што доаѓа во јулските приквечерини, почна
да лази низ телото.
А облаците сè така шепнеа:
„Мил, ти си толку исцрпен и блед" И дланките милуваа и нешто
се будеше во него и шепотеше: „Тоа е Таа, тоа е Таа" — и почна да
ги отвора очите. Светлината за миг го заслепи. Русата коса
блескаше. Како злато. И челото го виде, загрижено, и усните што

шепотеа молба, и дланките што бришеа солзи и, челото, тоа мирно
чело кое наеднаш поприми толку брчки.
Почувствува — силата полека се враќа. И сакаше да пристане,
а Таа го држеше в скут и му велеше:
— Ти само одмори се. . .
*
*

*

— Немаме, ние немаме право ни на љубов — ѝ велеше.
Таа ѓаволесто ги покажуваше двете белини зад розовите усни.
— Мила, ние немаме право на љубов. Мене ветриштата не
знам каде ќе ме однесат. А така е бурно. Не само кај нас. Гледај —
и Европа се повива. Тенковите со крстови почнуваат да кршат
каскади од бетон. Остај се, мила, немаме право ни да се љубиме.
А таа сè така се смешкаше и гледаше во реката, која моќно
шумеше и ги притискаше бреговите. Велеградот мируваше зад нив.
Во очите влегуваа таинствените сенки на дрвјата. И мирисот на
есента и влагата. Го држеше со рака преку рамо. Топлина ѝ лазеше
низ облините и колената кои за малку што не се слепуваа до
брадичката, а очите сè така ѝ светеа и шепнеа: „Колку е убава
реката колку е тиха реката, и Сенките, и месецот што се дави во
неа, и среброто кое игра врз брановите."
— Нели е убаво? — само велеше и се притискаше.
— Не смееме, драга, не смееме така да останеме\ Ние немаме
право ни на љубов, од нашето не знаеме што ќе излезе. А јас толку
те сакам!
А таа се притискаше. Дури љубоморно се притискаше до него и
гледаше во сенките што играа врз моќната река.
— И сепак, ти велам, уште еднаш размисли дали треба да
останеме.
— Ти си луд, ти си луд! — се кикотеше и гледаше во реката која
беше повеќе од сина, дури таинствено темникава и полна со
шлепови кои се влечеа некаде угоре. Полна со писоци кои доаѓаа
од станицата и со тихиот ветер од кој во носот се спровираше
здивот на пресните ораници на рамницата, отаде река, од онаа
рамница која не се опфаќа со очи.
— Ќе останеме. Вечно — јас и ти. Толку многу сме се барале и,
што да стане, ќе останеме. Вечно заедно. Не е важно дали ќе те
имам во прегратките. Тие се времени. Ќе останеме заедно со
мислата и со чувството. Со тоа така убаво и вечно чувство кое се
вика „сакање", но не заради себе, туку сакање заради друг, една

луда, а така разумна потреба да се сака друг и да се верува дека
тоа донесува среќа и оти те прави сигурен и смел во животот. Ние
вечно така ќе останеме затоа што долго време сме се барале и сега
е доцна сè! Нема разијдување. Нема. . .
Благој ја стегаше. Таа се повиваше. Топлина, добра и ежлива,
ги обземаше. Месецот ги гледаше. Реката ги чувствуваше. Брегот ги
милуваше. Сенките бегаа. А тие чувствуваа — доаѓаа брановите на
телото и оморина, пријатна, почнуваше да виори. Таа виори и не
личи на оморина, туку на нешто што се крева, распалува и, Боже
мој, како почнаа рацете да се стегаат! Усните паѓаа една врз друга.
Им се причини оти цутат крвави каранфили, луди каранфили и
треперења, треперења доаѓаа од нив, несетени, далечни, а така
блиски и така опфатливи и треперливи.
И реката затрепери.
И небото.
И шлеповите заиграа врз моќните плешки на реката.
Сенките се надвиваа.
А месецот, жолтнат, голем, тој добар месец кога виде како кај
нив надоаѓаат треперењата почна да трча, почна да трча и се скри
под два облака. Под оние облаци кои праќаа сенки над реката во
која месецот престана да лее сребро.
*
*

*

Зимата одлета.
Сега живееше во друг стан.
Во една од улиците што излегуваа на Калениќевото Гумно.
Благој имаше добра, мала соба. Молчелива. Со еден прозорец
што гледа во дворот. Зашто, тој многу ги сакаше дворовите со дрвја
и тишина.
Единствено доаѓаа некакви луѓе. Скоро секоја вечер. Или
понекогаш не доаѓаа и по две недели,
Се собираа во малото собиче каде зборуваа до Д6Цна во
ноќта. Понекогаш ја гаснеа сијалицата и во темнината шепотеа.
И сенките ги снемуваше.
Доаѓаше и Цунев. Црнопурест и јадар. И Полицев доаѓаше.
Оној Полицев што еднаш однесе писмо во паркот и го предаде
на еден мал, снизок човек, со мустаќи и очила. Чу дека се викал
Пијаде и кога му го даде писмото не го поздрави со Пијаде, ами
некако друго. И се врати кај Благој, а овој му ја стегна раката.

А летото почнуваше да тропа. Минанов се готвеше за пат. Една
ноќ, нивните раце мавтаа по возот кој имаше многу светнати очи,
разулавена локомотива, тркала што пеат и немир кој влече кок југ,
кој влече така занесно кон југ . . .
— Ќе ти јавам, Благој, секако ќе ти јавам и расправам за сè.
...Под окото на небото се ширеше градот. Огромен. Неопфатен.
Широк и нечист од илјадници згради. И од есен со жолтнати лисја, и
од булевари, и нагорничави улици, и шум, и тресоци на коли и
камиони, од алкохол и беда, од монументален бетон и архитектура,
од премногу загриженост. Градот чувствуваше како надоаѓаат
новите бранови на војната, која никој не можеше да си ја претстави,
и нешто што наликуваше на животинска желба секој да стави нешто
под срцето или во молчеливиот џеб за да може да опстане во
нередието на јадењето и гладот, во барањето на потребата да се
остане повеќе и подолго таму каде има живот.
А градот шумеше под окото на небото, малку стемнето и малку
замислено, затоа што облаците доаѓаа предвреме и силно.
А тие сепак мислеа и за тоа и за нешто друго.
И една приквечер, како сите приквечери есенски во велеградот,
стотици луѓе делеа летки.
Меѓу нив беше и Благој.
— Бане, еве стотина.
— Елка, стави ги во чантата и расфрлај, насекаде, особено
таму каде има луѓе. . .
И во другите улици на велеградот вриеше.
— Расфрлајте ги леткиве.
— Лепете ги!
— Насекаде.
— Особено каде има луѓе.
А лицата им беа бронзени. И на штрек. И светнати како бронза.
И личеа на матно небо.
Летките се залепија по скалите на многу згради.
И дланките на многу улици.
Илјадници луѓе се собираа и читаа.
Илјадници потклекнуваа и ги земаа.
Благој и Бане лепеа во најшумниот дел — низ зградите кои го
опкружуваа Народниот театар. И Елка беше таму, и десетици други
комунисти и симпатизери. Луѓето брзо читаа и земаа летки, кога
наеднаш некој рече: — Доаѓаат, доаѓаат агентите! — и стана мошне
жешко, затоа што „марицата" лудо исвире и од неа потекоа прво
четворица, па уште две „марици" и уште осум и почна гонењето.
Револверите светкаа, чекорите стануваа луда мисла и летаа, тие

завиваа низ улиците и се спуштаа удолу, или угоре кон Теразие,
каде било само подалеку од оние што излегоа од „мариците."
Еден скоро го настигаше. Долу, кадешто улицата се пресечува
со една сенчеста, и кога сврте до аголот, не знаеше накаде.
Оздола, на петстотини метри, доаѓаше друг. Јасно, имаше можност
да се излета од збркотијата, од таа поцрнета каша, затоа што тие
веќе добро го знаеја и причека кога налета оној првиот. Ночувствува
оти успеа да го чукне по лицето и му се замати нешто во погледот.
Оној се залета да го удри во вилицата, веројатно со боксер, и малку
се приведна и отскокна, потоа му се стори оти ја дига својата
жилава дланка свиткана во јак бокс и кога удри, охо — кога удри, му
се потресе во плеќите и агентот падна така глупаво чиниш е врека
фрлена од некој кат. Не смееше да бега право. Оној што лежеше не
покажуваше ништо со очите, се гледаше оти е спрострен како
треба, а другиот трчаше и беше веројатно сосем близу и ќе го
фатеше. Се стрча угоре и незабележено влезе во втората кука. Кога
помина половина час, помисли: „Изгледа дека успеав да се
сокријам, а и оние ги снема", и се насмевна и дури тогаш осети оти
нешто го заболува во лицето. Прстите сетија засирена крв, а левата
рака, што нанесе удар, го болеше токму таму каде почнуваат
прстите.
„Чекори доаѓаат — си рече. — Од катов некој доаѓа и ќе треба
да се изгубам додека не ме намирисаат." И зачекори по тротоарот.
Имаше сенки, вечерни сенки низ улицата.
И бргу тргна.
Кон станицата.
Кога стаса, имаше многу луѓе. Дури и премногу за еден
велеград. Го чекаа рускиот пратеник и извикуваа пароли, а имаше
многу агенти и жандарми имаше, но никој не им можеше ништо.
И сè излезе онака како што сакаше времето...
*
*

*

Лежеше. Пролетта се чувствуваше. Доаѓаше преку отворениот
прозорец. Ценка нешто шиеше. Елка не беше се јавила веќе два
дена. Не знаеше каде е и зошто ја нема.
Знаеше, утре ќе треба да се оди на Кошутњак. Ќе има
илјадници. Студенти, бледолики и весели, работници, граѓани,
занаетчии, меѓу нив комунисти, и сè ќе биде онака занимливо како
што е предвидено. И знамиња имаа. Стегаше едно в раце. Ја
чувствуваше топлината на материјата.

— Бате, пак ќе има нешто — рече. Се поткрена.
— Утре одиме на „уранак", така тоа се вели.
— А знамево? Пак ќе понесеш знаме?
— Наше знаме, ќе треба, кога ќе зборуваме, тоа ќе се витка и ќе
трепери на ветерот. Црвената боја многу си прилега со зелената,
онаа зелена што доаѓа од тревата, од дрвјата. . .
Чувај се, бате...
— Нема зошто да се чуваме. Ние не убиваме. Само ќе
зборуваме. . .
— А полицијата, таа пак веројатно ќе дојде?
— И едното и другото, само нема да можат да тропаат
ескадрони и да вадат сабји и пендреци, ќе нè има многу...
Таа се насмевна и веруваше оти ќе биде онака како што вели
„бате".
. . . Утредента навечер лежеше во креветот. Имаше модрица
под окото. Знамето го немаше. Само едно црвено парче се галеше
во дланката, малку треперливо и нервозно. А тој гледаше во
огледалото и ја фаќаше лесно, како повев, модрицата и мислеше:
„Добро што не ме удри право во окото. Ќе истечеше, веројатно ќе
истечеше..."
Таа не шиеше. Го гледаше и загрижено прашаше:
— Бате, лошо ли поминавте?
— Некако поминавме. Скоро одлично, додека не дојдоа. Како
волци. Знаеле, некој ги известил, или можеби не. Долги колони се
точеа и Кошутњак стана само работници, студенти, младичи и
девојки. Песните го нишаа небото, гранките се заслушаа во
рецитациите и говорите. И занимања, колку црвени знамиња се
вееја вчера! Беа црн бран, побелен од лутина. Нè предупредуваа.
Започна мавање. Какво мавање!? А како мававме и ние! И сè стана
каша, разбираш ли ти, мила моја, човечка каша. Ги извадија
револверите. Не мислевме оти ќе имаат смелост да пукаат. А пукаа.
И шумата ѕвонеше од пискотници. Сè се слеа во општ извик.
Почнаа нашите да бегаат затоа што имаа само голи раце и
распалени срца, а тие пукаа и, ти велам, шумата ечеше од
пукотници. Крв полека капеше врз високата трева, мирисаше на
млада крв, а тие пукаа. И еден наш отиде. Петрушевски веќе не е
меѓу живите. А ранети. Колкумина имаше и ранети! А само да знаеш
како пукаа. Наслуки, каде ќе погодат, а мораа некого да погодат
затоа што имаше многу месо, работничко и студентско, голорако
месо кое се бранеше само со протести, а потоа и со тупаници.
Многумина претепаа. Еден мене ме мавна овде, каде е модрицава,
и ако еден друг не го поткачеше по тилот — не знам дали немаше
да го извади револверот. А нов револвер имаше, некаков си

„бровнинг", брониран и црн, го видов во футролата како се
насмевнува. И јас станав она што станаа сите, ме снема во
широчината на тревата и молчеливите стебла.
Не доврши. Полека вратата се отвори и влезе Елка.
Се гледаа долго. И молчеа. Ценка полека ги крадеше чекорите
надвор.
Кога останаа сами, таа само изусти:
— Мил.
И станаа едно.
А денот висеше меѓу гранките на дрвјата, меѓу дрвјата што се
клатеа во малиот двор . . .
*
*

*

— Ти велам, ќе нè има околу две илјади. Ќе видиш. Кај Мостар,
еве малку подолу, гледаш од улицата која се накачува накај
раскошното Дедиње. Ќе се соберат.
Мугра беше и муграта го слушаше.
И петмина комунисти околу него. Тие и други како нив ќе ја
водат демонстрацијата. Доби задача да зборува пред Мостар, пред
Големиот пред чии прозорци, се отвораше големиот плоштад со
еден бетонски круг во средето.
Градот растеше од луѓето што почнуваа да врват на работа.
Од шест наутро задоаѓаа. Како порои течеа низ улиците.
Тоа е и разбирливо, затоа што на плоштадот кој така раскошно
се одмара пред очите на прозорците на Големиот Мостар се
слеваат многу улици. Од сите страни на велеградот, особено од
неговиот центар и од оние што се наоѓаат во предградието.
А беше добро оти беа порои.
Некои од нив носеа и транспаренти.
Против избувнувањето на Втората светска војна, против
милитаризмот, гладот, скапотијата, против сè! — зборуваа
транспарентите, а порои од пантолони и фустани се слеваа на
плоштадот и околу седум веројатно станаа повеќе од две илјади.
Тогаш дури трамваите станаа нервозни, камионите не смееја да
свират и се одбиваа низ споредните улици, сообраќаецот запали
цигара, мораше да ја остави работата и не сакаше да покажува на
север или на исток.
Се искачи на бетонската височинка. А четири илјади очи
гледаа. Две илјади заби крцкаа, како ветерот што крцкаше во
хартијата на транспарентите.

Благој извиши глас:
— Другари, долу Втората светска војна, долу фашизмот, долу
гладот и корупцијата. Нè гуши овој живот и сè што е околу нас.
Пролетаријатот станува, на сите страни во светот и к а ј нас, против
фашизмот, против таа грозна машина на животинизмот и
најтемните аспирации на Хитлер и неговите едномисленици. . . Нека
грмат нашите протести! Ние оттука изјавуваме оти ќе се бориме
против ова најголемо зло кое демонски виснува над добрата
Европа, над целиот демократски свет, над правата на човекот, над
културата, над слободата . . .
— Долу, долу! — татнеше бурата од гласови. А тој сè така
зборуваше.
И други зборуваа. . .
И заедно со зборувањето, поворката тргна.
Транспарентите зачекорија во правец кон Франш Депере и сè
стануваше наежено. Наежено до пукнување, затоа што низ сите
главни места во градот се одвиваа слични нешта. А велеградот
мрзнеше од наостреност. Граѓаните и минувачите се сопираа,
слушаа и потоа се слеваа во поворката, во сите поворки што тој ден
ги разнижаа намачените коцки и нечистиот асфалт.
А поворката течеше.
И имаше огромно тело кое зборуваше:
— Норвешкиот мајор Кислинг со норвешките фашисти ја
остави својата земја на освојувачот. Не сакаше да ја брани.
Финскиот болшевички Кусиенен го стори истото. Не е исклучено
ордите на совршената воена машина на сивиот Фирер да тргнат кон
Јужна Европа. Земјите од Подунавието и Балканот треба да ги
стегнат своите плешки и да се бранат. Југословенските социјалисти,
работничката класа, сите што знаат како се пука и брани ќе
застанат на границите на татковината...
И големото тело што растеше од многуте чекори, кои се слеваа
од тротоарите, се движеше кон зградите на Аутокоманда.
И се случи она кое беше обично.
Затропаа копитата на стотици коњи.
Сабјите молневито блескаа на сонцето, ги распоруваа
транспарентите, камшиците пукаа како дожд врз главите и големото
тело на поворката се извиваше, стануваше потенко и пак густината
навлегуваше сама во себе за да може да ја добие еластичноста на
гума.
И сепак, копитата удираа во место. Фркаа коњите. Ноздрите
стануваа нервозни. Од краиштата на треперливите големи усни
излегуваше пења, бела и облачна, полна со пареа, и камшиците

пукаа, а поворката почнуваше да се скинува, на неколку места, таму
каде густината добро не беше навлегла во себе.
И пак се стегаше.
Охо, како само се стегаше и посмелите извикуваа:
— Германците напредуваат, Мажиновата линија се повива.
Добрите Французи даваат очаени напори да се спротивстават, а
сепак машината на Фирерот демонски дроби.
— И Италија, онаа што ја познаваме по фреските и музиката, по
монументалните убави катедрали и сликите на да Винчи и десетици
други великани од ренесансот, и тоа е со Фирерот. Застрашени сме
и ние затоа велиме — долу Втората светска војна!...
— Долу, долу! — шумеше разбранетата и на некои места
сокината поворка кон која, зачудо, се приклучуваа неброени луѓе
што љубопитно се собираа по тротоарите.
Некој зборуваше: — Во земјата каде постои Лувр, во земјата
која е толку блиска со егзотичноста и јачината на галскиот смев како
меч на Дамокл, виси новата, страшна вистина — тој од Рим
објавува војна кога е во прашање дали ќе може земјата со
престолнината на светот да се одбрани од канџите на фашизмот . . .
А полицијата маваше. И ја маваа. И имаше окрвавени тела. И
глави.
А сепак поворката течеше, сега побавно, затоа што коњите беа
уморени, затоа што некој пак зборуваше:
— Рузвелт соопшти, оти ќе им даде секаква помош на оние што
се фатиле во клешти со Фирерот. Рузвелт вели оти целиот
американски народ знае што е демократија и затоа тие ќе ја бранат
со сè што ќе можат. А ние ќе се браниме со она што го имаме.
Владата треба да се освести и да преземе мерки за одбрана на
земјата.
Еден жандарм дојде до високиот красноречив работник и го
слушаше неколку минути. И потоа сабјата се изви во воздухот и
забите на жандармот само процедија:
— Еве, црвен ѓавол, дери се уште...
Потоа многу очи видоа оти од коњот го соборија оној што
замавна со сабјата, и го газеа, а една група го влечеше јадриот —
добар работник, од чија глава просто бликаше крв.
И поворката уште течеше. Кон Аутокоманда. И никој не
мислеше да си оди, иако беше многу топло, премногу топло од
дишењето на коњите и големата меѓусебна близина на луѓето. Пак
некои дигнати на раце зборуваа:
— Не треба да чекаме и кај нас да се пролеваат реки крв.
Фашистите и наваму ќе надојдат. Владата треба да се приготви за
одбрана, да нè приготви за одбрана...

И дури тогаш многу очи видоа како надоаѓаат нови жандарми
на коњи, распенети и развихрени, и почнаа да го кинат големото,
стегнато, а сепак така подвижно тело на поворката и се распрскаа
како големи дамки низ улиците, а тие на коњите почнаа да прават
круг и да се собираат. Некои велеа оти се приготвуваат пак за
налети, но до тоа не дојде зашто рацете им беа многу уморени, а
многумина имаа посинети нозе од удари што доаѓаа од оние што
тие ги маваа одозгора, а ете оние маваните се бранеа одоздола и
удираа по колената и подолу.
Некои групи тргнаа кон Мостар и почнаа да се собираат. Благој
беше меѓу нив и пак десетина како него сакаа да ги соберат и да
тргнат угоре кон центарот и видоа — од улицата која слегува од
Теразие и навлегува во плоштадот на Големиот Мостар — како
надоаѓаат јастребите на „марици."
Излегуваа агентите и сè заличи на занимлив лов, не на
јаребици, туку на луѓе, кои стануваа бледи во лицата затоа што
знаеја што ќе ги дочека меѓу осамените и молчеливи ѕидови на
иследниот затвор.
Тој успеа да се сокрие во една барака.
И гледаше.
Многумина апсат.
Го рашири погледот.
— Ох, па тоа е Елка, како само удира и како се брани! Косата ѝ
е расфрлена, а се брани. Јас не знаев оти таа може да се брани
како тигрица. Еј, еј, само како ја удри оној и ја внесуваат, сега нема
помош штом ја внесуваат во автомобил. Знам дека ќе ја претепаат.
Проклети! Како само позволуваат овие нашиве да ги ловат!
И крцкаше со заби. Дури го заболеа вилиците. И ноктите му
навлегуваа во дланките и денот му стана темен.
Се смири улицата од свирежот на сирените.
Трамваите почнаа нормално да се движат.
Прозорците на Големиот Мостар се отвораа. Тие замислено го
гледаа опустениот плоштад и млаките чекори на еден човек кој,
подгрбавен, полека чекореше кон центарот.
Улиците го притискаа, електричните столбови стануваа остри,
луѓето го удираа по рамењата. Му се причини оти застана пред
едно бифе. Секако не застана, но влезе. Бифеџијата беше низок,
дебел човек. Очите одвај му се гледаа. Постојано точеше сливова и
даваше мезе, во мали, бели чинии, и една келнерка послужуваше и
се кикотеше. Имаше многу дим и четири долги ѕида, и низок таван,
и многу луѓе, и многу дим, а бифеџијата неуморно точеше и чадеше
со цигарата која вечно, чиниш вечно му стоеше на крајот од десните
усни.

Застана пред дрвеното банко. Го гледаа мезињата.
— Две деци, еј, ви велам две деци лута!
— Добро е оти пиете две деци. Тоа е секако добро. Вие сте
веројатно од Чачак или Краљево, таму нашите пијат по две деци
лута. Само таму можат така да пијат. И јас пијам. Всушност, јас сум
од Чачак, а овде живеам. Вие од кое семејство сте. Мене таму
добро ме познаваат. Ивановиќ Тоша, токму така се викам јас. . .
— Ви велам, дајте уште две деци лута — пак шепна.
Алкохолот, жолтнат и подвижен, светкаше.
Го пареше во грлото. Му се заматуваше, а оној велеше: — Вие
не ме знаете, чудно, значи не сте од моето добро место, од
питомиот Чачак, таму сите знаат за мене. Не е важно дека овде
живеам веќе десет години. Тоа е незначајна работа затоа што во
времето кога ракијата се пече јас сум постојано таму и со музики ме
испраќаат од кафеаните. Нели е тоа смешно, пријателе?
Мислеше — „Оф, како само преташе, како преташе. Не мислев
оти може да биде русокоса тигрица. Секако не мислев дека таа
може да се брани така добро." Кафеаната полека му се завртуваше.
Луѓето се стопуваа со масите, оној со цигарата на усните постојано
нешто зборуваше, а кафеаната, всушност големото бифе, сè така
се вртеше, а тој мислеше оти пак кажа: — Еј, дајте ми уште две
деци, лута, се разбира, зашто ја пијам лута. Какви луѓе сте вие кога
не гледате оти јас пијам само лута!?
Некој пријде да го покани да седне. Го одби со бокс. Сакаа да
се маваат, оние, пријателите на тој што падна. Притрча оној,
дебелиот со цигарата и свика:
— Оставете, оставете! Зар не гледате оти тој постојано пие по
две деци лута и оти е од мојот крај...
И сам не знаеше каде е.
Чувствуваше дека аутотакси го вози некаде.
Полека му се бистреше во главата и една голема, силна рака
беше му се префрлила преку вратот. Преку вратот кој удираше и
штрекаше погоре, во малиот мозок.
— Вози, вози ти таму! Не тропај со колата! — велеше оној од
Чачак и го триеше по слепоочниците.
— Знаев јас, чувствував, пријателе, оти ти нема да издржиш
така многу. И тоа без мезе. Ме чуди само како тоа ти пиеше
наеднаш и без мезе, и тоа сè по две деци. Лоша е оваа дупла лута,
затоа што јас ја мезам. Да знаев дека си од моето место, ќе ти
дадев од онаа што јас ја пијам, секако од неа имаше да ти сипам и
немаше да повраќаш и немаше така да се поткосиш и да приседнеш
на стол. . .
— Стасавме ли? Добро оти стасавме! Излегоа.

Потсвесно кркореше сеќавањето — го носеа некаде, „секако
овој дебел крчмар ме носи некаде!". Една тенколика жена го
прифати и оној дебелиот го внесе во претсобјето.
— Да го тушираме? — чу.
— Никако. Мора да спие. Тој е од мојот град!
*
*

*

...Некој тропаше на вратата.
Ги полуотвори очите. Нејасно таванот влезе во матниот поглед.
Под грбот му беше меко. Скоро рипна и се полуисправи.
— Каде ли сум јас и што барам во оваа раскошна соба?
Тропањето продолжи и еден глас со него:
— Будни ли сте, господине?
— Еве јас се облекувам.
Облеката, горна, беше прекршена врз држачот на фотелјата.
Се исчешла и излезе.
Осмев на жена од педесет години го пречека.
— Повелете во кујната. Сè е готово. Маж ми кажа да појадете,
па потоа ќе ви кажам каде ќе можете да го најдете.
— Маж ви?
— Се разбира. Тој толку многу ве сака. Ми кажа оти сте
свратиле во неговото бифе и тој ве прибрал. Знаете, синоќа бевте
во весела состојба. Не сте знаеле дури и адресата да ја кажете. И
тој ве донесе овде. Не треба луѓето да се оставаат на улица.
— Ох! — само шепна и се насмевна.
— Пушите? — рече.
— Да!
— Имате „Зета и „Морава", изберете си. Мојот само пие. Не
пуши и се чудам само како ги довлечкал цигариве, а гледате — се
најдоа.
Излезе на улица и се стопи во шумноста на булеварот.
Сврати кај пријателот.
Долго разговараа и сакаше домаќинот да налее од својата
лута. Се изненади кога разбра оти Благој не пие и оти не е од
неговиот град, но рече: — Ако, ако не сте од мојот град. Вие сте
добар човек, повеќе од добар. Јас луѓето ги познавам по очите.
Навраќајте наваму секогаш кога ќе се нуждаете од нешто. Немам
деца, а младите луѓе ги сакам. Многу.
Вечерта се состана со другарите.
Разбра оти имало многу уапсени и протерани.

„И неа ќе ја протераат" — помисли.
Кога се прибра, Ценка изрипа од креветот и го стегна.
— Ох, бате, мислев оти пак те фатиле. И липаше. . .
*
*

*

Живееше како порано. Само неа ја немаше Колку беше
трагично оти неа ја нема и дека е така сам, без нејзината коса,
очите, без она што гореше од нејзината уста . . .
И еден ден, наутро, се изненади.
Таа се појави на прагот.
Благој не можеше да се воздржи и извика од радост.
Цел час не можеа да се разберат. На крајот ја праша:
— Каде беше, мила, каде?
— Во Рума.
— Лошо ли е во Рума?
— Мешано. Ме протераа. Сите што нè уапсија нè испитуваа и
нè протераа. А јас, еве, се вратив. Сега илегално сум овде. И ќе
останам така, илегално. Мене уште не ме завеле во списокот на
црвените.
— Занимливо е тоа.
— А ти, како помина ти?
— Гледаш.
— Добар си! Добар си што се извлече. Лошо маваа. Космаец
беше, и Вујковиќ. Како само маваа! И прашаа, постојано прашаа кој
ја организирал оваа работа, знаеш — демонстрацијата, и сите
велеа — „Не знаеме, ние не знаеме, видовме како многу луѓе се
нижат по улиците и ние тргнавме по нив од љубопитство, да
разбереме што станува." Се смееја, лисечки се смееја и не веруваа.
„Не сме деца, проклетници, не сме, ние ве знаеме и ќе ве
довршиме. Од љубопитство, од какво љубопитство извикувавте
„долу", само „долу". И маваа.
Нозете уште ме болат. И левата страна под градите. Еден ме
мавна со нога. Му го издрав лицето и ако не наидеше еден од
агентите да ме извлече, ќе настрадав.
Ја слушаше.
— Мораме да го мениме станот, мила, мораме. Пак ќе нè
намирисаат.
— Веројатно. Дали понекогаш ќе можам ваму да преспивам?
Зачуденост никна во краиштата на неговите очи.

— Со Ценка, ние двете, би можеле понекогаш да спиеме.
Зашто, јас навистина сега нема каде да спијам.
Па, ќе се уреди, тоа ќе се уреди... По два дена се преселија во
Цвииќева. Елка некако се снајде со стан. Тој одеше по малку на
работа и шиеше пак на „сиц".
Времето се ежеше.
Сè повеќе мирисаше, дека и Балканот ќе се заплетка во лудата
игра на војната.
Весниците излегуваа во лудечки тиражи. Сите соопштуваа за
Пактот, сите со курзивни букви јавуваа оти народот не сака да биде
сателит на фашизмот.
Реките шумеа: „Не сакаме пакт!"
Планините одзвонуваа: „Подобро војна!"
Комунистите раководеа.
По нив се сипеше вулканот од милиони, чесни милиони
составени од работници, селани, интелигенција...
Во сите градови, во паланките, по селата, насекаде се знаеше
— подобро војна одошто пакт, а владините весници ги донесуваа
средбите на тие од Белиот двор и нивните насмевки управени на
црнокошулашите од Рим и екстремистите од Берлин.
Големите од Белград чекаа овации.
Ги пресретнаа илјадниците очи на транспарентите и
електрицитетот на револтот. Главите се зашеметуваа. Чувствуваа
— растат невидени тупаници, жилави, огромни, многубројни.
А земјата се тресеше.
Едно утро, меѓу илјадниците, и тој прочита во весникот што се
бореше за правата на работникот:
„Нова епоха!
Срби, Хрвати, Словенци!
Во овие тешки моменти за нашиот народ, се одлучив да ја
земам кралската власт во свои раце.
Намесниците, кои ја разбраа оправданоста на моите работи,
веднаш сами поднесоа оставка.
Мојата верна војска и морнарицата веднаш ми се ставија на
располагање и веќе ги извршуваат моите наредби.
Ги повикувам сите Срби, Хрвати и Словенци да се соберат
околу престолот. Тоа е најсигурно за да може во овие најтешки
услови да се одржи редот внатре и надвор. Мандатот за состав на
нова влада му го поверив на армискиот генерал Душан Т. Симовиќ.
Со верба во Бога и во иднината на Југославија, ги повикувам
сите граѓани и властите во земјата на вршење своите должности
спрема Кралот и Татковината.
Петар П."

— Охо — само рече и сакаше да излезе надвор затоа што
мислеше оти ќе биде повеќе од потребно да се најде со некои
членови на реонскиот. Потоа се сети, дека веќе два месеца се наоѓа
во илегалство и полицијата го бара насекаде и се прикова врз
столот. Мораше да чека да наврати некој од другарите. Сигурно тие
ќе му јават поопширно. Доаѓаше порано Ценка, а заедно со неа и
една другарка. Љупчо се поврзал со Ценка и ѝ кажал каде ќе може
да го најде. Ах, да беше бар Ценка сега! Таа веројатно ќе можеше
да отиде на едно место, а информации така многу му беа потребни.
„Но, ќе се стрпам, морам да се стрпам додека не дојдат другарите
кои живеат во станов."
Запали и пак почна да чита. Цигарата му играше врз усните.
„Се згустува" — си рече.
Полека се рашета низ собата. Потоа застана к а ј прозорецот и
се загледа во малиот отвор што го откриваше тешката завеса. „Да
видам, можеби надвор нешто ќе може да се види." Пред
љубопитните очи се покажа мало парче од голата улица.
Минуваа луѓе, сосем малку. Обично минуваа, чиниш ништо не
станало.
Тој постојано гледаше и се присети оти оваа улица сосем не
наликува на онаа претходната. Сеќавањето течеше:
. . . Пред два месеца почнаа апсењата во партиската
организација. Онаа улица беше шумна, секогаш е така во
Цвииќевата улица. Имаше снег, длабок и чист. Тој се враќаше дома
и не знаеше оти почнале апсења во некои партиски организации.
Кога стигна пред млекарницата, немаше никого Полека
чекореше кон својот стан и виде оти некој мавта од прозорецот,
стравливо мавта со рака и се сврте да види. Никого нема, но како
тоа?! Таа добра кола за ѓубриште веднаш изникна пред него. Како
само изникна, затоа што од еден од дуќаните што се залепени до
млекарницата потрчаа двајца агенти, тоа беа секако двајца агенти
— го познаваше едниот, и трчаа лудечки по снегот сакајќи да го
фатат. Едниот извлече пиштол, но не смееше да пука затоа што
избега во првиот ќош, а пред тоа две жени уплашено застанаа крај
него.
Се извлече тогаш. Доаѓаше потоа Ценка и расправаше: дошле
рано агентите и го барале, Таа им рекла оти не знае каде е. И Елка
била таму. Облечена во блуза. Капутот висел на закачалката, а
внатре имало летки, многу летки. Елка пеглала, една блуза петпати
ја препеглувала, а агентите чекале и прашале каде е тој и дали ќе
дојде и „зошто сте вие, госпоѓице, тука?" „О, па јас сум болна, само
малку болна и навратив к а ј мојата пријателка Ценка" — и тие не
посомневале. Сета среќа што не посомневале и излегле во дворот

да го пречекаат и двајца од нив отишле во оној дуќан што е залепен
до млекарницата, така што да можат да го вклештат. Елка ги
фрлала летките во зажареното грло на печката и дувала со устата
побргу да изгорат, а Ценка случајно застанала на прозорецот и
видела — ете доаѓа бате. Ѝ рекла на Елка. Таа се залепила, само
како се залепила за прозорецот и уплашено мавнала со дланката.
„Да не мавнеше така, ќе ме фатеа, и добро е што оваа улица не
беше слична на Цвииќевата во која, за среќа, понекогаш наеднаш
се појавуваат коли за ѓубре покрај кои може лесно да се избега."
Не беа престанале мислите да нижат сеќавања.
Влезе стопанката.
Се поздравија и му стави јадење на масата.
— Имате писмо — му рече. Го читаше.
Му соопштуваа: многу другари има во затвор. И Елка е таму.
Веројатно ќе одлежи една година.
— Многу е една година!
. . . Доби директива.
Партијата ги пушташе кадрите и удолу. И тој замина. Возот
брзаше. Кон југ.
Низ вагоните минуваа кондуктерите. И многу луѓе имаше.
Избезумени. Бледи, исплашени од безредијата на времето, од
настаните. Фрицеви шетаа, со валтери на појасите,. и се
загледуваа. Долго ги читаа исправите и продирно гледаа. Имаше
лажна. Но, за нив беше вистинска, зашто беше издадена оттаму
откаде требаше. А тој знаеше, сето тоа е убав фалсификат. И
гледаше.
Ораниците како малаксани тлееја. Немаше веќе орачи.
Станиците беа полуразрушени. Отсекаде мирисаше војната и
сината униформа на фрицевите. Купишта вагони на секоја станица,
крај патиштата камиони, стари и распарталени од експлозии,
купишта земја, обрнати стари топови, веројатно сопственост на
нашата армија, која така неславно се растури. Минуваа композиции.
Многу, натоварени со испиени очи, со шајкачи, брадјосани лица,
испиени погледи во кои цутеше ужас. На станицата кај Ниш едни
сакаа вода. Фрицевите пцуеја по германски. Сакаше да излета.
Не можеше да гледа композиции. Бледи лица. Бради. Погледи
што бараат леб. Фрицеви. Здебелени. Синооки. Дрски. Горди.
Фрицеви што пцујат. Композиции, Композиции што одат на север. И
други. Угоре. Со фрицеви полни. Матерки. Светнати лица.
Германски песни. Сини униформи. Засукани ракави. Крстчиња на
црвените светли кожи. Блескања во очите. Отворања на усните.
„Хајл Хитлер"! „Хајл Хитлер!". Поздравувања: „Хајл Хитлер!" „Хајл
Хитлер!" Чекори на станицата. Цела чета. Две чети. Три чети.

Чоколади, матерки со кафе. „Хајл Хитлер!". Три чети. Нова
композиција. „Хајл Хитлер!". Небото тежи. Небото солзи. „Хајл
Хитлер!". „Хајл Хитлер!" Нова чета. Диплење на униформи.
Светнати. Стегнати. Врз јадрите бутови. На напнатите гради —
железни крстови. По неколку на гради. Еден со монокл. Многу
достоинствен. И сите минуваа крај него и велеа: „Хајл Хитлер!".
„Хајл Хитлер!". И возот тргна и ужасно повторување со тркалата:
„Хајл Хитлер!" „Хајл Хитлер!". И небото се распори. „Штуки"
прелетуваа Свирепи „штуки". Свиреа. Се надвиснуваа над градот
што остануваше назад. Свиреа и се надвиснуваа. Во колона. Низ
небото. Спуштени ниско. Свиреа. Возот се плашеше. Возот бегаше.
„Штуки" се издигаа кон модрината. Сакаа да стасаат до облаците. И
не свиреа. Моторите само го тресеа воздухот. И лошо беше.
Фрицеви шетаа низ вагоните. Униформи. Две. Револвери. Два
валтера! Добри валтери. Сигурни валтери. Сини очи. Стегнати
погледи. Преглед на хартиите. Преглед на хартиите. А „штуките"
одминуваа. Небото веќе не татнеше така. Тркалата не ѕвонеа само:
„Хајл Хитлер!,", „Хајл Хитлер!".
А сеуште минуваа фрицеви. И на станицата надоаѓаа нови
композиции. Нови композиции. Црвени вагони. Вагони за добиток.
Вагони за стока. А внатре имаше луѓе. Во униформа. Или во
униформа која пред неколку дни била униформа на една војска. На
наша војска. И лица што бараат леб. И очи што прашаат каде. И
илјадници. И илјадници во композициите. На север! На север! Сè на
север татнеа композициите. Сè на север, а имаше толку страшно во
очите на тие што одеа на север. Брате мој, колку ужас имаше во
очите на тие што не знаеја дека сите композиции одат само на
север. . .
И му малакса погледот. Грозно беше ова.
Се сеќаваше: никој во велеградот не знаеше. Никој речиси не
знаеше дека ќе има војна. Дека така бргу ќе долета. Мигум ќе
долета. Преку радиото. Преку „штуките". Ох, какви беа „штуките"! И
како виеја. И како се симнуваа од облаците. И навираа. Удолу со
свирење. Не, тоа не беше свирење. Тоа беа крикови. Жолчни.
Свирепи крикови. Крикови на убијци. Железни виорења. Железни
спуштања и бомби. Каде ли не паѓаа бомби! И свиреа. Ужасно
свиреа. Луѓето не знаеја што треба да кријат. Каде да се скријат.
Тие не знаеја каде да бегаат. И главите ги веднеа. И лежеа врз
паважот. Се буткаа во визбите. А бомбите свиреа. Бомбите
раскошно трештеа. Земјата се пораѓаше. Земјата блуеше: тули,
бетон, коцки, блокови, асфалт, крв. Луѓе. Раскрвавени. Со коски.
Без месо. Во крв. Со малку живот. Со многу викање. Градот се

тресеше. Градот се тресеше. И земјата раѓаше — дупки. Земјата во
раѓањето голташе — згради улици, луѓе, жени, деца.
Небото слушаше: вијат „штуките" и се спуштаат.
И бомбардери.
Од челик.
Со луѓе.
Охо, не баш со луѓе.
Но, сепак мораа да имаат луѓе, затоа што добро удираа во оние
што немаа каде да се сокријат. Што не знаеја оти треба да се
сокријат и татнеа бомбите.
Градот добиваше рани. Земјата се пораѓаше.
А „штуките" сè така навалуваа. Немоќни беа писоците на
луѓето: така мали, така ситни, така безгласни.
Ох, зошто луѓето во тие мигови беа така безгласни?
А возот татнеше. Возот ја минуваше границата. Надоаѓаше
Бугарија. Непозната. Никогаш невидена. Благој полека ја листеше
адресата. И си претставуваше оти Софија ќе биде можеби слична
на велеградот што го напушти, веројатно ќе биде слична.
А возот татнеше и носеше неизвесности, возот татнеше и тој не
знаеше што станало со неа, каде ли е таа сега, каде ли е Елка.
Очите гледаат во далечините и станиците една по една
одминуваат, весело одминуваат, чиниш: овде не се чувствува оти
војната разулавена се стркала на стотина километри назад.
А возот збивташе и чадот се виеше, угоре, угоре, тој седеше, се
клатеше и цигарата догоруваше. „Ох, кога еднаш возот ќе ме
однесе на некој мирен брег!" — си рече.
„Нема мирни брегови", одговорија тркалата и сè така татнеа...

ВТОР ДЕЛ
Лежеа во тревата.
Низ ридиштата лазеа сенки вечерки, тихо и носталгично.
Пред очите: полето, розово од блескање и синевина под
Огражден и Беласица. Под градот, таму каде рамницата моќно се
раширува, трепереше црвеното сребро ка реката.
Дишеа: мириси на пролетни треви и горчлив, тежок, но свеж
пријатен мирис од црни борови.
Над нив птичките заминуваа на одмор. Ги слушаа дури и
првкањата на крилјата.
— Желни ли се? — прошепоти Јоска.

— Повеќе од сè — рече Благој. Лицето му стануваше бронзено
замислено.
— Сега си некако среќен — потфрли Јоска.
— Некако. Некако сум среќен. А ти знаеш само кога ќе можеме
да бидеме наполно среќни, Уште во свеста тропаат блиските
спомени.
Јосифовски се придигна. Ги стави рацете во раширените нозе и
незабележлива сенка му лизна низ очите.
— А овде, пријателе, беше на свој начин колосално трагично.
На шести наутро над гребенот на Беласица почнаа грмотевици од
топови. Луѓето излегуваа по долна облека низ дворовите и прашаа
што е. Никој не одговараше. Некои поумни коментираа, оти Бугарија
ѝ објавила војна на Грција. И навистина, никој не знаеше. Долу, во
седум, офицерите излегуваа пијани од кафеаните со пеачките. Во
седум и половина пак пиеја во кафеаните и грмеа: „Стапивме во
војна со Германија, веќе заробивме дваесет и два тенкови" и
нарачуваа пиење. Токму тогаш нешто заклокоти долу при влезот на
градот. И клокотењето некако ги стресе сите што беа излегле на
улица. По пет минути, фрицевите со шмајзери ги истеруваа
пијаните офицери, а нивните метреси очаено си ги скубеа косите.
Некој пискаво соопшти оти крај првиот бункер паднал еден
Германец. Нивната традиционална претходница. А потоа целата
жандармериска станица, од која трештеа неколку пушкомитралези и
десетина осамени пушки, стана сета ранлива од тенковски гранати
и „зорки." Расправаа луѓето: за неколку минути отпорот бил скршен.
А во градот сè беше бајка: надоаѓаа Германците, врз тенкови, борни
коли, моторетки со приколки, црвени и радосни, командантот за три
минути веќе седеше во канцеларијата на полковникот кој заедно со
десетина офицери збудалено пукаше од „Царевите Кули" со два
тешки „Максима."
Потоа почна грабеж. Неколкуте големи згради на касарната
станаа панаѓур. Неопфатниот двор со десетици магазини стана
само луѓе, жени, и деца, најмногу мали деца, и момчиња. Дигаа,
секој дигаше по нешто: ќебиња, брашно, многу брашно, со коли,
цоколи со кошеви, конзерви, сè, сè дигаа, а фрицевите дури
приквечер осетија оти исчезнале тони од магазините. Цела ноќ се
влечеше, непрекинато, во градот имаше неколку магазини, обично
во школите, и таму грабеа, сè деца, сè момчиња и влечеа сè што ќе
им паднеше под рака.
А митралезите до приквечер не престануваа рафално да
тропаат врз ќерамидите на касарните. Фрицевите се расположуваа,
тие зафаќаа сè што ќе им биде потребно и луѓето не знаеја што да

мислат, секако не знаеја што да мислат и ги праќаа децата да
крадат, да крадат како улави.
Сликата попладне беше повеќе од смрт.
Надоаѓаа колони заробеници.
Неизбричени. Одеа. Не. Не одеа. Се влечеа. Со нив и старата
облека. А во касарните имаше толку резерви. Многу резерви. А тие
немаа ништо. Ти велам: ништо! Само очи. Какви очи! Жените
плачеа. Сите плачеа. Гледаа: еполети. Искинати. Распорени.
Чевли. Прав. Сантиметар прав. И колони. Долги колони. Крај нив —
по еден фриц. Синоок. Здрав. Насмеан. Цинички насмеан и
задоволен фриц. А сонцето окрвавено се спушташе на запад.
Колоните течеа. Сè така течеа. И жените плачеа. Сите плачеа,
зашто знаеја дека и нивните се влечат така. Сосем така. Јавиле
дека имало и мртви. Биле распарчени од гранатите. Биле
пресечени од рафалите. И имало многу меѓу нив во агонија. А
пукале. Пукале со пушки против тенковите кои цел ден го тресеа
градот и на кои имало натписи дека поминале низ Париз, низ Ница.
Ноќта не беше легнала и командантот ка новодојдените
окупатори се покажа — на сите главни згради веднаш да се
истакнат нивните проклети, жедни за крв знамиња. Со прекршени
крстови. И оние што одамна чекаа да „дојдат браќата Бугари" се
погрижија да истакнат. Знамињата се вееја Фрицевите одеа со
патроли и проверуваа, Кој не истакнал — тешко му. А некој веќе
прашуваа. кога ќе дојдат „браќата" од другата страна на границата.
И граѓаните веќе знаеја. По окупаторите од север сега ќе дојдат
други. Некои од градот веќе се интересираа и почнаа да шијат други
знамиња. А малку беа. И малку се. Ги знаеш веќе и ти. Истите што
шиеја знамиња за Германците почнаа уште истата вечер да ги
кројат оние за пречек на „браќата".
И тажно беше тоа.
Трагично — тажно.
Чесните граѓани почнаа и да пцујат.
Добро да пцујат, зашто некои говореа дека ќе треба да се
чекаат оние од другата страна на границата. А беше уште првиот
ден од окупацијата. И оние што истакнуваа знамиња забележија —
фрицевите почнаа во првиот час да ги демолираат дуќаните.
Стоката се развлекуваше, фрицевите кршеа со секири, воени
секири донесени од работилниците на „Ќруп", од гигантите на Рур, и
демолираа сигурно и разрушувачки.
А тие што истакнуваа знамиња почувствуваа: „Дебело ќе биде
ако нè молат".
Командантот даде нова наредба: да се престане.
И фрицевите се потчинија.

Богаташите пак плиснаа во темнината да спасуваат.
Утредента веќе знаеја што да прават.
Целата стока се испари од дуќаните.
Цената на брашното поскапна.
Луѓето се стипцосуваа.
Зејтинот наеднаш пропадна некаде.
Цигарите се испушија за една ноќ.
Текстилот го изедоа молците.
Маст веќе можеше да се добие само „под рака".
Некои што имаа само толку пари колку да истраат еден ден
осетија: крвава е војната и пустошот го носи во секој нерв.
А фрицевите се точеа. Во колони. Луѓето извикуваа: —
Страшна сила! Ужасна дисциплина! Огромна војска! Невидена
механизација! Изненадувачка хигиена! Глупава послушност! — и се
крстеа. Обично жените се крстеа. А со нив надоаѓаа оние од
другата страна. Првите агитатори. И веднаш се намирисаа со
тукашните. Тукушто се најдоа и почна низ градот да шумоти.
Немирно да шумоти оти треба да се организира пречек.
Раскошен.
Богаташите, чифликчиите, оние што во свое време му служеа
на врховизмот и за кој дадоа и жртви, се надеваа оти му е сега
времето да се фати нешто од оние што ќе дојдат.
А ние гледавме и знаевме — сега е времето. Токму така ќе се
размавтаме. Ќе се размавтаме и нема да дозволиме оние да
стекнат мислење оти овде ги чекаат само со солзи. А имаше илузии
некакви, само илузии што оние што ќе дојдат ќе донесат слобода.
Само к а ј неизвестените клокотеа илузиите и по извесно време се
распрснуваа, само по извесно време. Есперантистите пишуваа
пароли. Сите пишуваа. Комунистите веќе не беа малку. Комитетот
раководеше. Паролите растеа. Се размножуваа: луѓето читаа —
„Македонија на Македонците", „Смрт на шпекулантите", „Долу
скапотијата", „Долу шпионите". Со црвена боја се испишуваа
паролите и тие се множеа. Во монополот Ката организира големи
работнички групи. Таму работеше цела партиска ќелија. Ние
дававме инструкции и советувавме. А градот тргнуваше по нас.
Многу групи. Вонредно многу ударни групи формиравме. И утрото
кога богаташите и оние од „самоиницијативниот одбор" за пречек
сакаа да го поведат народот на свој начин, ние потековме во друг
правец и народот тргна по нас.
Пред сите блескаше картата на Македонија во природни
граници. Оние сакаа да ја сокинат. А над над неа се вееше
паролата: „Македонија на Македонците".

„Македонија на Македонците!" — извикував. и стотици гласови и
зградите се тресеа, улиците стануваа премногу тесни и нашите
татнеа: „Македонија на Македонците". Оние се возбудија: сигурно
сега доаѓаат. Прав се издигаше на побеленото џаде, патот покрај
кој сеуште се црнееја остатоци од војната, скршени топови,
расклатени коли, расфрлани остатоци од некој конвој на трудова
чета.
Оние трубеа: „Доаѓа Четрнаесеттиот полк. Четрнаесеттиот
македонски полк!" Каква камуфлажа! Каква мајсторија за
стоплување на срцата на сите Македонци, и оние, велам, доаѓаа.
Не на борни коли и со тенкови. Со музика. Со „Шуми Марица" и
удари на тапани и басови на труби, жолти од сонце, жолти од
метал.
Оние не можеа да издржат. Кога стасаа на педесетина метри
од мешавината луѓе и деца, се стрчаа. И плачеа. И бакнуваа. И
велеа: „Ох, ох, најпосле дојдовте, најпосле дојдовте, браќа! Ох,
колку е тоа прекрасно оти дојдовте! Ние цел живот ве чекаме!" И
плачеа. Претстави си, Благој, тие плачеа вистински. И се
прегрнуваа. И се стискаа. А музиката татнеше. Со „Шуми Марица
окрвавена...", со окрвавена Марица сакаа да го разрушат небото, да
го уплашат воздухот пролетен. И едни сакаа да држат говори, сакаа
да држат пламени говори. И ние екнавме. Како само ги затресовме.
„Македонија на Македонците!" — и ги нишавме паролите. Ја
прикажуваме Македонија во природни граници. Се стрчаа некои од
групата што беше напред и, како хиени, успеаја да скинат од картата.
Стана метеж, мал. И оние се обидоа Да држат говори. Свечени.
Попусто. Пак се разбранивме и тие жолчно нè гледаа. Како хиени нè
гледаа и не можеа со очи да ја опфатат нашата многубројност.
Сакаа тие да поведат.
Се лизнаа.
Ние се вртевме и поведовме.
И сите тргнаа по нас.
Плоштадот изненадено нè чекаше.
Деца. Жени. Луѓе. „Шуми Марица" зад нас. Знамиња. Многу
знамиња на куќите на „благонадежните" и синкав трепет во
воздухот. Атмосфера, изострена. Напната. И трчање на безгрижни
деца. Градот се слеваше кон плоштадот. А колоните во полкот веќе
маршираа по главната улица. Мирисаше на кафеава униформа,
износени „ботуши" од телешка кожа, од кисела војничка пот, кои
пешки минале триесет километри. Воздухот се исполни со прав
донесена од мазгите, комората и новите коли пред кои уморените
коњи одвај чекореа, тешко, зарипнато и бедно.

Оние тогаш пак почуствуваа: време е овде да се каже нешто.
Да се поздрави, зашто така можеби никогаш народот нема да се
собере. Секако под вонредни услови, само така може да се собере
народот. И којзнае дали ќе има по десет години такво љубопитство,
незнаење, верба, надеж, исполнети привидно почетни илузии, и си
рекоа решително: време е, сега му е токму моментот да се
покажеме. Еден од оние задно со другите запна да зборува за
солзите на срцето, за желбата да бидеме слободни од
великосрбизмот и од неговиот јарем. „А сега, а сега, драги браќа,
ние сме наши и ќе бидеме!" И ракоплескаа некои, некои
ракоплескаа, а беа малку. Колоните долу мируваа умртвени и
строги низ главната улица. Гордите големци од администрацијата и
воените задоволно светкаа со очите. Во рацете ги стегаа свечените
ракавици и мавтаа со главите, достоинствено, ведро мавтаа и
мислеа: „Прекрасно, прекрасно ќе се настаниме овде и тие ќе
почувствуваат кои сме ние и што можеме." А докторот зборуваше и
солзи му течеа.
И не можеше на крајот да се дозбори, зашто нашите групи пак
екнаа: „Македонија на Македонците!"
И престана докторот.
На негово место почнаа да доаѓаат колоните на полкот.
Трубите личеа на фанфари. Трубеа силно. Нагласено. Четите
минуваа со уморен, но одмерен, висок марш. Невиден висок марш
од кој прстите на нозете се качуваа дури над слабините и жените
зборуваа: ,,Само како маршираат. Ќе биде страшно ако можат сè
како што маршираат" — и ечеше: „Шуми Марица, окрвавена",
колоните минуваа, поздравуваа налево, поздравуваа лицата,
прашливи, весело изморени, и маршираа. Остро ги удираа
ботушите и прав креваа, тој се виткаше над главите, а тие сè така
маршираа. . .
Воената музика почнуваше други маршеви и луѓето се
разијдуваа, затоа што оние се влечеа долго, долго се влечеа и
луѓето чувствуваа: немаат борни коли, ни тенкови, ни камиони, сè
така пешадија се влечеше и мали топови и митралези натоварени
на мазги и изморени војници кои водат мазга и гледаат насекаде во
облеката и лицата на сите што љубопитно стоеја во шпалирот и
музиката свиреше маршеви и луѓето се разијдуваа, затоа што долго
време се влечеа. Некој од групата зборуваше: „Бедно изгледаат
овие новодојдениве."
Пријателе, тоа беше првата слика.
Запалија.
— Време е да си одиме — рече Благој.

— Секако ќе си одиме. Вечерва ќе треба да се видиме со Ванчо
Фончев и другите.
— Утре ќе зборуваме за она што ни претстои. Нашите ќе треба
да дојдат во оној дол што се крие лево од првиот мост, угоре во
ридиштата. Тие нема да осетат ништо. Луѓето ќе излезат божем на
прошетка. Ќе зборуваме јас и ти. И ќе го кажат својот збор. Сега е
време да се собира оружје, да се присобира народот, да се
подготвуваме за борбата што ни претстои . . .
— Секако, сакан мој. Јас ќе се погрижам да организирам
состанок со есперантистите и ќе биде онака како што замислуваме.
И оние одозгора ќе треба дниве да соопштат нешто. Веројатно
насекаде се преземаат мерки. Време е да се собира оружје. . .
И полека чекореа по падината. Навлегоа во градот.
Надворешната врата беше отворена. Внатре мајката на Благој
чистеше тенџере.
— Добровечер, "мајко — рекоа,
— Добровечер, деца, сега ќе сварам кафе. Се разбира — од
'рж. Ние пиеме кафе само од 'рж.
— А Елка, каде е таа? — праша.
— Со Ката излезе. Двете отидоа некаде.
— Вечера, мамо? — прашаа.
— Нешто ќе измислам.
— Знаеш што. Ако нема друго, ти направи чалбур. Помалку
јајца, повеќе брашно и вода и ако има црвен пипер, што лути. Само,
нека лути, — шушна Јоска.
— Ќе биде. Тоа е добра работа. Но, ќе ставам повеќе вода оти
сме многу.
Пушеше и седеше на миндерот. Јоска почна да прелистува
некаква книга. Ги напињаше очите и му се притемнуваше.
— Слаба светлина — процеди.
— Сосем. Градот сепак од оваа немал подобра. Вечераа. Сами.
Тројцата.
Потоа темнината низ сокаците ги пиеше.
*
*

*

Македонско пладне во април. При крајот на април, илјада
деветстотини четириесет и првата.
Како сенки, триесетина луѓе излегуваа од градот и се накачуваа
низ ридиштата. Потоа брзо слегуваа во долот над кој почнуваат
ретките Pinus Niga Voritete Palaziana. Ги гледаа моќните капи на

боровите и се одушевуваа од убавината на зеленилото кое се
фаќаше по грбовите на ридиштата. И слегуваа кон дното на долот
во кој има многу камење довлечени од порои и испиените ребра на
ридиштата, угоре, таму каде се наоѓаат периметрите...
Скоро сите беа дошле.
Црнопурестиот Фончев зборуваше нешто со Минанов.
Ката и Елка шушкаа меѓу работничките-комунистки од
монополот. Јоска беше се зазборел со Шпиро и Новаков. Благој му
расправаше на Минанов да испратат стража крај патот. Да внимава
да не наидат оние од полицијата.
Овој клатеше со глава и потврдуваше.
Еден другар сам се пријави.
— Време е — рече Јоска.
— Па да, другари, да се присобереме.
Се местеа.
Младите стануваа немирни.
Прво зборуваше Јоска. За окупацијата. За доаѓањето на новиот
непријател од Бугарија. За положбата на земјата. За таа на
Македонија. Го слушаа, разбираа оти доаѓа ново време. Сега ќе
треба комунистите да се покажат.
Благој зборуваше: — Другари, оружје ни треба. Сите ќе треба
да собираат каде и да било. Низ ридиштата сеуште може да се
најде нешто, во дворовите на касарните уште пукаат куршуми од
пепелиштата што чадат. Можеби ќе успееме да најдеме и муниција.
Јавуваат оти к а ј Ново Село можел ода се дојде до два митралеза.
Инаку, не е лошо да се види низ училиштата каде се наоѓаа
магазините. Непријателот изврши две блокади. Издигаа сè. Малку
сме и ние криви што веднаш не собравме оружје. Но, така велеа
едни другари одозгора, дека не ќе треба оружје, а сега ние сме на
мислење оти е тоа потребно. Ќе собираме и црвена помош.
Два часа беа таму. И други дискутираа. Даваа предлози, каде
би могло да се најде оружје.
Потоа се распрснаа низ ридиштата и нивното изненадување
беше поголемо — во градот имаше блокада. Шлемови, бајонети
ставени врз карабините светеа на сонцето. Улиците беа затворени
од стражари. Низ куќите влегуваа по двајца војници и еден
претпоставен и сè расфрлуваа. Жените грчеа мишки. Многумина
зборуваа: — Еј, со песни и маршеви дојдовте. Зошто сега бркате
така со бајонети и растурате сè низ куќи? — Нема оружје, нема што
ќе ми мене такви ѓаволи! — расправаше една стара жена и ја
клатеше ситната побелена глава.
А градот беше целиот во блокада.
Рамномерно и нервозно тропаа ботушите.

Челичните врвови на ножевите го бодеа воздухот.
На прозорците цветеа љубопитни глави на старци.
Децата седеа дома. Никој не смееше да излезе надвор.
Наредбата беше строга — секој да го даде сокриеното оружје
што го има, инаку . . .
Луѓето коментираа средувајќи ги расфрлените предмети од
страна на оние во кафеава униформа:
— Еј, таква ли слобода доносевте?
А блокадата траеше. Улиците беа стиснати меѓу бајонетите и
строгите лица што се подаваа под зелените шлемови.
— Каква слобода, какви лаги! Лажат и овие шушкаше старец
седнат под јаворот кај Чифликот. — Отиде Иван, дојде Стојан — ете
што е ова. А така добро, кутрите, зборуваа за некаква слобода, а
еве дигнаа од дома десет чифта чевли што ги донесе синот од
касарните. Е нека дигаат. Тие и без тоа веќе сè извлечкаа. И од куќи
и од дуќани. Со левите ги избришаа сите рафтови и ми се чини оти
ни во тринаесеттата не изгледаа рафтовите така празни. Од свила
до партал — сè снема. Не е ова слобода, не е, велеше стариот, а
жените што полнеа вода на бунарот збореа: — Молчи, пред десет
минути заврши блокадата и некој ќе те чуе и ќе го обереш бостанот.
Стариот виткаше „качак" и вртеше со главата:
— Великосрбите бркаа. Сега и овие бркаат. И тоа овие бркаат
со бајонети, претстави си. Ги знам јас нив уште пред Илинден, и по
него, и за време на четите. Добро ги суредувавме. И ви велам јас,
дека сиве овие „Шуми Марици" се само ветришта. А и царот го
довлечкаа овде. Низ општината шеташе и даде на една девојка сто
лева! Цар, а сто лева за цвеќиња!
И налутено вртеше со главата. . . . Низ околијата активистите и
симпатизерите тргнаа да собираат материјали и да бараат оружје...
. . . Во клубот на есперанто вриеше секој ден..,
. . . Граѓаните чувствуваа: почнува да тропа гладот...
. . . Резервите се лижеа и сè стануваше поскапо...
Началникот на полицијата издаде наредба — сите
радиоапарати ќе се запечатат. Долу со слушањето вести од Исток и
од они што го подржуваат „црвениот ѓавол" од север . . .
— Народе — ќе слушаме само Софија. И по некоја станица од
Германија која дава вести на наш јазик. . .
Надоаѓаа контролорите и агентите запечатуваа...
. . . Луѓето се смрачуваа . . .
. . . Искреа илузиите . . .
. . . Во собата на началникот на околијата ѕвонеше телефонот
— јавуваше началникот на полицијата: — Есперантистите мирисаат
на црвени. Ќе треба клубот да го растуриме. Ќе летаат на парчиња.

Не можем да позволиме да зборуваат меѓу народот против Борис,
Бог и Б'лгарија. Нашите јавуваат оти е време да створиме и
браничка оранизација.
— Секако, секако одговараше началникот.
— И оваа група околу оној Благој и Јоска. Што мислиш ти за
нив!
— Само лошо.
— Почнуваат овие да матат.
— Ќе ги разматиме по наше. Клубот има да одлета во
соништата.
— Многу излети спроведуваат и зборуваат, како што сме
известени од некои наши благонадежни граѓани, за Македонија,
Гоце Делчев и слично.
— Колега, за сето тоа ќе треба да се направи план и мајсторски
да се раскршува. . .
*
*

*

Во монополот надоаѓаа. Облечени во нови алишта, во скромни,
испеглани, закрпени, со насмевки. Залезот фрлаше крв и сенките
растеа. А тие надоаѓаа — членовите на есперанто-клубот,
раководени од активистите, беа ги поканиле сите оние што
надоаѓаа насмеани и весели. Салата, голема и пространа, имаше
лампиони, светилките полека се палеа, клупите и столовите крцкаа,
зад сцената трескаво се подготвуваа. Оние од комитетот беа
успеале да поканат музиканти од Четрнаесеттиот македонски полк
и ги замолија пред приредбата да ја исполнат песната — „Изгреј
зора на слободата. . . " — Прво се мрштеа, оние што мислеа оти тоа
ќе биде незгодно. Победија позапалените Македонци и силата при
отворањето на завесата се смири. Лампионите фрлаа снопови мека
светлина. Лазеа лилавата, зелената и црвената боја и музикантите
го свиреа она што беа ветиле оти ќе го отсвират. Петстотини чифта
жилави раце ракоплескаа. Завесата пак се слепи и отвори.
Активистите ја изведуваа пиеската: „Македонија не е слободна,
Македонија е поробена"...
Здивот на оние што гледаа често запираше. На сцената —
пејсажи од Татковината. И една црна сенка, голема и неопфатна, и
поморничава од облаци се надвиснуваше над зеленилото и
убавината на
Татковината. Облакот доби лик на вештерка која ги спушта
рацете да ја улови Татковината што се беше метаморфозирала во

облик на прекрасна девојка. Вештерката потскокнуваше и
придоаѓаше ломотејќи, Рацете свирепо се надвиснуваа, а девојката
успеваше да се извлече. Тогаш сеништето запна и темнина ја покри
Татковината . . .
Коле Орцев, млад, синоок, ги наполни градите со вжарениот
воздух и писна:
— Македонија не е слободна, Македонија е поробена!
Искри му навлегоа во крвта.
Тишината стана морничава.
Полека надоаѓаше светлина. Сцената пак го добиваше она што
претходно го имаше. Од исток се појавуваа срп и чекан. Мракот
полека и плашливо бегаше. Симболиката наежуваше.
Орце излезе насреде сцена и нурна со гласот меѓу сите:
— Да живее Македонија!... Ракоплескања ги затресоа
прозорците. Оркестарот викаше на играње. Стројно пливнаа
двојките.
Меѓу нив по половина час дојде експонентот на фашистите и
„македонштината" — Ѓузелов и компанија. Дигаа раце, ги вртеа
очите, се заканува и со пцуење ги напуштија просториите...
Утредента градот се изненади:
Власта смета оти друштвото на есперантистите се огрешува во
етикетата на режимот и царството
И не дозволува настапи слични на оние во монополот. . .
Комунистите истата ноќ одржаа состанок. Јоска и Благој
дискутираа. И Фончев и Поцкова. Скоевците заседаваа.
Тупаниците ги разнишуваа масите.
— Ако, не е важно. Ние ќе работиме на уште помајсторски
начин — решија.
Мракот што побелуваше од првата мугра им остана зад
грбовите кога влегуваа во своите куќи...
*
*

*

Началникот пушеше. Врз меките фотелји бавно се нишаа
дебелите тела на доверениците: началникот на полицијата, двајца
добри и испробани агенти, еспоненти од градската власт —
пробугари.
— Но, драги мои, да запалиме по еден „Картел". Тоа веројатно
ќе нè освежи. Јас секогаш пред вакви дискусии пушам од нашите
прекрасни тутуни! Инаку, веќе нарачав и кафе. Се разбира,
оригинал. Не го практикувам методот на еден уважен адвокат од

нашите краишта кој во неприродното кафе става по едно зрно
вистинско и потоа на крајот зрното го изедува. Овде е сосем
раскошно, имаме и чисто кафе! Секако тоа е специјалитет кој ретко
може да се најде. Но, да се заблагодариме на великодушноста на
нашите големи градски трговци а, се разбира, и тие на нашата —
вака ќе ја тераме по сто години сосе празници...
Смев се разнесе низ воздухот.
Служителот потропа трипати.
— Влези бе! — рече началникот —Простете, господин
началник...
— Нема зошто бе! Ти само ставај! Служителот треперливо се
вртеше крај двете маси и ставаше во мали кинески чашки кафе.
— Пфуј мамката, како само мириса! — шепнаа сита
Останаа сами. Сега во опширната просторија долго се носеше
шмркање.
Началникот удобно се истегна во фотелјата и ги набра веѓите.
Потече разговор:
— Да, мили мои, треба нешто да се направи Вака не може! Се
согласувате дека вака не може? Вие, љубени мои, ми се чини оти
слабо мирисате! Токму така сакам да ви потцртам! Немаме вредни
извештаи за тоа кој ја мати овде! Немаме. И господин началникот
на полицијата, тоест вашиот ценет претпоставен ми дава само
претположби. А јас сакам да ја расчистам положбата. Колосално да
ја расчистам. Ние сме овде оние што треба да го браниме режимот.
Власта почнува од нас и ние ќе бидеме пред сè одговорни за овие
скандали! Каква Македонија! Какви сцени дозволивте да се
прикажуваат овде! Имам податоци дека некои граѓани се моткаат
низ селата. Собирале нешто! Што? Дали сме сигурни — што? И кои
се тие што собираат? Еден, двајца, групи? Има луѓе што одат по
приватна работа, сакам да кажам по чесна работа, но дали сите од
нив одат по такви добри работи? Проблем! Тоа е проблем! Сакам
да сме начисто дали овде не е горешто! Бездруго сакам да знам а
вие сè така ми тандардикате оти е тоа така-вака! Конкретни
резултати, господа! Само: ла конкре! Оној пречек за кој ми се
расправаше — довде ми дојде! Ваквите работи не се случајни!
Причините ги сакам. Јасно? И иницијаторите. До еден! Вашиот
претпоставен веќе има некаков список, но тој виси. Ги знам тие
гулаби и јас, но не се меткаат онака и се лизгаат, па човек не може
да заклучи дали е на прав пат. Еве овде е господин Ѓузелов. Тој, по
моему, има многу точни забелешки во однос на овој хаос во градот.
Добивме податоци од некои наши луѓе оти имало многу екскурзии,
некакви читачки групи меѓу жените и граѓаните. Кој ги организира,
Зошто? И дали навистина го знаеме нивниот број? Какви се темите?

Можеби личат на оние што ги изведуваат при прошедбите? Во нив
гледам една жолчност и будење на некакви македонски и
југословенски аспирации? Колку луѓе сме уфрлиле меѓу нив? Тоа
треба да ни е јасно ако сакаме тупаницата да ни е здрава.
Наближува најсвечената прослава — донесувањето на свештениот
огин. Тоа ќе биде манифестација на народната волја и љубов кон
татковината. Веќе имам инструкции за подготовките. Вам ќе ви ги
соопшти уважениот шеф а јас имам и една друга грижа — тоа да им
стане пристапно на масите. Јасно? И вие по таа линија ќе
соработувате. Треба да се труби, да се лепат плакати, да се
одржуваат предавања. Низ училиштата, низ кафеаните тоа мора да
струи, како лилави сенки да тече, да струи и опфаќа. Сега ќе
видиме дали ќе се повтори онаа Македонија на Македонците
Будност и забелешки, браќа; да, токму така. На сите страни уши,
мораме да ги развиеме нашите сетива до совршенство и да знаеме
кој е за нас, кој стои на спротивната страна и тогаш — пројава, по
неа — сеч — главата долу. Нема шега. Денес целиот свет пламнал
во војна. Ние сме сојузници на најголемата сила на светот, на онаа
сила која ги дроби дивизиите на црвените ѓаволи на север, и срам
да нè фати ако дозволиме овде, во мирните води, да навлезат
други крокодили а ние да незнаеме! Јасно? Вам особено ви се
обраќам, скапи соработници од градот. Внимавајте, будно
внимавајте — ние не ги забораваме услугите! Никако. Ја имате
нашата доверба и сè ви е на располагање. Со господин Ѓузелов
имам посебен разговор и сметам оти вие ќе се искажете и за тоа на
работа...
— Јас сепак мислам оти овде има црвени — шушна агентот и
очите му засветкаа.
— Има, секако. Но каде? Кој? Аргументи, мил мој!
— Ќе ги добиете.
— Аха, тоа е веќе подобро!
— На какво мнение сте вие, господин Кујумџиев?
— На чудно! Во селата што потпаѓаат под мојата општина веќе
мрмори нешто. Оние екскурзии не престанаа. Се одржуваат
веселби, се разговара, се шушка. Имам податоци оти се држани
предавања за автономна Македонија онака како ато ја замислувал
Гоце Делчев. Рецитирани се стихотворби со комунистичка
содржина. Кој? Кога токму — селаните не знаат да кажат. Веќе и јас
ширам мрежа меѓу побогатите.
— Убаво! Па тоа е генијално!
— Оние Благој и Јоска ми се сомнителни — рече друг.
— Но, господин Панов, вие тоа убаво го велите, но зошто?

— Често се наоѓаат со разни граѓани и дискутираат. Не сум
успеал ништо да дознаам, но се надевам оти ќе дојдам до некој
нивни разговор. Инаку, и двајцата се дојдени од Белград. Јоска меѓу
есперантистите постојано се меткаше, а првиот организирал штрајк.
Веројатно старата крв веднаш не може да стане поинаква. Таа ќе си
врие...
— Засега, мили мои, што мислите вие за некое ново друштво.
На пример, да го наречеме „Отец Паисиј"? Преку него би можеле да
ја шириме нашата идеологија и братството меѓу овие овде и нашите
од другата страна. Ви имале наши луѓе, граѓаните и младината би
плиснале кај нас и мрежата што ќе ја создадеме ќе стане она кое го
сметаме за премногу потребно.
Господин Ѓузелов и јас веќе имаме еден список на
благонадежни граѓани. Тоа се луѓе од авторитет. Порано биле
богати, а сега уште повеќе. Сите во околијата и градот ги познаваат.
Во управата би можеле да дојдат повеќемина а, се разбира, и наши,
најсигурни. И Скерлев, аптекарот, би го коптирале. Тој е граѓанин а,
притоа, и наш човек.
— Одлична идеја! — светнаа очите.
— Секако. Планот всушност е готов и дниве почнува
агитацијата. Знам оти дојде Стојанов озгора. Знаете ли, и тој е
способен да овозможи браничката организација овде да фати
корења. Младината ќе ја стегнеме во духот на фашизмот и нашето
царство! Тоа ќе бидат идните кадри, здрави, нови и цврсти.
Господин Стојанов, тој синоок и јадар маж, таа корпуленција од
снага и сини очи, тој вистински Бугарин ми даде одлична идеја на
кој начин да ги внесеме сите во организацијата: младината нема
алишта. Секој ученик ќе треба да има униформа. Таа ќе се издава
со белешка. Кој е браник — ќе добие, кој не — рас! Нели,
велелепни? Јасно, не треба мене да ми одобрувате туку нему. Ние
веќе на некои младинци им дадовме оружје. Така, да вежбаат. А
потоа и браниците ќе имаат униформа. И ножеви. Друштвото на
скаутите отиде поѓаволите. Во неговата управа ќе влеземе ние.
Можеби и господин началникот на полицијата. Нели, мил мој?
Секако се согласуваш. Јасно. Тоа е така блиско до умот. И оружје,
ако треба, ќе се даде. Пушки, на пример, или ножеви и екскурзии,
разговори, предавања, со еден збор сè, сè за да можеме да ги
прифатиме во прегратките. И дојдоа ли таму — нема каде. Наши се!
Веќе се смрачуваше.
Тие и понатаму планираа.
Еден ден ѕидовите на градот осамнаа наранети од плакати:
Пишуваше: „Утре, недела, ќе се одржи основачко собрание н а
и д н о т о друштво „Отец Паисиј". Се покануваат граѓаните и

младината да присуствуваат на свеченото избирање управа и
ставање основите на друштвото.
Од Иницијативниот одбор."
Вечерта комитетот одржа состанок.
И оној на СКОЈ.
*
*

*

Чекореа. Јоска и тој.
Улицата ги водеше кон киносалата на крајот од главната улица.
Пред очите зградите светеа од сонцето што раскошно плискаше
светлина. Сенките беа долги и остри. Полека си зборуваа:
— Е, пријателе. Нашите ќе почнат да доаѓаат во 8 часот?
— Секако, Благој. Првата нивна организација траеше долго. А
нашата верувам оти ќе успее да ги склопчи.
— Така те сакам. Имам доверба во СКОЈ. Орце, Мара, Батев во
гимназијата, нашите во монополот, другарите меѓу граѓаните — сè
ветува дека ќе успееме да испревртиме...
— Секако. И чекореа.
Неделно облечени, младите луѓе почнаа да надоаѓаат.
Се поздравуваа и се собираа на групи.
— Еве ги, доаѓаат.
— Кој доаѓа?
— Ѓузелов и некои од нашите сограѓани.
— Прави се на три ипол. Не поздравувај.
— Секако, Јоска.
— Охо, овде веќе многу дошле! — шепна Ѓузелов.
— Се разбира, сакан мој, се разбира — повторуваше
началникот. Потоа запали и прокркори: — Не би било згодно јас да
присуствувам.
. . . Вечерта едните славеа, додека другите се мрштеа и пцуеја
на адреса на првите.
Градот ломотеше. Се ширеа разговори оти нашите не сакале
друштво. Партиската организација и СКОЈ пратија извештај до ПК
за настанот...
...И двајцата лежеа.
Старата и Елка постојано работеа.. . — Е ј вие, ќе се испотепате
со овие приготвувања — се шегуваа лежејќи.
Двете не им одговараа. Само смев доаѓаше до нивните уши.
— Бев на село.
— И?

— Почнува да расте мрежата. Со Иван Плаифров мислам оти
ќе може да стане нешто. Тој, како ми се чини, веќе е наш — а има и
авторитет. Ќе привлече и други луѓе.
— Ме радува. Веќе имаме врски во Кулиш, Водоча, Штука.
Просениково е идно ново гнездо. Да запалиме?
— Секако.
— Како ти оди тебе кај Димитров?
— Заплеткано. Малу плаќа. А блиски сме. Но, ќе работам. Ти
сам знаеш каква е задачата.
— Јасно. А јас се плеткам со овие шиења. Ни за леб не
излегува. Нема што да се зготви.
— И сам знам. И јас сум член на семејство.
— Добар член. Но, пак ќе свртам накај селата.
Со вреќа. Така пô не се забележува. Ќе прашаат некои: — Што
бараш? — Брашно! — и нема што да кажат, зашто им е јасно дека
луѓето немаат ни брашно, сол, шеќер, ништо немаат. Само купон,
малу и на грамови. Знаеш ли оти ќе почнеме да носиме чевли од
дрво. Мислам на долниот дел. Слушам оти такви веќе продаваат по
некои градови.
— Генијална политика! Од една страна, таа има ужасно да ги
компромитира. Јас мислам оти никога шверцот не бил таков. Во
градот веќе настанува една нова нијанса на луѓе од пари —
шпекуланти. Какви ли не врски имаат со полицискиот апарат и
агентите. Едните пропуштаат, другите даваат. Зависност и
соработка. А оние од голем ранг нè познаваат и соработуваат. Ќе
мораме да имаме по десет очи.
— Сметам оти веќе тие и така гледаат.
— Сепак, сосем занимливо станува. Во гимназијата не ми се
допаѓа. Оние алишта почнаа да влечкаат голем дел од младината.
Распрашувам:
— Зошто станавте браници? — а тие: — Па, од каде алишта, а
вака...
— Нашите таму дејствуваат. Веќе ги има триесетина. Мислам
да почнеме, освен со литература и дискусии, и со обука со оружје?
_Не е лошо тоа да се протолкува и мерките сами по себе се
тука.
— Веќе имаме и машина. Летки ќе можат да се отчукуваат. И
шапилограф ќе се пронајде. Слушам оти во некои групи добро оди.
— Е ј вие, ќе станете ли да вечерате? — свика старата.
— Сега. Кој се откажува од јадење!
— Бргу, ќе истине.
— Што?
— Попарата. Станаа.

Петмина вечераа од една голема тепсија. Елка заљубено го
испиваше Благој со очи.
— Стара, кога ќе тропнеме. Време е веќе. Од Белград ваму ја
донесе и ќе се прави современ. Не сака наеднаш да се кандиса туку
да дошол август. Горештина е тогаш овде. . .
— Ама не оди така, Јоска. Тој треба малу да присобере пари и
мама готви нешто. Не можат туку така — па на поп.
— Море, какви попови?
— И јас сум против тоа, но овде е таков режимот и ќе мораме.
— А што мисли таа?
— Оф, јас ништо не мислам. Според јорганот— и нозете.
Ништо немаме, но важни сме ние двајцата. Ќе работиме и животот
ќе тргне. . .
— Јасно. А сега, ќе може ли со нешто да се залиеме? — се
пошегува Благој бришејќи раце. Косата му паѓаше над челото а
кадифето во очите добиваше синкави нијанси. — Мила, д а ј од онаа
белата — мислам на водата. Тоа е најубавиот пијалок кого не го
избегнуваат ни кралевите...
Бардакот, мал и чист, клокотеше под брадите. Се редеа сите и
се насмевнуваа при подавањето шегувајќи се: — Внимавајте, и
вода по малу има, зашто водовод овој наш преубав град ќе добие
дури на куково лето!
И се смееја.
Двајцата излегоа в двор.
Јоска стоеше допрен до ѕидот, Благој седеше на скалата
направена од бетон. Жените почистуваа. Во дворот лазеа сенки.
Мирисаше топлата ноќ.
— Убава ноќ — шепна.
— Ти, Јоска, изгледа оти можеш да бидеш носталгичен?
— Никако. Но ноќе најмногу го чувствувам мирисот на својата
земја и волшепството на мракот. Јас верувам оти би можел повеќе
да живеам ноќе одошто кога свети она вжарено казаниште на
небото.
— Занимливо. Имаме значи сличност. Јас ноќта ја сакам
бидејќи е темно. А во темнината можеш да скриеш сè. Дури и
нијансите на кожата кои се појавуваат кога си внатрешно еруптивен.
Другото, се разбира, полесно се крие. Но, потребна е далечина.
Инаку, на ноќите многу сум им благодарен. Тие често ме излекувале
од незгоди.
— Имаш право. Затоа и ноќва ќе одиме онаму, нели?
— Ти на едното место — јас на другото. Кога излегуваа,
старата ја клатеше главата и шушкаше:
— Добро машкиве, ами каде и снаава? Каде?

— Нагости — ѝ се причини оти тројцата рекоа и, затворајќи ја
вратата, понатаму ја клатеше главата. Куќата ѝ се причини
опустена, стариот нешто мрмореше и, за да може нешто да исфрли
од она што ја гореше, таа шепна:
— Не можеш да ги разбереш овие младиве денеска. Разбирам
да ја ставаш главата в торба, но кога луѓето знаат. А вака, тие само
шумолат во ноќите и којзнае дали нема нешто да им се случи. А јас
имам само еден, еден остана на мама, и тоа каков...
*
*

*

Нервозно чекореше. Чукаше врз бирото. Го пцуеше часот на
своето доаѓање. Усните му се тресеа. Гледаше: низ црниот
премачкан под отпушоци од цигари, многу, бели и црни на краевите.
— Проклетство, проклетство! Како не го предвидовме ова. Како!
Сега ќе ми префрлаат мене. А јас ќе изгубам од она што се
надевав. Ќе одлета одликувањето, и унапредувањето можеби. Иако
ме сака и така зборува во суперлативи за мене, овој не е за
потценување. Може да поднесе извештај во кој ќе изјави дека
началникот на полицијата не успеал да обезбеди мир, и тоа
прекрасен мир кој ќе се чувствува на улицата, во тие светли куќи,
низ плоштадот и секаде каде требаше да тече колоната на
свештениот огин. Проклетство, зошто излегов таков глупак и не ги
стегнав вратите. Зошто? — и удри врз бирото. Мастилницата се
преврте. Сината водникава течност се разлеа. Врз исто така сините
свечени алишта напаѓаа капки. — Пфуј, и ова ли беше потребно!
Отиде парадната униформа! Телефонот заѕвони.
Застана. Сеуште му се тресеа вилиците, бледилото стана
исчекувачко кога ја стави слушалката на десното уво. Гледаше
преку прозорецот а во устата му се раѓаше нова пцост.
— Да, овде началникот на полицијата. Кој е на телефонот?
— Јас, Иванов.
— Извинете, господин началник, извинете, јас сум знаете. . .
— Знам. Знам.
— Вината е во паролата.
— Што?
— Велам во паролата што беше посветена на нашиот цар.
— Како тоа?
— Ние требаше да му соопштиме на командантот на
браниците, господин Стојанов, да се прифати таква парола и да ечи

по половина час, а не веднаш по неа да слушаме: „Дајте ни леб,
дајте ни работа!"
— Глупости, сакан мој. Овде има нешто што ние не можеме да
го сфатиме. Сметам оти се премеки и обландирани извештаите
дека овде сè живее онака како што треба. Има немири. Има, па да
ги видиме. Јас сум крвно заинтересиран. Ми се чини — вие на свој
начин. Нè чукнаа. Еве ја телеграмата преде мене. Се тресам од бес
кога читам оти такво осрамотување свештениот оган, кој тргна од
Трново и заминува за Охрид, не смеело да доживее токму во
нашиот град, за кој во голема мерка уште одамна се мислеше оти
има приврзаници. И, како тоа веднаш ги пуштивме демонстрантите?
— Па, јас се консултирав со вас!
— Оф, па да! Ете, гледате и јас сум збунет.
— Сепак, мислам оти беше добро. Ученици, од одделенијата,
браници скоро цела гимназија браници, музика и маршеви, нашите
маршеви се најдобри ва Балканот. И граѓанството, нашите почесни
граѓани, вашиот говор, господин началник, тоа беше ремек-дело,
така прекрасно одеше сè до црквата, светилките, говорите, народот,
а на крајот: гледате ли оти оние работниците сè сматија? И
младинците. Зошто јас не давам да постои друга организација
освен браничката? Тие се криви! И Поцкова не требаше така да се
лизне. Ја чувте ли нашата приврзаничка што расправаше? Имам
извештај оти таа за! време на нередите, кога сите рикаа: „Не сакаме
свештен огин!" — таа добро извикала: „Додека не ја обесите оваа
црна комунистка, нема да има мир меѓу работниците и во градов!"
Јас сметам дека таа е само една алка од проклетиот подземен
ланец на кој ќе му стапам на врат ако не денес — тоа сигурно во
иднина.
...
— Имате ли извештај за случајот во .тутуновата станица?
— Секако. Тој е веќе пратен. Поцкова и Ташка Србинова се
истерани од работа. Господин полковникот Димов одржа прекрасен
говор. Зборуваше со мене за некои теми. Реков, нека заплашува.
Нашиот Томе Костурлиев не го ислушале тие глупаци. Ама нека.
Јас веќе имам забележено имиња. Јосифовски и Мучев беа меѓу
првите што ја влечкаа поворката што бараше да ги пуштиме
затворените демонстранти. Веќе двајца млади агенти ги следат.
Верувајте оти ќе им стапат на врат. Чекам резултати.
— Убаво. Инаку, сметам оти и јас треба да ги читам
извештаите, за да можат да бидат исти со моите.
— Со големо задоволство. Соработката е мајка на успехот.
— Секако, сакан мој. Имам и еден предлог. Вечерва ќе одиме
на банкет к а ј еден наш доста богат сограѓанин.
— Се сложувам и по половина час доаѓам кај вас,

— Догледање!
— Догледање, мој сакан пријателе! — и началникот ја спушти
слушалката.
Изгледаше смирен. Или тоа само му се причини. Надвор
сенките лазеа низ дворот. Цвеќињата во бавчата и нивните
треперења од лекиот повев на мајскиот ветер внесуваа мир во
очите.
Запали и излезе.
Го поздравуваа полицајци по скалите и дворот. Повика еден и
му рече:
— Иванов и Азманов нека излезат в град и во седум да бидат
во канцеларијата на господин Иванов.
— Разбирам!
Излезе. Зад него истенка тешката врата. Одеше полека и не ги
поздравуваше луѓето кои понижувачки му преклонуваа глава. Не
сети дури кога се качуваше по скалите на околиското управление,
кога еден познат глас го штрекна:
— Е, мил мој. Соопшти да се приготви и госпоѓата. Вечерва
одиме на банкет. Ќе биде колосално. Слушам, некакви
специјалитети и, се разбира, неколкугодишни вина, тешки
прекрасни вина.
Одминаа.
*
*
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Светла пролетна ноќ го беше обвила градот. Низ улиците што
се наоѓаа кај периферијата полека лазеа човечки сенки кон една
ниска куќа обградена со висок ѕид. Месецот тапо блескаше.
Две сенки се запреа пред куќата. Едниот ја пресече пустата
улица со поглед и виде — бела светлина од месечината и сенки ја
исполнуваа улицата.
— Нема никого. За овде сме.
Другиот само потврди со глава и потоа три удара тапо се
раширија низ свежината на воздухот. Почекаа. Тихи, лесни чекори
им стасаа до ушите.
— Доаѓаат.
Портата се отвори и двајцата ги снема. Се качија на вториот
кат. Слушаа — во собата наспроти нив шумолеа гласови. Кога
влегоа, шестмина станаа, Јоска прошепоти:
— Благој, време беше. . .

— Задоцнев. Имав состанок со Фончев и со раководителите на
СКОЈ.
Врз масата имаше бележници. Полека шепотеа и дискутираа.
Кадифените очи на Благој трепереа и го згаснуваа и палеа сјајот
кога велеше:. — Доаѓа Раев. Ќе треба да го пречекаме. По наше.
Јас и Јоска имаме директиви од ПК за уште една задача што ќе ви
ја соопштам подоцна. Дознав — Ванчо Зеленков, Коле Орцев и
други скоевци собрале муниција и други материјали за одредот.
Така заговорени, останаа до муграта.
*
*
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— Штрак, штрак, штрак! — одзвонуваа чекорите на десетте
полициски двојки низ главната улица на градот.
— Штрак, штрак, штрак! — сомнително чекореа дваесетте
чифта ботуши и сомнително гледаа во групите работници, граѓани
кои надоаѓаа кон куќата на Дино Панов.
— Нè бараат — прозбори еден.
— Секако. Народот доаѓа. Сите доаѓаат. Денес и куќите, ако
имаат нозе ќе дојдат да го пречекаат. Тој во Скопје сигурно ќе
доделува ордени. Ако успееме да напипаме нешто, и нам не ни
бега.
— Ќе напипаме, ќе напипаме. . .
— Штрак, штрак, штрак! — одзвонуваа чекорите во
претпладнето а народот полека течеше и навлегуваше во долгата
пространа улица која долу, во дното, навлегуваше во паркот.
— Другари, соберете се...
— Другари, време е. . .
— Другарке, ајде. Ве чекаат десет жени . . . Тоа зборуваа
активистите и симпатизерите и полека малите групи луѓе се сливаа
во големата улица.
Девет часот. Дуќаните полека замолчуваа. Клучевите штракаа.
Благој гледаше: улица. Полицајци. Дваесет полицајци. Луѓе — многу
луѓе. Жени — многу жени. Со леб во рацете. Испиени жени.
Изгладнети очи. Небо. Сонце што фрла коси сенки и таму к а ј куќата
на Дино Панов — смев, весел, сигурен смев и мирис на „Картел" и
„Арда". Нетрпеливи погледи. Нервозни погледи. Удолу, удолу, таму
каде улицата се сливаше во градите на паркот.
Некој трчаше низ улицата. Дури го удри со лактот. Тој се сврте.
Беше Азманов. Синоок. Елегантно облечен. Лудо зазбивтан.
— Еј! — само свика.

Синоокиот не се сврте. Тој трчаше кон оние што имаа нервозни
погледи, елегантна облека и што гледаа удолу, удолу таму каде
улицата навлегуваше во градите на паркот.
— Доаѓаат, господин Раев доаѓа. Јавија од Василево дека
лимузината е на пат за градот.
Нервозните погледи се впија удолу.
Некој предложи да го пречекаат кај поштата.
— Не, рече Попов. Никако, господа. Овде кај народот. А ние во
средето. Тоа ќе личи на манифестација. На велелепна
манифестација. Не гледате ли, има над илјада и петстотини. Ох
каков пречек! Еве и цвеќињата доаѓаат — покажа со раката и
зачекори кон девојчето што носеше во рацете букет прекрасни
цвеќиња.
— Еве го, како да писна Азманов.
Од дното на улицата моќно доаѓаше црн „Мерцедес". Раскошно
го грабеше просторот а дваесетте полицајци направија кордон во
кој набргу се присоединија големците од градот, претставниците на
власта и благонадежните богаташи.
Лимузината запре. Попов, црнопурест и низок, светнат од
понижување, ја отвори вратата и почна да шепне: — О, господин
началник, добродојдовте, господин директор. . .
Јадра, висока, старикава снага облечена во црна облека се
извлече од широката врата на автомобилот. Приврзаниците
ракоплескаа. Црните очи на веледостојникот се смееја. Рацете се
стегаа. Се изменуваа поздрави. Ракувања. Кордонот се стегаше.
Масата шумеше. Масата почнуваше да шуми. Само толку.
Веледостојникот и благонадежните тргнаа кон околиското
управление што се наоѓаше во центарот на градот. По нив полека
потече шаренилото од облеки.
Шумеше. Многу шумеше од гласови, мавтања, извици.
Еден по еден излегуваа на балконот. Меѓу првите — тој.
Насмевнат, расположен, самоуверено расположен. Виде: жени,
кордон во полукруг направен од жени, зад нив граѓани. Во рацете —
празни тенекии, вреќи, пченкарен леб. „Ох, зошто ли им се овие
празни вреќи?" — си рече и сè така гледаше, додека масата
шумеше.
Еден од големите во градот најави дека обласниот директор
Раев ќе одржи говор.
Најпосле сè стивна.
Длабокиот тенор на веледостојникот почна да плиска врз
главите на луѓето. Тие слушаа. Тие малу слушаа. Кога дојде
изреката дека Македонија ги доживува своите „најштастливи"
денови во својата историја, одоздола како да избивна Везув.

— Дајте ни леб!...
— Гладни сме . . . Тој мавташе со раце.
Оние што беа околу него нервозно мавтаа со дланки и сакаа да
го смират бранувањето.
Веледостојникот сакаше да надвикува и зборуваше:
— Во Советскиот Сојуз луѓето немаат каде да се жалат. Но,
ете, вие сте слободни и се жалите, има кому да си ги кажете маките!
Неговите зборови трепереа низ воздухот. Нив ги поклопи
новиот извик:
— Гладуваме!...
— Еј, гладуваме, дајте ни работа.
— Долу шпионите. . . Смрт за нив . . .
— Долу шпекулантите . . . Смрт на таквите. Веледостојникот
гаснеше. Веледостојникот побеснуваше. Веледостојникот итро се
наведна над балконот и со хиенски глас извика:
— Зошто се бунтувате?
Тенколика, испиена, бедно облечена жена полека вадеше
пченкарен, сплоснат леб, го сврте погледот угоре, го крена лебот
над главата и рече:
— Оф, заради ова се бунтувам! Може ли овој леб да се јаде! По
колку ни давате? Не ни стасува! Гладни сме. Еј, сите сме гладни!
Се размрда кордонот од жени. Секоја од нив викаше, секоја ја
откриваше својата начадена кошница и ја покажуваше „дневната
дажба" леб.
— Гладни сме, гладни-и-и!.. — викаа тие. Полицајците се
растрчаа и грубо ги фаќаа жените.
Полицајците апсеа жени. Меѓу другите, ги затворија и Драга
Караманова и Анѓелкова. Во очите на присутните се палеше револт.
Полека штиковите и кундаците ги растураа групите. Плоштадот
постепено опустуваше.
Попладне кино-салата „Валкан" беше полна со граѓани и
граѓанки.
Попладне кино-салата чекаше да го чуе гласот на
веледостојникот.
Попладне тој не се појави.
Утредента софиските весници донесоа десетици коментари во
кои се пишуваше: „Величествен пречек на обласниот директор
господин Раев во Струмица".
Тој ден весниците донесоа уште една голема лага.
*
*

*

Лежеше. Во очите навлегуваше јулската светлина.
Елка нешто работеше низ куќи. Старата правеше ручек. Беше
пладне. Доцно пладне во јули. Во воздухот се носеше мирисот на
улиците, вжештените згради и лисјата кои почнуваа да венат.
Летото беше премногу жешко. Читаше. Потоа очите му се
замрежија. Во собата влезе Елка. Синоока, насмеана, весела.
— Ти пак читаш?
— Секако. Секако. Треба да се чита. Ја немавме таа среќа да
станеме учени кога времето го определуваат педагозите.
— Благој, ти треба да шиеш. Доаѓаше жената и го бараше
костимот.
Мрзоволно се придигна. Се загледа: наспроти него стоеше
машината. Дотраена. Некако замислена и осамена во својата
изветвеност.
— Секако, мила, треба да шијам, морам да шијам.
Во собата влезе старата. Му се причини оти е побледа, но тоа
беше поради тоа што беше облечена во црно и во очите, во тие
вдлабнати очи, чувствуваше оти живее некаква тага од мисла што
постојано навева страв, несфатлив, далечен, фамозен страв што
секако во нејзиното срце одамна пуштил полипски пипки и сега, во
овој јулски ден, кога треба да се размислува за свадбата, уште не ја
напушта, ја мачи, ѝ го разбегува сонот и ја тера мајката, добрата
мајка Кумјанија да биде така сневеселена и повлечена како сенките
што лазеа низ собата.
— Мамо, ти пак си нешто скисната?
— Ох, никако! Зар може јас? Па на прагот е свадбата.
Одеднаш однадвор се слушнаа чекори. Си ги пристегна
пантолоните. Ветвите пантолони. Од док. Синкав, со бели шарки. И
излезе од одајата. Во ходникот беше Јоска.
— Кого гледам?
Двајцата се прегрнаа и потоа излегоа во дворот; Елка им
донесе столови и седнаа. Синкавиот чад на домашниот „качак"
почна да ги обвива.
— Ќе дојде Страхил Гигов. Ќе донесе некаков материјал. Би
требале да организираме нашиве да се соберат.
— Убаво! Одамна не сме се виделе. Веројатно ќе биде нешто
одозгора. Мене некако не ми се допаѓа она да не собираме оружје
...
— Па ние и собираме.
— Отидоа активисти во Ново Село. Од митралезот ништо не
излезе. Го нашле полицајците. И од Банско пушката отиде
поѓаволите. Донесоа само 400 куршуми. Тоа е трагично на свој

начин. Сметам оти предавањето на оружјето што ни го наметнаа
оние одозгора лошо ќе влијае. Ми соопштија оти Сика Стојанова и
маж ѝ се распрашувале кај некои наши на кој начин и каде би
можеле да се поврзат со организацијата. Велеле оти комунистите
од Бугарија, кои овде илегално се дојдени, бездруго би требало да
станат членови на нашата организација. Тоа е сомнително. Дури
премногу. Веројатно и тебе ти кажале. Не? Значи, јас им реков на
нашиве да молчат. Верувам оти тоа е стапица. Не би смееле да се
лизнеме. Ако нè завлечат — катастрофата ќе биде неизбежна.
Двајцата станаа. Во собата, врз малата масичка, беше
поставен ручекот. Уште не беа седнале, кога Киро Минанов ги
повика. Станаа. Потоа малиот плоштад и улиците што излегуваат
од него ги сокрија во себе. . .
*
*

*

Началникот задоволно чекореше. Малите црни очи се впиваа
во документот. „Аха! Тука сме. Значи, нашите предвидувања не се
лажни. Благој Јанков, Киро Минанов, Кољо Орцев, Ванчо Фончев,
Глигор Новаков, Ката Поцкова, Ташка Србинова И сè како што
следува, сè оние што ќе треба да ги довлечкаме овде. И оние од
младешката комунистичка група петнаесетмина се. Тоа ќе биде
извонредно!"
Запали цигара и седна во меката фотелја. Надвор ветерот
свиреше. Гледаше како врз стаклото се лепат кристалите на снегот.
Стана, се приближи до матното стакло. Надвор блескаше темното
сребро на снегот. „Лоша зима — си рече. — И оние, нашиве, од
градот граѓани кои соработуваат ги набележија нивните имиња.
Интересно оти оние што го организираа штрајкот во монополот ги
приредија и другите антидржавни истапи. Утре, моите еден по еден
ќе ги довлечат."
Го отвори прозорецот. Му се стори оти е премногу топло. Зад
него гореше печката. Големите, валчести образи ѝ беа црвени. Со
свежината на ноќта навлезе и ветерот низ кој се меткаа кристалите
на снегулките. „Врне и вее — премногу ја сакам зимата. А тие, охо,
како има да се смрзнуваат и ќе признаат сè. И ќе потпишат. Да не се
викам Попов ако не потпишат декларација . . . "
. . . Беше студено. Премногу. Како во фрижидер. Беа стуткани во
ќошињата. Се притискаа еднододруго и сакаа да се стоплат.
Слушаа: низ ходникот чекори стражарот.

Некој како да наближуваше. Вратата се отвори. Во собата го
фрлија Масев. Млад русокос, со крвјосани очи.
— Еве ви го! — злобно проговори агентот. Срипаа и го
прифатија. Беше полумртов, од тепање како и тие. Сакаа да му
помогнат, го масираа.
А тој ги превртуваше очите и гримаси се испишуваа врз лицето.
Ужасни гримаси. Веројатно секаде го болеше. Ги притвори очите.
Потоа дишењето стануваше.
— Дали потпиша?
Главата се мрдна и кажа: не!
— Предаде ли?
— Главата пак повтори: не! Олеснително здивнаа. Не ги
фаќаше сон. Добриот сон. Не можеа да лежат. Не можеа да седат.
Не можеа да стојат. А другаров беше претепан. Крваво претепан.
Како и тие . . .
. . . — Не признаваш! Не сакаш да потпишеш, мрмореше
началникот. Старшијата Добрев беше во аголот. Како карпа. Со
големи усни. Ги гризеше. Гледаше во него. Потоа отиде кон бирото.
Го грабна пендрекот. Зачекори лесно, мачешки. Ја крена раката,
левата — голема, влакнеста — и го фати под брада.
— Не признаваш?
— Јас нема што да признаам, — одговори Благој.
— А штрајкот? Кој го организира штрајкот? И пречекот? И она
со друштвото „Отец Паисиј?" И демонстрациите против нашиот
ценет директор? Кој? Јас? Јас ли, житоно?!?
— Не знам ништо за тоа!
— Господин началник, дозволете да го сокршам? Дозволувате?
Попов климна. Од аголот кон него се упати уште еден агент. Во
рацете имаше два пендрека. Се најде меѓу нив. Врзан, сам. А тие
наближуваа.
Полека наближуваа. И демнеа. И потоа како да стана нешто.
Пендреците почнаа да плускаат. Врз главата. По лицето. Врз
плеќите. Кај бубрезите. Врз стопалата. Собата, светната, голема и
молчелива соба, почна да се свива, да се раскршува, да бега да се
накачува некаде угоре, да се слегува удолу во земјата, да излегува
надвор и пак да се ниша, да се распрснува и притиска, во неа
единствен тој, началникот, како да се издолжуваше и добиваше
фантомски облици. Не знаеше што станува. Секако не знаеше.
Ударите веќе и не ги чувствуваше. Во ушите единствено тапиот
глас на Добрев кркореше: — Ќе признаеш, ќе потпишеш... И потоа
некаде како да го одвлекоа. Не знаеше колку време минало.
Почувствува само оти не смее да мрдне. Го болеше сè. Усните беа
побелени. Јазикот дебел. Во мозокот уште трепереше: „Ќе

признаеш, ќе потпишеш, ќе признаеш, ќе потпишеш!", а низ малиот
прозорец се пробиваше студената светлина на јануари. Беше
студено. Сакаше да се исправи. Почувствува тежина. Остана да
лежи со раширени раце и дланки залепени врз влажниот под. . .
— Штрак, штрак, штрак!
Слушаше како забрзано наближуваа чекори. Вратата се отвора.
Тишина. Неколку минути. Пак гласови, стенкања и повеќе чекори.
„Ги влечат" — си помисли
Така траеше неколку дни.
Телефонот ѕвонеше. Попов пиеше кафе. Мрзоволно го спушти
филџанот врз стаклениот послужавник и ја крена слушалката.
— Да! Јас сум. Не излезе ништо! Не признаваат! Не признават,
господин управител. Не потпишуваат ни декларација! Дали ги
претепавме? Се разбира! И тоа уште како! Оној Масев, што
работеше во поштата, тој е направен, да видите што е направен! И
другите, секако и другите.
Каде се прибрани? Во визбите! Низ
ќелиите! Сами и во групи. Велите дека требало да потпишат? Па да,
и јас сакав да потпишат, но тие се кози. Разбирате ли — диви кози.
Да ги задржам? Би ги задржал, секако! Но, веќе три дена ми
досадуваат. По сто луѓе, по повеќе од сто доаѓаат. И храна носат.
Од каде ли само наоѓаат такво убаво јадење? Дали им ја даваме?
Апсурд! Никако! Јас поодамна знам како треба луѓето да се мачат.
Што им давам? Само вода. Три дена и три ноќи. И тепање,
задолжително, од три попладне до три наутро! Како изгледаат?
Можете да си претставите! Велите и к а ј вас дека доаѓаат да
протестираат домашните? Па нека доаѓаат! Ми предложувате да ги
пуштам? Но, тие не потпишале! Ни декларација, ни дека се Бугари,
ни дека ќе се откажат од работата. Зборуваат оти не знаат ништо,
дека се лојални граѓани и оти не се криви. А податоците? Ви велам
тие се од оние документи што ги добивме од нашиве од Скопје кои
ги запленија полициските архиви и дополнети со доклади од моите
соработници што се на плата и оние што ги добивам од нашите
благонадежни. Што? Ќе се жалат и на друго место? Толку
семејства? Да ги пуштам? В ред, секако ќе ги пуштам.
Слушалката се спушти врз" хромираното легло. Кафето беше
студено. Цигарата догорена. Стана. Полека почна да се облекува.
Потоа се врати и седна зад црното биро. Притисна на ѕвончето што
се наоѓаше од десната страна и во собата влезе Добрев,
старшијата.
— Кажи им нека ги пуштат. Еден по еден. И нека уредат сè што
е потребно.

Црнопурестиот и јадар старшија се изненади. Началникот бргу
излезе од собата. Чекорите му одѕвонуваа низ бетонираните
скали. . .
*
*

*

Оние од режимот осетија како да стивнува. Благој и другите
другари анонимно собираа помош за настраданиот Масев. Често
одеа кај него. Лежеше. Потемнет. Некако назреан. Сивнат.
Здебелен. Мајка му кршеше прсти. Тенколикиот и смирен татко по
цел ден замислено седеше крај креветот на синот. Собата по цел
ден беше полна со посетители. Доаѓаа и доктори. Ги вртеа главите.
Тој прашаше: — Ќе се подобри ли? Докторите одговараа: — Да, —
но мајката знаеше оти тешко ќе биде, можеби најтешко.., Таткото ја
тешеше.
Ја тешеа и тие. И го посетуваа. Скоро секој ден. Речиси секоја
ноќ.
Партиската помош полека се зголемуваше. Се надеваа: ќе
соберат пари и ќе го пратат во болницата во Скопје. Таму и
другарите ќе му помогнат. И еден ден го однесоа. А беше блед.
Всушност, некако сивнат со нијанса на зелено. Го примија.
Веруваше оти белите кревети и сериозните бели мантили ќе му го
вратат здравјето, а сепак во длабината на душата шумолеа
далечни, потсвесни гласови оти е тоа крајот, лошиот крај, и ги
затвораше очите чувствувајќи како светлината свирепо се провира
низ здебелените очни капаци и шепнеше:
— Тоа е крајот, тоа е к р а ј о т . . .
Го повикаа татко му. Итно. Стариот набргу се најде пред
болницата. Виде и други другари како чекаат пред железната врата.
Го пуштија. Седна крај креветот. Синот полека гаснеше. Го извади
часовникот. Голем, тркалезен и виде оти е четири и половина. А
синот полека гаснеше. Усните шепотеа неразбирливи зборови. А
надвор беше мај, расцветен, разулавен мај со многу зеленило и
свежина во воздухот. Синот гаснеше, синот гаснеше, а надвор мај
целиот тонеше во зелено. Влезе докторот. Тенките прсти се
спуштија и ја прифатија вената која го покажуваше пулсот. Таткото
ја осети загриженоста која пливна низ широкото, старикаво и
црвено лице на докторот.
— Има ли надеж? Докторот само го погледна.
Синот ги полуотоври очите. Кога го виде татка си, се насмевна.
Усните му се искривија.

— Има ли надеж? — прашаше таткото. — И има ли, можеби, во
Белград?
Докторот само го стегна за рамо.
Синот пак ги склопи очите.
Надвор почнуваа да лазат сенките на ридиштата. Полека денот
се готвеше за умирање. Таткото го стави часовникот крај главата на
синот.
А синот умираше.
Надвор паѓаше темнината и низ ходникот немаше ни чекори, ни
шум, туку само писоци од локомотиви што достасуваа откај
станицата.
Пак ги отвори очите.
— Ќе биде добро, сине — му шепна.
Тој не слушаше. Надвор денот умираше.
Кога пристана и се загледа во прозорецот, му се причини оти
нешто се отпушти во креветот. Очите му се наполнија со ужас.
Синот беше мртов. Почувствува: низ образите се тркалаа две врели
врвици. Залипта. Тихо. Страсно. Длабоко. Морничаво залипта...
*
*

*

— Господин Иванов, еве го извештајот. Околискиот управител
беше налактен на прозорецот. Во белите дланки почна да шушка
хартијата. Запали цигара. Потоа читаше: „Сандо Масев, комунист и
противдржавен елемент, ни е познат уште за време на
демонстрациите што се одржаа при пречекот на нашата власт во
новоослободените земји. Бил меѓу првите што страсно извикувал
пароли за некаква Македонија на Македонците. Се наоѓаше пак
меѓу оние што се бунтуваа кога сакавме да го формираме
друштвото „Отец Паисиј", активен учесник во програмата што се
прикажа во монополот и која имаше потенцирана комунистичка
содржина. Сандо Масев се истакна..." И сè така читаше тој и се
смешкаше.
Попов раскошно беше налактен врз кожената фотелја.
— Па? — само рече.
— Повеќе од добро.
— Ние располагаме и со други документи. Всушност, тоа е
некако интимно. Имаме извештај оти во Штип, кога го носеле со
лимузина, која е платена со пари од некаква „црвена помош", дента,
околу единаесет часот, го пречекале трупот на умрениот група
млади луѓе. Нашиве не успеале да интервенираат затоа што

подоцна биле известени. Имам извештај од нашиот повереник во
Радовиш оти слична работа имаат приготвено и работниците во
тутуновиот склад во Радовиш. Излегле на самиот пат и со букети
цвеќиња го дочекале. Поради тоа што тутуновиот склад е
оддалечен повеќе од еден километар од градот, нашите двајца
полицајци не успеале ништо да сторат. Штрајк и огорченост се
гледало во нивните очи. Нагласив таму да се пратат двајца агенти
кои ќе ја следат работата и животот на тутунарите.
Претпоставувам оти и таму црвените ѓаволи почнуваат да
плетат мрежи. Овде, околу еден часот попладне, иако бевме
известени оти ќе стаса лимузината со која се носеше трупот на тој
црвен злочинец, Азманов и другите агенти и полицајците кои беа
испратени да ја следат ситуацијата и да интервенираат, за жал, не
успеаја ништо да сторат. Ни поднесоа извештај: над петстотини
граѓани, особено Оние бедници што се бунтуваат за леб, ги збиле
редовите, натажено гледале и блескале со очите кон нашите луѓе.
Кога стасала лимузината, некаков огорчен револт почнал да им
прелетува низ устите. Гневно стегале тупаници. И нашите следеле.
Некои биле меѓу нив, а другите, скриени во зеленилото на паркот, ги
бележеле реакциите. Меѓу нив се истакнувал Благој Мучето.
Всушност, јас не знам како да го напишам извештајот за
вчерашниот погреб. Рефератот што ви го дадев вам уште
вчеравечер далеку е од она за кое се зборуваше на гробиштата. Јас
не знам дали овај збудален град во текот на десет години излегол
вака масовно на погреб. Успеав така, отстрана да ја следам
погребната колона. Таа беше долга, така долга! Венци, венци над
четириесет. Претставете си, над четириесет венци, ви се молам! И
тага, и револт во очите на граѓаните. Овде над околиското
управление, каде улицата свива кон црквата, еден од црвените
држеше говор. И тоа, само каков. Во обланди завиткан, а имаше
искри, црвени искри. Азманов ми го даде името. Кога поворката од
црквата одеше кон гробиштата — тоа беше река. Луѓе, жени, деца,
старци и разговори. Замислете, нашите не можеле ништо да сторат.
Се вмешале меѓу илјадите присутни и слушале: „Фашистите го
отепаа!"
Поворката се движела. Прав, цел облак прав се издигал зад
луѓето. Кога стасале на гробиштата, почнале да се редат
говорници. Меѓу нив секако оној, таканаречениот пламнат говор на
црвениот Мучев, кој е и секретар на спортското друштво
„Беласица", направил таков фрапантен впечаток, што присутните ги
натерал да плачат, а по извесно време, држејќи ги рефератот, само
прелистувал страниците и од себе зборувал дека луѓе, како
умрениот, никогаш нема да бидат заборавени од своите блиски, од

својот народ, затоа што му служеле искрено. Нашите не можеле да
апсат. Сакале да се доближат до него, но стотици граѓани и,
веројатно, оние црвените што ја организираа масовноста на
погребот, им попречиле. Го спуштиле во гробот. Прво нафрлале
стотина црвени трендафили, го ставиле венецот на кој пишувало:
„Патот на живото е тежок, но славен". Кога се враќале назад,
револтот бил поголем. Јас, како што знаете, веднаш презедов
мерки да се забележат имињата на пореволтираните. Вечерва
готвам едно изненадување. Ќе извршам претрес во куќата на Мучев
к ќе го уапсам. . .
. . . Муграта белееше. Тие спиеја. Некој силно почна да тропа.
Старата изрипа. „Кој ли е сега?" — си помисли. Тропањето
продолжуваше. „Врз нашава порта удираат" — си рече и веднаш
стана. Ја отвори Вратата и набргу зачекори низ ходникот. До ушите
ѝ стигна викот:
Полиција! Таа се стресе. Срцето залипта.
— По него доаѓаат, — си рече. — Можеби и по снаата. А таа е
бремена.
Размислувањето траеше една секунда. „Морам да го скорнам"
— си помисли. И брзо влезе во собата која се наоѓаше десно од
неа. Ја отвори вратата и виде: Тој и Елка беа веќе станале.
— Полиција.
— Знам. Не се плаши. Ништо не ми можат. Сè ќе се уреди. —
Појди, отвори им.
Старата стрчна. Тропањето продолжуваше. Однадвор ечеа
гласови:
— Отворајте!
— Сега, еве. . .
Трошната врата истенка и двете крила се удрија во жолтите
ѕидови.
— Овде ли е? — со тенор, тврд што доаѓаше некаде од
длабините, шушна Азманов.
— Овде сум! — го пресретна гласот на Благој.
— Ќе вршиме претрес. Во целата куќа.
— Никако. Само тоа не! Јас со брата ми немам ништо. Еве ви ја
мојата соба. Единствена е. Ако сакате — откорнете го и подот. Кај
нив не смеете.
Агентот, широкоплеќест, самоуверен, се стресна. Очите му се
стопија со погледите, со зачудените погледи на двајцата јадри
полицајци. Тие ги држеа рацете врз валтерите и чекаа што ќе каже
претпоставениот.
— Аха? И госпоѓата е овде?
— Па што?

— Па, ете така! Гледам оти е бремена. Детето веројатно ќе
биде многу среќно оти има такви родители.
Благој почувствува како да му мина молња низ телото. Синкав,
лилав, остар, бол го удри. Ѕидовите на куќата станаа тесни. Ги
гледаше тројцата — крупни, самоуверени — и сакаше да јурне. Ги
стегна тупаниците. Се .приближи кон Азманов. Се загледа во
сините очи на агентот и низ заби промрмори:
— Не, навредувај! Не навредувај, зашто. . . Полицајците ги
стегнаа дршките на револверите.
Агентот бледнееше. Зад вратата Елка почна да трепери.
Мајката беше вознемирена. Се отвори и вратата од собата на брат
му. Врз прагот се урамија снаата и маж ѝ.
— Благој, немој — шушна мајката. Во очите имаше молба.
Мајчинска. Тој, полека се смири.
Агентот даде знак со глава: — Претресувајте! Полицајците
полека зачекорија. По половина час собата беше сета испретурена.
Не најдоа ништо.
— Тргнувај — рекоа очите на Азманов. Полицајците сакаа да го
фатат под мишки. Ги погледна.
— Сам ќе одам, рече.
Го испитуваа. А на крајот началникот налутено исписка: — Ќе те
пуштиме, но внимавај, ќе те начекаме со аргументи и тогаш —
шфрц! — ќе одлета главата. — Покажа со рака и избувна во
продирен смев. Малку побледен, изморен од неспање, со синевици
под око, тој полека го закопча палтото. Зад него остана затворената
врата . . .

ЕДЕН КОМУНИСТ ДОБИВА ДИРЕКТИВА ДА ДОВЕДЕ ВО
СКОПЈЕ ТЕНЕКЕЏИЈА...
Група напредни младинци од Скопје се готвеа да заминат на
екскурзија во месноста Катланово. Беше сабота. Бистрината на
денот ослепуваше. Големите блокови згради крај распенетиот
Вардар фрлаа остри, коси сенки. Висок, симпатичен младинец
љубопитно се загледуваше во излозите барајќи со очите нешто
подобро за појадок и ужина за попладне. — Пфуј, продавнициве
оглувеле! — си рече и почувствува како една дланка нежно се
спушти врз неговото рамо. Сакаше веднаш да се тргне, но дланката
го испревари. Виде синоока девојка, со зафрлена руса коса.
— Другарке Лилјана! Добарден, што...
— Тргнувај!

— Но, ние ќе одиме на излет. . .
— Има нешто поважно од тоа.
Полека забрзаа. Зад нив остануваше шумот на
главната улица и оној специфичен шум на пајтоните.
По извесно време застанаа. Гледаа околу себе. Во улицата
немаше никого. Таа беше ослепена од сончевото блескање.
— Димче, еве ти пари за патна карта од Штип до Скопје, за
еден другар чија легитимација ти ја давам. Еве ти пари за воз и за
тебе. Внимавај, овој другар задолжително ќе мораш да го
придружиш до Скопје. Во Штип ќе се поврзеш со другарката
Попјорданова. Потоа, утредента попладне, ќе видиш оти на
станицата доаѓа еден другар кој ќе носи во рацете кошница
покриена со весник. Ќе патуваш со него. Нема да зборувате многу.
Тој ќе те следи. Ќе го однесеш на спиење кај вас.
Си ги стегнаа рацете. Таа се изгуби во сплетот на улиците, а тој
весело тргна кон својата куќа која се наоѓаше во близина. Мораше
уште истиот ден, во пет часот, да замине за Штип. Кога остана сам
во стајата, виде слика на непознат човек, прочита професија —
тенеќеџија. Бегол осмев му мина низ усните. Тоа е веројатно некој
другар од „повисоките" и почна да се приготвува. Старата го
гледаше зачудено. Не сакаше да верува оти нема да оди на излетот
за кој толку многу расправаше. „Чудни се овие работи, си помисли"
— и влезе во кујната да приготви ручек.
Возот разлутено татнеше покрај црното сребро на Вардар.
Сенките стануваа густи и непроѕирната темнина ја решетеа
еруптивните искри на локомотивата. Крај прозорецот младинец со
кафеави очи пееше македонска песна. Минуваа агенти и полицајци
и бараа легитимации. Тој спокојно ја подаде својата и се заслуша
во песната на тркалата.
. . . Фаќаше веќе темнина. На перонот од Штипската станица
беше живо. Агенти облечени во цивилна облека ги крстосуваа
погледите врз патниците. Шефот на станицата беше излегол да го
пречека возот к о ј брзаше низ голата Штипка рамница. Патниците ги
прифаќаа куферите. Возот наближуваше. Димче стана нервозен. Ги
гледаше луѓето и сакаше да го пронајде. Токму пред две минути,
меѓу многубројните патници, виде и еден со кошница и весник во
неа. Од погледот не му избега и појавата на повеќемина луѓе кои
како да го чуваа оној што ја држеше кошницата. Полека му се
приближуваше, но едновремено водеше сметка да не стаса сосем
до него. Писокот на локомотивата и крцкањето на блеснатите
челични шини навести оти црното чудовиште ќе запре на станицата.
Патниците јурнаа кон вратите на вагоните. Непознатиот бргу се
искачи во еден. Зад него веднаш се најде и младиот скопјанец. Кога

возот полека ги заголта километрите, два погледа се одмараа еден
во друг и се смешкаа. См г и стиснаа незабележливо рацете.
Проаѓаше кондуктерот. Бараше карти. Му ги подадоа. Потоа
полицајци и агенти ги бараа легитимациите. И нив ги покажаа.
Агентот лаички се загледа во лицето на тенеќеџијата и каскетот к о ј
фрлаше густа сенка над неретките кафеави веѓи.
Сам се насмевна и ја врати. Благој олеснително здивна и се
налакти на прозорецот.
— Се извлековме — проговори . . . .
Во Велес рафална заповед го закочи дремежот на патниците.
— Блокада, блокада, блокада!..
Се вознемирија и двајцата. Тој ја стегна кошницата во рацете и
шушна: — Ќе бегам! Не им се давам во рацете. Јас сум осуден на
смрт. Тие ме бараат! Ќе се видиме во Скопје — и уште пред да
може младинецот нешто да каже, Благој се изгуби во вриежот на
немирот кој ги беше зафатил сите шпекуланти што влечеа многу
што кон Скопје.
Цели два часа десетина полицајци прегледуваа, расфрлуваа,
се загледуваа во лицата на патниците и по некого го извлекуваа
грубо надвор, каде го прифаќаа тешки, груби дланки . . .
Од него не остана ни трага.
Младинецот вознемирено се вртеше на сите страни. Знаеше
оти блокадата не е само ма оваа композиција, туку и насекаде
околу неа. „Ако го фатат? Ако го фатиле? Што ќе кажам? А
задачата? Дали ја исполнив? Или, не беше ли подобро да го
задржам? И дали не е подобро што тој отиде?" И смрзнуваше од
продирните размислувања кои навеваа кошмари за најстрашното.
„Тој е веројатно стар партиски функционер и искусен илегалец.
Веројатно темнината ќе го изведе на чистина — се тешеше и
пушеше, многу пушеше и ги гризеше усните..."
Композицијата, олабавена од канџите на блокадата, забрза кон
север...

ЧАЛОВСКА ГО ДОВЕДУВА ТЕНЕЌЕЏИЈАТА
Понеделник навечер. На надворешната врата од илегалниот
стан на Ленка Бражанска некој полека зачука. Старата се штрекна.
Бргу ја остави престилката врз столот и забрза низ скалите. Го мина
дворот полн со сенки и ја отвори вратата. Ја сретнаа два погледа.
— Лилјана! — проговори старата.

Таа влезе, со неа и еден непознат — Благој. Резето пак се
намести.
Во собата Благој и Прке си ги стегаа рацете Лилјана се
смешкаше. Старата претчувствуваше оти е тоа оној што требаше да
дојде и што синот го „изгубил" во Велес. Ванчо ги местеше очилата
со големи, црни прстени и рече: — Се извлече, пријателе...
— Некако. Под возот се наоѓав за сето време! А тие бараа
насекаде, и под тркалата, и не ме најдоа. Дури на идната станица
слегов! Денеска со првиот воз тргна за Скопје, се поврзав со
Лилјана и еве ме кај вас.
Во собата влезе Димче и како парализиран застана.
— Ох, вие дојдовте! — рече.
— Како што гледате!
Надвор ноќта лудуваше бегајќи од светилките и закланиот
месец.
Лилјана бргу си отиде.
Останаа тој и Прке. Имаше многу што да зборуваат. Требаше
да се работи уште повеќе затоа што последиците од шарловизмот и
извесните колебања к а ј повеќе членови на Партијата уште не беа
расчистени. Неуспесите од Шарловата политика и исфрлањето на
првите одреди се чувствуваа насекаде во партиските организации.
Овде веројатно на широко ќе се расветлуваше состојбата на
партиските организации и многумина ќе одеа на терен да ја
подобрат работата, затоа што по ликвидацијата на Шарло и
работата на новиот ПК, на чело со другарот Лазар Колишевски, не
можеа за кратко време сите работи да се расчистат, зашто дојде до
апсење на другарот Колишевски и некои членови на ПК. Благој
беше член на ПК, а пред повеќе месеци, кога се состана со другарот
Шиљо (Драган Павловиќ) — со кој се познаваше и беше интимен
уште од Белград, — ја знаеше критичката положба на партиските
организации на теренот, а непријателската и шовинистичка
политика на Шарло уште тогаш ја осуди. Беше испратен од страна
на Шиљо на терен низ Источна Македонија, потоа кога Шарло беше
ликвидиран и воспоставен новиот ПК и се објасни вистинската
револуционерна линија на ЦК КПЈ за водење вооружена борба, Тој
успеа да ја согледа големината на идните успеси кои ќе наидат ако
се впрегнат сите сили за мобилизирање на вистинските и борбени
комунисти. — Доаѓањето во Скопје секако ќе биде отскочна даска,
.му велеше на Ванчо,. а овој одобруваше.
— Нашите на терен веќе на големо расчистиле оти
единствениот пат е вооружена борба. . .
Дните се пластеа.

Тој и Ванчо често седеа крај радиото. Светилките се гаснеа.
Само жмирливата светлосна лента на радиото им ги оцртуваше
силуетите. Ги слушаа извештаите за борбените дејства на
Источниот фронт. Радиот — Кујбишев. Лондон, Вашингтон, сè што
ги поврзуваше со напредното човештво, го испиваа до последниот
треперлив гонг кој најавуваше оти е крај на емисијата што ја
пренеле до народите на Југославија.
Легнуваа. Двата кревета, вклештени во ќошињата, ја
чувствуваа нивната тежина и кога сонот како огромен светликав
облак наидуваше под нискиот таван, гаснеа зборовите:
— Ќе победиме . . .
. . . Често одржуваа состаноци. Доаѓаше другарката Чаловска.
некогаш весела, некогаш замислена. Неа ја следеа Мирче Ацев,
Маца Карбова и еден по еден ги вадеа бележниците или така, без
нив дискутираа.
А часовите течеа и муграта често се лепеше врз спуштените
завеси, а тогаш, еден по еден се стопуваа со сенките на куќите кои
во муграта постепено побелуваа. , ,
Често го гледаше оти е загрижен. Ванчо, сериозен, вечно
задлабочен во читање или размислување, ја креваше главата.
Црната коса се разлеваше врз ниското чело и прошепнуваше тихо,
сосем тихо: — Пријателе, брате, не тагувај, веројатно нашиве ќе
дознаат нешто за другарите од Струмица и за Елка и за детето. Тоа
е сосем мало, нели? А жена ти е веројатно во болница, та нема како
доилка да ја малтретираат . . .
— Добро ги познавам јас „режимлиите" — велеше. И се
повлекуваше, некаде неизвесно во себе. Си ја претставуваше Елка;
бремена, гладна, во малата соба, и мајка си ја гледаше како трчка и
ја смирува, ѝ вели да не тагува по него. Тој веројатно ќе се врати од
Скопје и ќе дојде и сè ќе биде в ред, „а од друга страна, ехе, ехе,
Елка сигурно така велела, таа добро ме познава, секако добро ме
познава и знае оти во мојот пат нема враќање. Јас ѝ припаѓам на
борбата и таа добро го знаела тоа и го знае и сега, и наеднаш кога
сакала да ѝ каже на старата да не мисли оти е таа загрижена за тоа
дека не сум дома, веројатно тогаш пак шумела работата со
партиската организација. . . "
Продолжуваше да се праша—каде ли е сега таа? И детето,
неговата ќерка? Веројатно и старата ја претепале? Но, таа нема да
каже, таа не можела ништо да каже затоа што многу личи на
мајката на Петар и нема да. потклекне. .
Надоаѓаше август. Радиото јавуваше за жестоките борби на
Источниот фронт, за партизанските победи на единиците на
Народната војска. Низ етерот трепереа далечни страотници,

потпалени куќи, илјадници заклани, мирис на крв надоаѓаше со
ветерот одозгора. Клокотеше навечер небото од одблесоци на
незапамтен страв од војната која виореше низ Европа, по питомите
брегови на реките во Украина, во земјата каде мируваат
недогледните лозја на Бургоњ, Шампањ . . .
Од мислите го откинуваше мајчинскиот глас на Ленка, на
добрата баба Ленка која соопштуваше оти скромната вечера е
поставена и не ќе биде лошо да се поткрепат, зашто во овие ужасни
времиња зготвеното е само од лој, која исто така тешко се наоѓа на
пазарот.

ГИ ЗАЈАКНУВАМЕ МУСКУЛИТЕ!
Останаа сами. Браќата Бражански беа излегле. Старицата им
го остави едниот клуч. Другиот го зеде со себе. Просто им рече: —
Ќе одам на пазар, а вие одморете се, та ноќеска око не сте
затвориле. — Ванчо и Благој само се насмевнаа. По старата,
вратата однадвор се стегна во устата на големиот катанец. Тие се
погледаа.
— Да почнеме, брате — рече Благој.
— Секако! На работа!
И од куќата залета, се разбира сосем внимателно, сета
покуќнина, Ја ставаа на терасата и во дворот. Низ собите плисна
вода, заиграа сапунот и четката. Подот жолтееше. Стануваше
лимонова кора. А сонцето се навалуваше потсечено кон запад. Тие
полека ги местеа предметите, еден по еден, на старите места. Некој
чукна на вратата. Потоа клучот штракна. Беа се сокриле зад дрвото.
Старата ја потпре вратата и занеме. Ја сврте главата кон дрвото и
ги виде двајцата со засукани ракави, неисчешлани, поцрвенети во
лицата и насмевнати.
— Еј, кој ви рекол тоа да го правите?
— Не лути се, мајко, не лути се. Ние не сме само да лежиме,
треба малку да зајакнат мускулите, ќе треба и пушки да се носат!
Старицата, божем лутејќи се, со очудување ја разгледуваше
куќата, која личеше на подновена.
— Па вие сте вистински домаќини! — рече. Ѓаволест смев га
раскрши ѕидовите ка кујната. . . .
Пак одржуваа состаноци. Непрекинато. Доаѓаа многу
непознати. Остануваа по ден, два, или по неколку часа и
исчезнуваа.
Летна ноќ.

Јадри ѕвезди. И сенки. Многу сенки. Замолчани ѕидови на
дворот и собите. На терасата бронзени зраци од месецот. И
свежина што зафаќа по десет часот кога „вардарецот" личи на
вихрогон. Лисјата растреперени ја впиваа свежината. Тоа тие го
чувствуваа и предложија да се спие надвор, на тераса. Сите
колективно ги вадеа душеците и чаршавите. Карбева, осудена на
смрт во Велес а сега нов член на семејството, сакаше сама да
постила. Се правеше оти само таа тоа го знае. Но другите тоа не го
дозволија. Димче ги носеше перниците,
Ванчо даваше распоред и кога беше сè готово, исполегнаа и се
загледаа во месецот. Настапи молк. Молк исполнет со тишина и
ниско, родно небо накитено со јадри бисери.
Одеднаш некој нервозно почна да тропа на вратата.
— Полиција! — шушнаа.
Нарипаа како рисови. За една минута сите постели беа на
своето место, Димче во креветот, а тие на ќерамидите од куќата
што беше залепена до кивната. Долу, во дворот старата
експлозивно викаше: — Така ли се тропа во овие пусти времиња!
Какви гости, ви се молам, кога ќе фати полицискиот час! Дојдете
утре, мили, и другпат така не тропајте! .....
Кога легнуваа, таа лутејќи се велеше: — Гости и роднини,
претставете си драги мои, зар се доаѓа во вакво кисело време
нагости, и тоа ноќе!...
*
*

*

Почнаа да излегуваат надвор од куќата. Навечер. Или пред
полноќ. Одеа на состаноци. Под масивите на Водно, Во куќата која
се наоѓаше во близината на барутарницата. Таа беше погодно
место за одржување илегални состаноци. Ленка ја беше зела под
наем на директива од Партијата. Со нив често таму спиеја Кољо и
Димче, а повеќе Благој и Мирче. Во Скопје беа почнале немири.
Полицијата ги гонеше активистите и секој граѓанин, доколку не му
припаѓаше на режимот, се наоѓаше под присмотра. Благој и Мирче
заедно со браќата исчезнаа една ноќ кон барутарницата. Сенките
им се издолжуваа низ уличките на предградието. Локомотивите
пиштеа, градот занесено дишеше од летниот прав и се капеше во
електриката. А тие претпазливо чекореа и се спровираа низ
грмушки и бавчи.
Кон десет часот навечер градот полека го блокираа. „Ако
осетат дека има луѓе, ќе напнат! — размислуваа. — На кој начин би

можело куќата да изгледа „наивно"?" По кратко советување, Благој
и Ацев решија — Димче и Кољо незабележено да излезат, да ја
заклучат вратата и да одат дома. Ним тогаш ништо не им
смеќаваше да бидат откриени од страна на полицијата.
По неколку минути, катанецот штракна.
Две сенки се лизгаа кон градот.
Благој и Мирче се качија на таван и ги наполнија револверите.
Чекаа. Минутите стануваа вечност. Веројатно по еден час, некои
затропаа на вратата. Катанецот пискливо штракаше и зарипнати
гласови им стасаа до ушите: — Овде не живеат ни мачки! И сè
полека стивна. . .
Утредента Кољо ги отклучи. Вечерта сите пак се најдоа на
терасата.

ДАЛИ ПОСТОИ ОПАСНОСТ ПАРТИСКИОТ СТАН ДА БИДЕ
ОТКРИЕН?
Во партиската организација во Скопје подмолно се ширеа
апсења. На состаноците дискутираа оти е опасно уште да седат во
станот. Можеше да настапи нешто непредвидено.
Другите веќе го беа напуштиле станот.
Тој се стегаше. Ременот му натежна од нагантот. Старата
загрижено го гледаше. Тој се смееше со очите и велеше: — Стара,
се ќе биде добро. Не грижи се за нас. Ние знаеме да се снајдеме!
И го местеше каскетот ниско над очи. А надвор беше пладне!
Улиците шумеа од луѓе и полицајци. Тој се поздрави и излезе. За
десетина минути беше во главната улица. Продавачите на весници
соопштува за големи победи на Рајхот на сите фронтови. Застана
до една манифактурна продавница и зеде „Зарја", потоа го снема во
една кафеана што се наоѓаше во една споредна улица која се
влива во плоштадот. Седна во ќошот, најодзади, дури во дното, и
чекаше да се јави другарот со кој ќе требаше да се поврзе.
Секундите минуваа. Загрижено гледаше во големиот часовник. „Го
нема!
Невозможно! Тој мора да дојде" — си велеше и при тоа ги
листаше големите листови на весникот, Вратата постојано се
отвораше, келнерите брзаа и застанува крај масите. Еден му пријде
и го запраша: — Пиво? — О не, јас ќе се послужам подоцна. —
Мирисаше на готвено и помија. Часовникот покажуваше четири
попладне. Кафеаната опустуваше. Тој го сечеше просторот со
кафеавите очи. Кога одѕвони пет, полека стана и помисли: „Сигурно

му станало нешто". Не знаеше на каде да тргне кога застана на
малите ниски скали, направени од бетон. Гледаше како градот
дише, се превртува и клокоти, десетици улици, десетици опасности.
На каде да тргне? Назад не смееше да се врати. Другарите го беа
предупредиле оти може да дојде до апсење.
„Кон паркот — си рече! — Таму може да се кријам цел месец,
ако треба, и пак никој нема да ме фати. Меѓувремено веројатно ќе
добијам врска."
И се стопи со многубројните минувачи. . .
Три дни гладуваше и живееше само со вода и зеленчук. Дури
навечер излегуваше и го снемуваше низ улиците. Четвртиот ден
фати врска. Со лажна легитимација, еден убаво избричен и
молчелив патник иташе кон Штип. На станицата веќе го чекаа
другарите.
*
*

*

Членовите на МК знаеја оти е инструктор на ПК за Источна
Македонија дојден да ја подобри работата на партиската
организација, да ги зацврсти редовите на вистинските комунисти и,
во соработка со организацијата, што е можно побргу да исфрли
партизански одред. Живееше на повеќе места. Или — скоро никаде,
Всушност, тој личеше на ветер кој ги посетува сите куќи на
комунистите, се состанува со илегалците и работи на тоа штипската
партиска организација да стане уште подобра, затоа што на повеќе
места се чувствуваа разијдувања меѓу колебливите и оние што
уште мислеа оти не му е „времето да се фати пушката в раце".
Најмногу живееше к а ј Фируз. Куќата се наоѓаше близу до
болницата, стуткана меѓу десетици слични, Под неа шумеше
Отиња, зад неа се ширеа ретки грмушки и млади акации, кои беа
почнале полека да ја добиваат златната боја на раната есен. Со
другарите од МК не случајно минуваше на темите за она што било
порано и сакаше крвно да ги запознае сите особини на развојот на
партиската, младинската и скоевската организација. Во доцните
ноќни часови тие раскажуваа: Пред војната, некаде во првите
месеци на илјада деветстотини триесет и деветта, градот легнат на
двете плеќи на Отиња и црвените ридишта, кои се губеа .во
недоглед, почнуваше да шуми од новини. Сè повеќе се чувствуваше
виорот на војната и сеништето на фашизмот што застрашуваше. Се
креваа бранови низ целата земја. Партијата го вееше црвеното
знаме на отпорот против темнината која фантастично, крволочки се

надвесуваше над судбината на човештвото. Бранувањето малку
стивнаа, но, сепак интензивно ги плискаа и ниските куќи на Штип, ги
воспалуваа луѓето и дискусиите, кои започнуваа на улица или
некаде кај Бело Брдо и лозјата неосетно се ширеа и меѓу ѕидовите
на бедните куќи во кои живееја стотици прогресивни граѓани, оние
задоени со комунистички идеи и тие кои беа тргнале со први чекори
да се приклучат. Меѓу нив, како и обично, младината согоруваше од
настаните и се определуваше за напредното. Гимназијата стана она
жариште кое за работниците веќе беа просветните групи. А тие
личеа на насобрани амеби во кои еликсирот на животот импулсивно
клокотеше множејќи ги со фантастична брзина. Партиската
организација постепено бележеше успеси. "Пет до шест големи
просветни групи! Егзалтираните гимназијалци веруваа оти ова
Јадро натаму ќе биде непресушен извор за нови, цврсти кадри, а
надвор од нив ширеше на напредното меѓу работничката младина
која се повеќе навлегуваше во струењата на денот и времето. Меѓу
гимназијалците Јасно се обележуваа оние кај кои не постоеше
компромис: Прке, Стојменски, Фируз, Јовев, Шопов, Казанџиски,
Накев, Тошо, меѓу нив искусниот водач на групите — Зенделски, и
сè така . . .
Струењата виореа.
Од Белград и Загреб постојано надоаѓаше порој од современа
политичка и партиска литература. Меѓу неа онаа легалната „30
дни", голем број изданија на „Нолит", десетици брошури за
империјализмот и колонијализмот, за животот во НАЈголемата
социјалистичка земја — СССР, расправи и дисертации за
националното прашање и илегална литература која се
разработуваше на тајни состаноци или за време на многубројните
екскурзии кои се покажува како најпогодна форма — масовно да се
вовлекуваат младинците и, по пат на раскажувања, читања или
други форми, да им се внесуваат оние благородни јатки на
напредното кое делуваше афинитетно кон силите на народното
движење.
Набргу почнаа да се покажуваат резултатите. Бројот на
младинците се зголемуваше. Почнаа да придоаѓаат и младинки.
Меѓу првите Олга Арсова, Станка Денкова и десетици други . . .
Партиската организација ги набележуваше имињата на идните
скоевци. А на вратата тропаше и одминуваше илјада деветстотини
и четириестта. . .
...Приказната завршуваше несредено, дискретно, како што
беше почнала, и Благој, кој сега за сите оние што го познаваа, не
беше Благој Јанков — Мучето, туку само обичен другар Ѓорѓи.

ЕДНА НОВА ПРИКАЗНА...
Синоок младинец, жилав од енергија и восхитен од иднината,
Назим Фируз, инаку познат на Ѓорѓи како Еф, — расправаше: —
Другар Ѓорѓи, седми април е ненапишана страница во нашиот
живот. Неа не можат да ја соберат цели томови, а сепак во оваа
есенска ноќ малите зборови веројатно ќе звучат сиромашно, затоа
што настаните беа толку големи, и не само во овој град испиен од
ветриштата и пустошен од браништата на Отиња, туку веројатно
сличен на стотици градови во нашата земја, по судбата и по она кое
го покажа мигот, зашто ние се чувствуваме само како синови на
Македонија, а не на оние што требаше да дојдат со бајонети и сини
униформи...
Да минам на денот.
Сончев. Мислам оти немало посончев ден во таа година.
Мирисаше на барут, пукотевици ечеа низ воздухот. Трештеа
гасениците на тенковите, и војската која требаше да нè брани, а која
ја издадоа оние што ја учеа „да се бори", течеше во долги,
морничави колони. Фрицевите особено се смееја и одеа некаде на
север да пожнеат уште многу животи. . .
На иницијатива од скоевската организација, а под
раководството на Прке, низ зградите на околискиот и градскиот
одбор, по касарните и другите места се распрснаа десетици мали
групи младинци да собираат оружје, машини за пишување, хартија,
шапилографи и десетици други работи кои беа нужни за идната
борба.
Комунистите и скоевците собрани во групи ги крстосуваа
улиците, од песните трештеше сè, стариците излегуваа надвор да
се начудат на веселбата и илјадниците граѓани кои славеа. Името
на татковината трепереше врз усните.
Некому не така случајно му падна на ум да го печати весникот
„Народен глас", на машина и шапилограф. Првите страници беа
прекриени со наслови, а под нив мамеа содржините, оти нашата
иднина ќе биде онаа која ќе се достигне само преку сосем нешто
друго одошто „таа", која се најавува и надвиснува носена од
аспирациите на „браќата" кои доаѓаа од исток со мирисот на Црното
Море и суровоста на Стара Планина . . .
И сенките, морничави, исполнети со фанфари, и „Шуми
Марица", проследени со ботуши и светнати бајонети, полека го
стегаа градот во несфатливи челични прегратки.
Замреа песните.

И утрата стануваа скисленети.
Пендрекот ги замени блескавите говори, низ градот набабреа
затворите, надоаѓаа многу нови сини униформи и валтери опашани
на суровите половини. Од усните се разлеа злоба. Гладот итро ги
плетеше своите мрежи. Горчлива мака се впи во мозоците. Очите
на луѓето добија прелив на сино, многу сино. Чекорите стануваа
несигурни, зад секој ќош следеа, на секој чекор запишуваа, при
секое мрднување затвораа. . .
Најавуваната „свобода" од првите дни почна да 'рѓавее.
Луѓето се заклештија.
Меѓу „гостите" и домаќините зинаа два света.
И секој тргна да го фати и одржи својот...
— Да припалиме, сакан мој — само рече.
Еф се насмевна. Незгодно му беше да ја прифати цигарата
затоа што уште не пушеше, но не можеше да одбие.

СЕНКИ НИЗ РИДЈЕТО. ОРУЖЈЕ КОЕ НЕ ПУКА ТУКУ САМО
ШТРАКА . . .
Ноќта кога петлите трубеа полноќ, а сенките на зградите ги
скриваа тесните улици, крекаа десетици резиња. Се отвораа
вратите и сонливи наизглед гласови прашаа: — Кој е? — Јавката
тихо ѕунеше. Вратата итро истенкуваше и сенката се изгубуваше во
темнината на дворот или претсобјето. Горе групите ги читаа
прогласите на ЦК КЛЈ и другарот Тито. Блескаа очите и воздишките
имаа сличност со жар. На прозорците се лепеше темнината и
десетици раизскрено предлагаа на кој начин ќе успеат да соберат
повеќе народна помош, која ќе биде нужна за идниот партизански
одред. Членовите на МК даваа инструкции. Ѓорѓи беше скоро
насекаде. Се лизгаше низ темнината, застануваше мигум ако
почувствуваше дека потајни чекори 'ржат низ улицата. Се
стопуваше со ѕидот и пак во новата тишина, малку приведнат, со
дигната јака и спуштен каскет врз ниското чело, продолжуваше да
оди до определеното место. Три тапи удара на дланка се залепуваа
врз дрвената врата. Еден чифт љубопитни очи го дочекуваше и
потоа возбуден глас: — Дојдовте, добро што дојдовте, време беше!
— Остануваше до првата мугра со младите. И со постарите. Во
собата, по објаснувањето на низа важни прашања од идеолошки
карактер, почнуваше да се разглобува нагантот или валтерот. Тој се
разлеваше во неговите раце. Стручно објаснуваше на кој начин
може најбргу да се склопи и расклопи, да се полни, нишани, стрела.

Зажарени зеници го следеа и оружјето минуваше од дланка во
дланка. Оружјето минуваше, а надвор муграта, белогрива,
надоаѓаше носејќи ја симфонијата на новиот ден. Тогаш пак вратата
се отвораше и една силуета забрзано ја сечеше матникавата вода
на Отиња и се губеше во грамадите сонливи куќи кон болницата или
удолу, врз плеќите на левиот брег на реката во кој беше стуткана
куќата на Стојка Воинова.
Состаноците со ГК сè почесто се одржуваа.
На нив почна да се расправа и за обучување со оружје, но не во
куќите, туку во природа. Секој земаше по една група. И тој.
Приквечер улиците се капеа во матникавите светилки на
електриката. Приквечер, случајно, кон Бело Брдо, или во сенките на
лозјата човечки сенки одеа некаде.
Врз ридиштата гребеше овчеполскиот ветер.
Со него надоаѓаа мирисите на сувата рамница и стоговите
сено. Во долчинките, далеку од секаков туѓ поглед, штракаа
пушките и револверите. Врз нив играше блесокот на светнатото око
стуткано во кадифето на небото. Гласовите беа тихи и само
упатства ромореа: — Вака се зазема позиција, вака се полни, вака
нишани...
. . . На исток закланата зора крвареше.
Во постелите се разбудуваа оние што доцна легнале или биле
онаму каде овчеполските ветришта сè бришат. Дланките минуваа
низ разбушавените коси, а во длабините на мислите трепереше
вистината оти ќе биде близок денот кога нема да се штрака само
така, без куршуми...

„ЌЕ ВИ ЈА ДАДАМ МОЈАТА ЕДИНСТВЕНА НОВА ШАЈАЧКА
ОБЛЕКА . . .
Ноќе копаа земја под подот на малата собичка. Тој и Минанова.
Во другата соба децата на Воинов спиеја. Стојка навратуваше да ја
исфрли земјата надвор во дворот. Беше осум часот навечер.
Запотен се исправи. Црвенило му. извираше од кожата. Мара го
гледаше со светнати очи. Беше симпатична, убаво градена девојка.
Неколку месеци илегалка, затоа што судот во Струмица ја осуди на
петнаесет години робија, но полицијата не успеа да ја фати. Заедно
со Ванчо Фончев и илегалката Стојна, таа незабележено се
префрли во Беровско и од извесно време се наоѓаше во Штип.
Фончев отиде на друг терен на директива од Партијата. Сега не се
лутеше оти мора грутка по грутка да корне од цврстата земја која

беше ѓаволски натапкана. Ги фаќаше дланките и чувствуваше оти
горат.
— Дебело, а? — се шегуваше Ѓорѓи.
— Ни дебело, ни тенко, мислам оти е пријатно! И се засмеа.
Часовникот на кулата отчука осум ипол. Ѓорѓи шепна: — Време
е.
Почна да се облекува. Стојка стоеше на вратата и љубопитно
го гледаше. „Пак ќе оди некаде, постојано тој оди некаде, си
помисли, но ништо не рече. За неа тоа беа само другари, кои добро
си ја знаат работата. Кога го навлече стариот, тежок капут, го
подигна тенкиот јорган и отаде брзо из вади револвер. Го наполни.
Се поздравија со очи. Темнината заљубено го прифати.
Внимателно чекореше. Знаеше оти полицијата го бара на секој
чекор. Зборуваа оти главата му е оценета со многу илјади левови.
Тоа го веселеше на извесен начин. „Значи, скап сум" — весело
размислуваше и се лепеше по ѕидовите. Наближуваше кон реката.
Матни светлини и сенки се подаваа пред погледот. Некој доаѓаше.
Немаше каде да се сокрие. „Ќе ме види" — за себе шепна и побрза
да влезе во портата што се наоѓаше од десната страна на улицата.
Не минаа ни педесетина секунди, чу зарипнати гласови: —
Поѓаволите, зар мора старшијата да нè тера да се влечеме и по
овие сокаци!
„Полицајци" — си рече и се стутка зад вратата. Во големиот
двор лазеа сенките на дрвја. Му се стори оти големо куче тромо се
влечка кон шупата. „Ако залае?" — и пак се вслуша. Чекорите
шлапкаа по нерамната улица. Кучето го снема. Олеснително
здивна.
По неколку минути ја наближи реката. Брановите не зафаќаа
повеќе од дваесетина сантиметри. „Морам да минам низ мостот" —
си велеше. Инаку, ќе бидам сомнителен, а на двесте метри напред
имаше дваесетина минувачи. Меѓу нив забележи и полицајци. „Ќе
минам, морам вечерва да минам на другата страна" — и го навлече
каскетот, ниско, многу ниско над челото. Во џебот на капутот го
стегаше студеното парче челик. Бргу одеше и никаде не се
обѕираше. Веднаш сврте налево и се упати по улицата во чиј долен
дел се наоѓаше посетуван ресторан. Покрај него минуваа луѓе и
ниеден не се загледуваше во малку приведнатите рамења на
непознатиот. Кога го мина ресторанот, ги намали чекорите. „Мина
проклетиот терен — помисли. — Инаку, овде најмногу се вртат оние
од полицијата."
Се приготвуваше да сврти надесно. Забележи средновечен
Човек. Му се стори оти одот на непознатиот силно го потсетува на
неговиот другар од Белград. „Тоа треба да е Монка" — помисли и

забрза. Оној чекореше, енергично. Го наближи. Немаше ни пет
метра меѓу двајцата и викна:
— Монка!
Непознатиот, веројатно изненаден од гласот, наеднаш сопре.
Се сврте и сакаше да рече: „Благој", но се сепна кога виде оти
другиот тури прст на . устата. Му даде знак да врви по него. Се
упатија по ракавот на првата уличка што свиваше налево.
Кога видоа оти се сами, си ги стегнаа рацете. Стисокот беше
долг и топол. Се гледаа во очите и мислеа оти молчењето може
многу повеќе да каже одошто стотици зборови.
— Брате, како си?
— Добро! Повеќе од добро.
— Колку време си во Штип? Речиси два месеца.
— Не те гледам.
— И не сум за гледање. Од судењето во Струмица па наваму
минав во илегалство. Ти можеби не знаеш?
— Чув, секако чув и се интересирав, но одамна не верувам на
приказните од луѓето.
— Брате, треба сега да помогнеш. Се приготвуваме за нешто
големо. Секој треба да помага. А јас премногу те знам за да не ти
верувам. Ми треба парична помош и облека, добри трајни алишта,
ти веројатно уште се маткаш со шиење.
— Во коперацијата сум. Вака полесно ја буткаме. Не знам како
ќе оди потаму, но вака е неиздржливо. Одвај се врзува крај со крај.
— Брате, не тревожи се. Ќе дојдат подобри дни. И она за
слободата, за која вечно горевме во Белград, сега ќе стане вистина.
Народот се крева. Борбата што ја поведе КПЈ ќе даде плод. Веќе
растат териториите низ кои се вее слободното знаме на нашата
идна татковина. Брате, верувај ми. Јас сум оној истиот од Белград.
Сега е време не само за зборување, туку и за дела. Каде и да си,
зборувај меѓу своите најблиски оти борбата на живот и смрт
започна.
Монка го слушаше. Ги стегаше дланките и гледаше наоколу да
не наиде некој.
— Брате, те молам да донесеш четири чифта шајачки алишта.
— Благој, и самиот знаеш оти со текстилот сме во лоша
состојба. Оголевме. Овие што се овде се поголеми арамии и од
„Кирјањовците". Имам само една нова облека од шајаќ. Скоро ја
шие§. Мислев да поминам неколку зими. Ако сакате — неа ќе ви ја
донесам, инаку верувај други немам!
_ В ред. Утревечер во осум ќе те чекам крај
чешмата која се наоѓа во близината на црквата. Ти држи ѓум за
вода. По тоа оддалеку ќе те познаам.

Си ги стегнаа рацете и станаа дел од темнината.

ГО НЕМА?.
Ветерот шибаше, оној добро познат ветер што го пустоши
Овчеполието. Недогледната рамница го собира мирисот на
ораниците и лепешките од овците. Монка веќе неколкупати го
полнеше ѓумот со вода и плашливо се обѕираше на сите страни да
види дали некој не доаѓа. Во очите му остануваа купиштата лисја
што се меткаа низ улицата. Ја дигна јаката на старото палто. Му
пристуде.
„Го нема" — си рече и пак го погледна часовникот. Беше осум и
две минути. Запали цигара. Го стегна под мишка големиот пакет и
чу чекори. Го истури четврти пат ѓумот. Водата шумно плисна.
Цигарата му затрепери во усните. „Веројатно е тој" — помисли. И се
сврте. По патот доаѓаше жена.
Градскиот часовник изби осум.
Дури тогаш му олесна.
„Мојов, па тој сигурно бил напред" — си рече.
Се вртеше на сите страни. Нагодуваше од каде ќе дојде. "Од
ридиштата сигурно не. Таму е пустелија. Од центарот никако.
Веројатно агентите ја имаат неговата слика. Да не дојде одзади?
Но, тој веројатно само синоќа бил во тој дел на градот. Му ги знам и
забите. Не седи Благој на едно место."
Тихи чекори го штрекнаа од размислувањето. Од левата страна
на реката доаѓаше човек со дигната јака.
„Тој е" — му светна нешто во главата. Се поослободи.
— Другар!
— Да.
— Да припалам.
И двајцата се насмевнаа.
Веднаш го прифати пакетот и рече: — Ако затреба, пак ќе те
повикам преку некој другар.
И одминаа. Едниот фати удолу, а тој се врати по истиот пат.
Таа ноќ кај нив дојде и Стојменски, русокос, симпатичен и
секогаш сериозен. Мара ја вртеше во рацете новата облека и се
смешкаше. Ѓорѓи велеше оти оној што ќе ја носи секако ќе биде
добар партизан. Воинов во другата соба се расправаше со жена си
на илегалците да им готви малку помрсно, а таа, смешкајќи се, му
одвраќаше оти е тоа женска работа во која мажите не треба да си го
бркаат неискусниот нос!

ЛОШИ ВЕСТИ. НЕПРИЈАТЕЛОТ НЕ МИРУВА. АПСЕЊА ВО
КОЧАНИ
Членовите на МК и групата дознаа оти во Кочани дошло до
предавство. Немир ги зафати сите. Чувствуваа оти ова може да има
значителни последици. Во градот на оризот веројатно полицијата
ликува. Црните, морничави облаци на есента на тамошниот
началник на полицијата веројатно му станале белогриви галеби кои
во своите чудесни крикови носат ордени и унапредување.
За нив — тоа беше подмолен потрес што знае крвнички да
разјадува. Толку тешкотии, и илегалниот труд наеднаш почнуваше
да се суши.
Куририте јавуваа: уапсените ќе ги судат во Штип.
МК одржуваше заседание.
Се предлагаа многу работи. Сите дискутираа. И Ѓорѓи. На
крајот возбудено предложи: — Другарот Беловски ќе ги раководи
скоевските групи кои врз ѕидовите на судот и низ околните улици ќе
испишат пароли чии текстови ќе ги приготвиме.
Сите се согласија.
Таа ноќ никој не спиеше.
Знаеја дека другарите ќе ги донесат во полицијата.

СЕНКИ ВО ПОЛНОЌТА
Зградата на судот се наоѓа речиси во центарот. Ноќва
градскиот часовник монотоно отчукува единаесет. Улиците, и инаку
пусти, зјаат разапнати од темнината.
Реката таинствено шумоли. Од мостот две полициски двојки
плукаат врз матното сребро на водите. Над нив се клешти месецот,
сонлив и пресечен на половина. Несмасно изгледа и чиниш заболел
на гради. Блед е и матен од флеките што му нараснале. Под него
тромо патуваат наранети облаци.
Јадар полицаец таинствено исфрли: — Утре градот ќе се
назаби.
Скраја до него, синкав пламен летка од зениците на неговиот
другар.
Слушав како ги месеа! Ова веројатно малку ќе нè ослободи нас
од шетање и полнење пушки.

Другата двојка слуша и, приведната, безгрижно плука по
зеленото сребро на Отиња. Реката се молзи удолу и брановите
шушкаат во нерамниот и нечист брег.
Да мрднеме кон периферијата, предложи оној со пламења
во зениците.
Молк!
Од ќошињата на зградите легнати на левиот брег, струеја
погледите на скоевските претстражи.
— Уште стојат — шепнеа погледите.
— Нека стојат — одговораа оние што требаше да соопштат ако
стане опасно.
А зад нив, мрежата на улиците трепереше од забрзани чекори и
тихи шумолења на четки.
Врз ѕидовите се лепеа пароли напишани со бела и црвена боја.
— Полицајците заминуваат во другиот дел на градот —
соопштуваа претстражите. Црнопурест, виток млад човек трчкаше
од група до група и поттикнуваше: — Побргу, другари, побргу!
Проклетите, може и ваму да навратат. Од малите тенеќени кутии
полни со боја капеа дамки врз калдрмата. Десетина млади дланки
го редеа ѕидот на судската зграда од повеќе страни со зборови.
Бота стануваше распеана ноќ. Брзаше чиниш во рацете има
стотина галебови крилја. По неа Шопов, замолчен и малку
нервозен, ја лизгаше четката по несмасното лице на ѕидовите.
Улиците набргу заличуваа на карневалска свеченост. А потаму
претстражите струеја со погледите и градскиот часовник монотоно
отчукуваше еден по полноќ, градот свиткан од возбуда морничаво
се припиваше врз црвените брегови од кои наидуваше нов бран
ладовина.
— Утре градот ќе триумфира — возбудено шепотеше ниска
скоевка
_ Утре градот назабено ќе кркори — прифаќаше Беловски и се
наоѓаше насекаде меѓу скоевските групи плиснати низ улиците.
_ Доаѓаат, соопштуваше некој и младите почнуваа да се
прибираат кон теснините на горните улици.
Беловски ги триеше дланките. Од очите му пламтеше нешто
што беше повеќе од восхит.
— Никој не знае кој го сторил ова — сеедно повторуваше.
— И никој од оние нема да дознае — потврдуваа другите и
сенките на силуетите продолжуваа да лепат понови . пароли и во
другите сонливи улички.
На исток некој му удри нож. Од раната плисна беловина.
Улиците беа сè така тихи. Чиниш некој ги посипал со сон.

Скоевците веќе ги немаше. Тие исчезнаа во портите и
дворовите. . .

ГРАДОТ ШУМИ . . .
Телефоните ова утро личеа на исплашени птици.
Началникот на полицијата од златните блескоти на сонцето ја
добиваше бојата на лимон.
Претседателот на власта ги колнеше оние со дигнати јаки и
валтери за нивното слепило.
Прокуророт си ги изгоре непцата и јазикот пиејќи вистинско
кафе во постелата.
А градот течеше кон ѕидовите. Групите никој не можеше да ги
растури. Веста стана плискот кој ги разниша зградите ка наизглед
тихиот град крај Отиња.
Жени, мажи, старци читаа: „Долу срамниот суд! Сакаме леб!
Сакаме слобода! Надвор од нашата земја!"
И сè така. На десетина места, по образите на судската зграда.
Крај луѓето — зазбивтани агенти, полицајци, блесок на бајонети
и погледи кои во секоја зеница на присутните хистерично прашаат:
,Кој, кој го стори ова!?"
А групите, радосни, на свој, тих, внатрешен начин, личеа повеќе
на осамена оаза во која не навлегуваат проклетите продирни очи на
непријателот, кој тоа утро и целиот ден, и многу денови натаму,
прашаше само: — Кој, кој го стори ова?...
Утрото, долга колона комунисти и скоевци полека се точеше
кон зградата на судот. Внатре шумеше пеколно. Мајки, татковци,
роднини, деца, едноврздруго, полека замолчуваа затоа што
гласовите на оние што заседаваа стануваа сурови, како да ги
откинале од ледилото на карпите.
Над сето тоа како фама висеа паролите напишани ноќта:
„Долу срамната пресуда! Надвор, фашисти!..."
Луѓето чувствуваа: плима извира од секој агол, од секоја грутка,
од улицата, неваросаните ниски куќи.
Тој ден прокуророт постојано обвинуваше.
Тој ден активистите ги валкаа со сите бои на црнилото. Тој ден,
ако имаше муви во воздухот, ќе се слушаше нивниот лет додека
обвинуваа. Попладнето, во кое сонцето крвареше, ѕидовите почнаа
да се рушат од протести.
Тој ден, набрекнат од потаен електрицитет, судот мораше да
биде поблаг и да отпушти многумина, а другите поблаго да ги казни.

Тој ден една од оние полициски двојки што плукаа во зеленото
сребро на Отиња приквечер велеа: — Изгледа градот нам ни се
назаби!
МК пак заседаваше.
Во една од зградите крај Отиња сите си ги стегаа рацете.

СЕНКИ И СВЕТЛИНИ. РАЗБИЕНИОТ ОДРЕД ВЕЛЕШКИ.
ДОАЃААТ НОВИ СИЛИ. ЌЕ СЕ ФОРМИРА ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД
Куририте јавуваа: Велешкиот одред е разбиен.
Сенки се надвиснуваа во мислите. Потајно гризеше болката,
неумолива и свирепа. Но, не очајуваа. Секоја голема работа бара и
големи жртви. И работеа. Зајакнуваше организацијата. Оружје
имаше доста, санитетски материјал, со обуката се напредуваше,
материјалите од ЦК КПЈ постојано се разработуваа. Илегалното
подземје импулсивно трепереше напнато од енергија и оптимизам.
Непријателот распишуваше награди за главите на илегалците.
Телефоните во полициските станици нервозно ѕвонеа. Насекаде
прашаа: „Има ли ново, има ли нешто ново за дејноста на црвените
ѓаволи?"
Од другата страна одвраќаа: „Сè е добро. Мир ги налега селата
и градот." Но се лажеа. Или само така се преправаа.
Другарите знаеја: тоа е затишје пред бура, и работеа.
Партиската организација беше создала јадро во Дољани.
Малото село, стуткано меѓу питоми падини и блиски планински
масиви, во декември четириесет и втората, изгледаше мирно како
јагне. Само навечер, кога сенките на ридиштата и дрвјата стануваа
чудовишно долги, пливаа човечки силуети кон градот и назад пак во
неколкуте куќи и во тие на Даневи и Китанови. Тапо светкаа малите
светилки и исчадените ламби. Мирисаше на лепешки и ѓубре,
кучињата носталгично виеја осетувајќи оти надоаѓаат зимските
студови. Жените ги допокриваа високите купишта слама и
сено.
Врз нив блестеше ладнината на месецот. Земјата
стврднуваше од првите студови. Во гранките се плетеа веселите
цвркотења на врапците. Ноќите стануваа сè постудени, а утрата
осамнуваа полиени со тенки проѕирни бликови магла која полека ги
лижеше падините и осамените трла од кои стрчеа кафеави сламени
покриви. Низ кривите селски улички тешко се меткаа говеда и крави.
Забрадени селанки и скиснати селани тромаво се влечкаа до
шталите и потоа дома се грееја на мангал или расправаа за

мразови и за тоа колку ќе има ракија и маст до празниците, кои
почнуваа полека да тропаат во мислите.
Кавелите личеа на нешто заклано. Ретко се јавуваа и само со
вечерни опојни звуци го лулаа селото во мека кадифена мелодија.
Однекаде разбудена гајда пригласуваше. Сè беше наизглед. тажно,
идилично и никој не се надеваше оти во селото веќе се префрлил
најмоќниот нерв на организацијата. ..
Синоок, висок и убаво развиен човек трпеливо чекаше сокриен
во длабината меѓу две згради. Чу чекори. „Тие се!" — помисли, и
некако му пристуде или само така му се стори. Чекорите
наближуваа. Виде: доаѓа другарот Ѓорѓи и една другарка. Кога
наближија, во рчите му падна стројната става на девојката. Во
очите ѝ светкаше далечина. Молчеливо се поздравија и тргнаа
надвор од градот. Полека зад нив остануваа ридиштата полни со
ниски букети грмушки. Низ околината ветрееше несфатлива
тишина.
— Македонските ноќи се прекрасни — шушна Ѓорѓи.
Таа се насмевна во себе. Синоокиот Шеќеринов ги должеше
чекорите и ништо не сакаше да знае за прекрасните пејсажи што
лазеа на дофат од погледот загрижен. Сакаше само — да може
побргу и посигурно да ги префрли другарите во куќата на Китанови.
— По патот има десетина километри до селото — рече Ѓорѓи.
— Единаесет — гласеше кусиот одговор.
— А вака?
— Речиси пет безопасни километра!
Ветерот бришеше. Беше студено. Минутите одминуваа, а со
нив и патеката која личеше на жица оставена меѓу ридјето и
синевините на грмушките.
— Уште малку и ќе се покаже — шепна Митко.
— И нека се покаже, време е — одговори Ѓорѓи.
Чекореа побргу. Ѓорѓи запали. Кибритката не фати и малку
пристана. Кога чадот излета везувно од устата и носот, оние беа
малку оддалечени. Забрза. Пред очите како да светна бран на
поток или само така им се причини. Почнаа да налетуваат на нови
пејсажи. Слегуваа низ блага падина. На крајот од блискиот хоризонт
трепереа неколку светулки од пригушени куќи.
— Селото! — рече Митко.
— Па тоа просто восхитува! — промрмори Ѓорѓи и ја фрли
цигарата врз каменливата патека.
Гледаа: селото доаѓа кон нив и се зголемува. Куќите растат,
мислиш стогови никнат од нивите. Во нив, мигајќи, блескаа
четириглавите очи на зажарените прозорци.

Потем им се причини оти се само сенки што се лизгаат к а ј
полуразрушени плетови и ѕидови плескани со кал и лепешки. Никој
не зборуваше. Можеше да налетаат на ноќна селска стража. Тој го
стегаше нагантот и одеше последен. Ги осети големо црно куче.
Рошава опашка се озаби кон небото и темпераментно завитка
клопче. Силен пискав глас ја пресече темнината. Тие забрзаа.
Можеше домаќините да излезат и да видат што го возбудило
кучето. Наближуваа кон центарот на селото. Пред погледите им се
покажа куќа со голем двор, штала и амбар. Беше како сите селски
куќи — обична и едноставна. Од два прозореца плискаше зауздена
жолтеникава светлина.
— Ова е куќата — шепна Митко.
Забрзаа и по неколку минути се здравуваа со домаќините. Меѓу
сите, Станоја им заличе на карпа. Беше фантастично развиен. Од
стисокот на дланката им се следи крвта. Беше љубезен, а имаше
гороштачко во себе. „Џин", помисли Ѓорѓи.
Влегоа внатре. Ги нагрстија. Малку зборуваа. Жените се држеа
пострана. Потоа им ја покажаа собата за живеење. Набргу се
запознаа со распоредот на куќата. Две соби со ниски таваници.
Имаше малку покуќнина, претежно ткаеници од волна, миндерлаци,
мали селски печки, многу дрвја крај нив, варосани ѕидови искитени
со многу фотографии од селски празненства, веселби и спомени од
дните кога мажите биле во војска. Помалата соба им ја отстапија
ним.

ОДРЕД, ОДРЕД!
ГК заседаваше. Куририте сновеа од Дољани до Штип. Сè
клокотеше во декември. Техниката кај Фируз исфрлаше стотици
материјали, низ групите на партиските организации продолжуваше
обучувањето на членството да ракува со оружје. И скоевците се
приготвуваа. Беше дојден и Пешев, инструктор на ПК, со него и
симпатичниот Цунев. Тие лесно се беа извлекле од струмичкото
село Просениково и, како што расправаа, само чудна околност го
спасила злогласниот агент Азманов од смрт. Васил Доганџиски,
Јаким Стојков, Ванчо Китанов. Герас Цунев се набележуваа како
членови на првата партизанска група. Дискусиите продолжуваа.
Куририте брзаа. Плановите подробно се изработуваа. Ѓорѓи
сновеше од едно место до друго. На крајот одлуката падна. Оние
што се набележени ќе заминат за Плачковица. Сега има снег. Но

тие набргу ќе се соединат со разбиениот Велешки одред и тогаш ќе
се формира силна ударна партизанска група.

„ОДИМЕ ПАРТИЗАНИ!
Ладниот декември налегнуваше кон крајот. ОК и ГК ја
спроведоа задачата — групата од петмина партизани замина во
Плачковица и се загнезди во шумите во близината на селото
Козбунар. Куририте јавуваа: „Несносен студ. Треба храна. Оружје.
Селаните не знаеме дали ќе нè прифатат. Чекаме директиви."
Една ноќ тргнаа.
Три сенки, или само така некому ќе му се причинеше, лазеа по
угорнината на ридиштата. „Не, тоа не се три сенки, ами четири" —
како да шушкаа оголените гранки. Ѓорѓи, Стојменски, Еф и Јаким,
кој беше член на првата партизанска група што излезе во Штипско.
Темнината ги штипеше по стегнатите образи. Силуетите на
селото стануваа сè побледи. Зад нив остануваа згушената долинка
на нивите и ретките шуми. Полека се накачуваа по грбот на
ридиштата. Декември се муртеше назабено. Ветриштата стануваа
страшни. Трите магариња натоварени со храна, лекови и оружје
жилаво се напрегаа под ударите на вастегарките.
— Колку има до местото? — прашаше Еф.
— Ќе стигнеме во првата мугра ако не се загубиме —
одговараше Јаким и тропотеше со чевлите по каменливата патека.
Однекаде како да блесна молња. Или само така им се стори на
напрегнатите погледи кои ја стрелкаа темнината. Полека планината
привлечно се откриваше. Насекаде владееше неопишлив мир. Тие
мислеа оти ноќта лесно ќе ја минат. Кога се накачија на околу
шестотини метри надморска височина започна да ги леди ветерот
кој постепено растеше. Во лицата зазбивтани надоаѓаа снежинки и
иње. Стануваше студено. Но, тие сеуште напнато чекореа не
застанувајќи. Ѓорѓи ги подбоцнуваше магарињата, тие се повиваа.
Од самарите крцкаше големата тежина на товарот.
Стојменски почнуваше да се задишува. И тие чувствуваа лесен
умор. Некој како да изговори:
— Да се одмориме.— Неколкумина како да одговорија:
— На Вакво време нема застанување. — Потоа русокосиот
Стојменски изби на чело од колоната. Полека го совладуваа
масивот. Наидуваа на мали потоци, потоа почнаа да слегуваат во
удолнината. Ветерот се смири. Дрвјата осамено тропотеа со
гранките. Темнината стануваше пеколна кога почна да се лепи пред

очите. Некаде под нив ромореше надојден поток. Крик на тетреб и
ноќни птици се заби во сниското, поцрнето небо.
Пак се накачуваа. Ветерот разулавено за'ржа. Средното магаре
понесено од ненадејниот ураган се срина наземи. Се спуштија да го
подигнат. Некој запраша: — Да не е тоа што го носи товарот со
санитетскиот материјал? — и сите почувствуваа како морници ги
сечат. — Еј, па не е тоа, одговори Еф. — Не гледате ли оти се тоа
пушки.
Некако се смирија. Или само така им се причини. Сакаа да
разговараат за другарите што се горе, завиени во ветрушливата ноќ
и во осамените ледини на белата покривка. Но, молчеа. Секој
сакаше да брзаат, што повеќе, што побрзо, затоа што оние горе
веројатно ги очекуваа повеќе од сè.
И продолжуваа да го сечат просторот, полека и упорно чиниш
давеници брзаат кон некоја осамена греда.
— Ќе замрзнеме — шушна тој.
А колоната се пробиваше. Веројатно фаќаше полноќта и снегот
разбојнички се подаваше под нозете. Прстите почнуваа да се
смрзнуваат. Остра болка подмолно наидуваше и ги кочеше
зглобовите. Полека малаксуваа. Сакаа да застанат, а знаеја оти тоа
ќе биде судбоносно, и чекореа. Магарињата упорно примаа
десетици удари по задниците и се напињаа по острите патеки и
шилестите камења. А снегот надоаѓаше и бистрина како да
трепереше од него. Стануваше малку повидливо. Почнаа да
загазуваат во првите соспи.
— Ова е пострашно и од најстрашните белградски виулици —
велеше и продолжуваше да го бутка магарето.
Снегот се нафаќаше до коленици. Добитокот малаксуваше. Тие
цвркотеа со забите и се пробиваа. Сè почесто паѓаа, пцуеници се
откинуваа од сивнатите усни. Рацете се кочеа. Ветерот стануваше
разбеснет коњ. Снегулките збудалено се пробиваа и во најмалиот
отвор од облеката. А тие чекореа.
И личеа на колона загубена во виулиците, масивите и честите
шуми кои рикаа од налетот на бурата. Наеднаш низ шумата нешто
како да прасна.
— Ветролом! — шушна тој.
Надоаѓаше канонада. Застанаа зад една карпа да здивнат.
Веројатно неколку минути се одмараа ужасени од мислата оти може
да станат жртва на лошото време.
— Другари, другари, шепотеше малиот Еф, да чекориме оти
ова е пеколно неиздржливо, ќе замрзнеме.
И колоната на спасот повторно тргна.

Се мугреше. Густи магли лежеа врз масивите на побелените
ридишта. Сенките на високите шуми намалуваа. Шумеа надојдени
потоци. Ветерот, ранет, намалуваше. Тие стоеја на височинката и
Јаким шепотеше: — Другари, вторпат го загубивме патот. Вторпат,
ѓавол да го носи, но сега сум сигурен оти ќе мораме да се накачиме
ете на оној рид, каде е шумата разретчена.
Зави волк, пискаво, гладно, таговито.
Одговорија десетици виеници.
Се заслушаа.
— Глутница — рече Ѓорѓи.
И продолжија. Сега ињето се лепеше и по веѓите. Мина
половина час и стасаа до една мала ливада. Лево шумеше поток,
над него наведната плешка на рид обраснат со букова шума. Пред
нив пат со свиоци што води кон селото Голо Брдо. На ливадата
застанаа. Некој пушеше. Еф ги врзуваше магарињата. Стојменски
замислено ги впиваше очите во белината на снегот. Му се причини
оти е ова највозбудливата мугра во неговиот живот. Наеднаш
пурпурни превези на измрзнатото сонце почнаа да се лепат врз
ридиштата зад нив. Не сакајќи, се свртеа да го видат раѓањето на
денот. Во тоа време, без да осетат, кон нив крвнички лазеше колона
јагленари. Дури кога добитоците почнаа нервозно да претаат со
предните нозе по снегот, се свртеа. Видоа: силуети на натоварени
мазги, коњи и магариња кои полека се пробиваа низ заснежената
патека. Зад добитоците и крај нив — жилави стави на планинци.
Стојменски и Јаким слушнаа: — Другари, веднаш носете го
оружјето кон шумата. Да не осетат луѓено, зашто пропаднавме. Јас
и Еф ќе останеме со магарињата. Тие мене не ме познаваат.
За миг две сенки запливаа кон шумата оддалечена на околу
двесте метри од нив. Јагленарите беа завиле зад една поголема
грмушка. Потоа наближуваа. Тој запали. Еф стоеше крај него и ги
пиеше со пламнати очи. Размислуваше: „Ако издадат? Ако кажат?
Проклети, па тие нема ништо да осетат."
А Ѓорѓи спокојно пушеше, и стрелкаше кон шумата. Оние веќе
ги немаше. „Добро е, не ги, видоа" си мислеше и уште повисоко ја
крена јаката на капутот.
— Доброутро, рече зарипнат планински глас.
Гледаа брадјосани, грубо облечени седани, љубопитни очи што
светкаа под густи веѓи, вастегарки во жилавите напукани раце од
дрвосеча и суров живот.
— Доброутро, одговори само тој.
Еф се покри со палтото преку глава и се направи оти е болен.
Не сакаше да го познае некој од селаните.

Еден од планинците сомнително ги меркаше магарињата и
нивниот товар.
— Каде сте кренале со добитоков? — самоуверено праша.
— Лошо, браќа, нема леб, малку по шпекула кренавме.
— Аха — исфрли обраснатиот во густа црна брада.
— И со три магариња? — подговори стариот селанец.
— Како што гледате!
— Чудно, чудно се клештеше оној со црната брада, а од очите
му излегуваше сивнато сомнение.
Другите сакаа да загледаат во товарот, но острината на Ѓорѓи
ги сопираше.
Оној горштакот запали цигара. Од него запалија и другите.
„Качакот" луто задиме.
— Нели лажеше? — рече пак оној истиот и го истресе снегот од
грубите шајачки пантолони.
— Какво лажење, на шпекула . . .
— Море лажете!
— Тоа не е твоја и ваша работа — пресече Ѓорѓи.
Осетија острина во тој глас. Се спогледаа. Еден почна да ги
бутка натоварените магариња со јаглен и дрва удолу.
И тие полека отстапуваа. Оној со светлите очи сакаше да ѕирне
кој е оној со покриено палто преку глава. Ѓорѓи застана пред него.
— Ви веруваме, рече и се придружи кон оние што веќе полека
се оддалечуваа. По десетина минути ги снема од погледите. Еф ги
тресеше ногавиците. Сиот беше растреперен. Сивнат во усните и
црвен во ушите.
— Недоверлив свет! — шушна.
— Оди кај Стојменски и Јаким, нека се вратат. Донесете го и
оружјето.
Еф се упати кон работ на шумата. Виде оти оние двајцата за
цело време зад стеблата напнато ја следеле целата ситуација и
биле готови на сè. Покрај нив зјапеа цевките на пушките.
— Вистински партизани! — шушна Еф и им мавна со рака.
Тие надоаѓаа.
Пак го натоварија оружјето и тргнаа. Кога забраздија по
угорнините и доловите, магарињата веќе беа сосем малаксани.
Заглавуваа и паѓаа. Ги вадеа од снегот. На крајот донесоа решение:
— Ќе ги оставиме врзани во долот, а сите материјали ќе ги
натовариме на грб. Другарите веројатно не се многу далеку...
Низ долиштата и густаците на шумата чекореа четворица
исцрпени луѓе. Се накачуваа. Веќе беа минале повеќе часови од
местото каде го беа оставиле добитокот. Јаким пристана. Го остави
оружјето до колена и силно задишан рече: — Уште десетина минути

и ќе ги видиме шумата и ливадата со колиба. Нашите веројатно
веќе скиснале од чекање и грижи.
Забраздија, пропаѓајќи во соспите до појас. Меѓу сите Еф беше
највозбуден. Кога се качија, пред очите се отвори раб на букова
шума. Снегот згаснато блескаше од сонцето кое се сринуваше на
запад. Неколку тетреби се надвикуваа. Од гранките како волшебни
големи цветови паѓаше снег.
— Еј, некој нè гледа зад буките! — рече Еф.
— Сомнително нè гледаат повеќе очи — шушна Ѓорѓи.
Застанаа.
Пред нив се појави горниот дел од колибата.
— Тоа се нашите! — извика Јаким. Почнаа да трчаат како
поулавени. Прашањата
плуштеа.
Бакнежите,
стискањата се
стопуваа некаде. Извираа. Шумеа. Стануваа река. Се рашируваа во
бескрај. Одеа некаде каде нема ни зборови, ни шумови, и пак
надоаѓаа. Вихрено небото се симнуваше, шумата клокотеше,
потоците како да се превртија и потекоа некаде над главите
плускајќи го зажарениот запад. И полека стивнуваа. Сосем полека,
и навлегуваа во колибата, еден по еден, малку приведнати. Таа
беше ниска, под нив земјата — замрзната и крцкава. Над нив,
повеќе од седумдесет сантиметри снег наврнат врз здравите ребра
на покривот. Вратата зјаеше всушност немаше врата. Не смееја да
палат огин. Можеше чадот да се забележи оддалеку.
И сите пушеа. Без разлика. Мислите навалуваа. Доганџиски
зборуваше: — Тежок е опстанокот. Сосем тежок. Некако немаме
врска со народниот фронт. Да отидеме во селото којзнае како ќе нè
пречекаат. Назад нема враќање. Ние сме партизани. Првиот
неуспех би значел многу. А ова е дело на толку труд и на колкава
ли не љубов! Сега сме и добро вооружени. Пушкомитралезот е
нашето најјако што го имаме во рацете. Да чујам што ќе кажете и
вие па да донесеме одлука.
Цунев замислено шараше по подот на колибата. — Јас мислам
оти ќе треба да го промениме местото. Оние што ве сретнале патем
веројатно ќе нè поткажат на полицијата во Радовиш. Тие таму
секогаш ги носат дрвата, а сега повеќе сум од сигурен оти оној што
најмногу се сомневал ќе го стори тоа Тогаш, немисливо е да се
остане овде...
Ѓорѓи ги гледаше, Подочниците на Доганџиски и Цунев беа
црни. И двајцата беа со слабо здравје. „Овде човек треба да биде
челик за да остане. И тие секако ќе останат, затоа и излегле. Инаку
ќе беше ако дојдоа другарите од разбиениот Велешки одред. Но,
тие ќе стасаат за една недела. Ние сме во врска со! нив. Сега што е
најдобро да се направи?"

Прашањето тежеше со сета острина на својата одговорност.
Едни прашаа дали не ќе биде подобро пак да се вратат в град и
да живеат илегално сè додека не дојдат другарите од одредот, а за
тоа време секако ќе се пријават и други другари. Други предлагаа
оти е најповолно да останат партизани и да ги напаѓаат
функционерите на фашистичкиот режим.
Ова сите ги загреа.
Констатираа оти по една недела здружените од одредот и
новите илегалци ќе бројат над педесет души и тогаш . . .
Ноќта беше здраво фатила корења околу нив кога останаа на
крајниот предлог.
Почнаа да се збогуваат.
Се одлепуваа еден од друг како да беа сраснати стебла.
Дваесетина минути ги испраќаа. Едни останаа да ја чуваат
колибата. Беа решиле веднаш да го сменат местото на живеење.
Назад чекореа: Ѓорѓи, Стојменски и Еф.
Кон половината на патот го најдоа добитокот. Го потераа. Ноќта
пак беснееше со својот студ, но тие брзаа. Еф требаше да им ја
соопшти состојбата на другарите во Штип.
Ѓорѓи и Стојменски ќе им поднесат извештај на другарите од
комитетот што се наоѓаа во Дољани. Стигнаа до грбот на ридот
каде требаше да се разделат.
Си ги стегаа рацете, ветерот ги клатеше, а тие шепотеа: — Ова
е почеток, ќе има уште многу одења в шума.
И изгаснаа во црнилото на ноќта и величествените сенки на
дивата околина.

НЕПРИЈАТЕЛОТ ДЕМНЕ. ДАЛИ ГО ИЗДАЛЕ ОДРЕДОТ?
ПОЛИЦАЈЦИ ПО ТРАГИТЕ НА ГРУПАТА. НЕНАДЕЕН НАПАД. КРВ
И МРТВИ ВРЗ СНЕГОТ...
Телефоните во полицијата ѕвонеа. Веднаш по доаѓањето на
горштакот со светлиот поглед.
Оние во штипската полиција беа изненадени. Попов во
Струмица беснееше од радост. И злоба. Не сакаше така лесно да
се прослави неговиот колега од Радовиш, а тој издаваше заповеди
и одред сиви униформи чекореше според раскажувањата на оној со
црната брада. Истиот ден, истиот ден кога ги известија, тие веќе се
накачуваа по назабените вилици на планините.
А другарите горе не знаеја оти смртта полека, хиенски доаѓа.

Беа решиле утредента веднаш да го променат местото на
својот престој.
Радост кај предавникот
Назабената чета газеше до коленици во снег. Паѓаше во
доловите и пак се накачуваше. Ветерот ги клатеше, ги шибаше по
смрзнатите цевки на пушките, шмајзерите и лесните митралези, а
тие волчешки се влечеа и паѓаа во пазувите на доловите за да се
накачат сè погоре, сè поблизу.
Оној со светлиот поглед се радуваше и чекораше прв. Знаеше
оти ќе добие награда во пари...
А тие во униформите загрижени чекореа. Знаеја веќе што значи
да се фатиш во огнена прегратка со „шумкарите", затоа што беа
многу слушале и читале за оние во западните делови на
татковината и за челичните тупаници на Народноослободителната
војска.
И пцуеја. Повеќе од морјаци. Се жалеа на времето и на
проклетоста и таинственоста на планините, кадешто имаше толку
многу дрвја зад кои можеби чекаа очите на насочени пушки и
замолчуваа од помислите оти тие можат да бидат изненадени и го
држеа оружјето в раце не заборавајќи да молчат, а во мислите пак
безобѕирно да го пцујат походот кој можеби фатално ќе заврши, и
тоа за нив, токму за нив.
Го губеа патот. Тогаш горштакот се наоѓаше на трње. Ги
бодреше за да може да се извлече од чакалските погледи на
полицискиот фетфебел.
Сон во колибата и очи што гледаат наоколу
Меѓувремено сите од групата дремеа. Само еден чуваше
стража, загледан во среброто на снегот и сенките пливнати од
горостасните дрвја. Полека се преместуваше од бука до бука и
ослушнуваше. До ушите му доаѓаше мрморењето на планинските
потоци, виењето на волците и осамените крикови на ноќните
птици...
...Оние наближуваа. Наполнетите пушки стоеја пред градите и
змиски надоаѓаа...
И муграта со нив се влечеше некако замрсена и нечиста.
Другарите веќе настануваа во колибата. Се приготвуваа да ја
напуштат. Стражарот беше влегол да ја приготви својата опрема...
Истрели, истрели...
Веќе излегуваа, а и здоговорени сакаа да го напуштат местото
и да тргнат угоре низ шумата за да можат потоа да се спуштат во
падините каде демнееше непријателот, кога белата тишина на
муграта ја расекоа трескотници на пушки и митралези
— Предавство! — шушнаа и налегнаа.

Почнаа да пукаат. На сите страни, отсекаде доаѓаа залааните
врели зрна на непријателското оружје.
Оние се местеа и ги заобиколуваа. Куршумите сè повеќе и
поблизу доаѓаа до партизанската група.
Бесно им одговараа. Митралезот ги решетеше местата каде се
појавуваа сиви капи и униформи. Некој продорно истенка од
нивната стрелба. Потоа пак зарешетија истрелите, свирепо. Васил
Доганџиски се преметна на снегот и остана на место мртов. Снегот
поцрвене чиниш јато црвени птици закопале во неговата белина.
Герас го виде. Сакаше да му помогне и малку се придигна, Нешто го
перна по рамото. Осети топлина. Се припи за земјата и напипа
нешто водникаво. Кога ја помести дланката, оттаму блесна крв.
Прокркоре бес во градите. Запна со пушката и му се причини оти
еден се преметна зад скиснатата бука. Трескаше сè повеќе. Крикови
на исплашени птици во миговите на тишина преплашено пискаа. А
оние наближуваа. Чиниш, подмолен бран трепери во кристалниот
воздух. Се чувствуваше нивното присуство налик на тукашноста на
доловите, честите шуми, крцкањето на гранките, виорноста на
волците и треперењата на крилјата од птиците.
— Нема излез, мислеше Јаким и пукаше, пукаше, пукаше...
А оние надоаѓаа, надоаѓаа, надоаѓаа; чиниш, сениште
неопфатно болви оган и вжарен челик кој меко тропоти во
наранетата кора на земјата покриена со снег.
— Еј, и тој е готов — шушна Китанов.
Боро болно се сврте. Јаким крвареше. Целиот беше истегнат
до засолништето и не мрдаше. Полека влечејќи се, му пријде.
— Брате — само шушна и нешто се заледи на краевите од
усните.
— Ќе се пробиеме меѓу ѕверовиве, му рече на Китанов.
— Да се пробиеме, како да одговори оној и небото се стопи во
.очите кои стрелкаа по оние што надоаѓаа.
Изрипаа. Ненадејно. Молневито. И стрелаа. трчајќи.
Неколку мига тишина. Уште неколку мига тишина и куршумите
бесно почнаа да свират околу "нив, но тие беа го пронашле местото
да се извлечат. Едниот сврте надесно, другиот налево во долината
која набргу ги сокри од непријателските погледи...
Трчаа униформите стаписани од чудната смелост на
партизаните. Пцуеници ја загадија шумата и истрелите сè поретко
одекнуваа. Китаков веќе го беа изгубиле. Чекореа како лисици по
крвавите траги на Герас. Сакаа да го приклештат во своите челични
прегратки и тргнаа по него...

ЛОШИ ВЕСТИ
Чиниш молња блесна во околијата.
Сите дознаа за случајот. Оморина навлегуваше во мислите.
Другарите во Дољани и Штип веќе подробно сè знаеја. Китанов
беше успеал да се довлечка до градот и илегално се префрли да
живее кај Златеви.
Герас Цунев се повиваше од мачења во штипската болница.
Градот започна втрештено да ѕуни.
Другарите заседаваа. Ги анализираа сите страни на
неуспешниот потфат и сакаа да најдат излез од свирепата
ситуација. Јуреа куририте од Дољаки до градот. Испратија извештај
и до Скопје. Очекуваа што ќе стане со Герас. Едни почнаа и да
мислат и на тоа да го одземат од рацете на мачителите, но тоа
беше речиси смешна мисла, затоа што синокошулашите демнеа ва
секој чекор. Забележија оти во градот се плодат агитките и
паролите што ги испишуваа браниците по ѕидовите на куќите,
А Гераса го мачеа. Ранет го месеа. И чекаа да се отворат
стегнатите усни. Тој гледаше некаде неопределено и остануваше
сам со мислите. Тоа кружеше низ градот. Другарите, за секој случај,
беа презеле мерки на претпазување, оти и најмалото проникнување
на непријателски поглед среде нивните редови можеше да биде
фатално.
Дните минуваа и градот потајно дознаваше: Герас личи на
замолчен даб од кој и бурата малаксува...

ЗАТИШЈЕ. БЛОКАДА. ДАЛИ ЌЕ ГИ ОТКРИЈАТ?
Меѓу градот и селото Дољани дење, ноќе, по виулици и дожд
чекореше Тодор Арсов и ги предаваше соопштенијата од едниот
партиски пункт до другиот. Окупаторот помисли оти сè замира. А
организацијата, подмладена со нови сили, работеше на
омасовување на партиската и скоевската организација и ширењето
на приврзаницит е на народниот фронт. Во куќата на Еф постојано
доаѓаа и работеа илегалци и заминуваа. Кај Воинови пак почнаа
потајно да навратуваат. Куририте ноќно време ги пренесуваа
материјалите за Дољани и сè остануваше незабележено, сокриено
некаде во длабините на темнината и тишината. Сè повеќе растеше
бројот на просветните групи. Се обработуваа материјалите што се
испраќаа од ЦК КПЈ и од ПК.

Меѓу другите, Ѓорѓи беше врска што се вовлекуваше насекаде,
присуствуваше и одржуваше состаноци и работеше што побргу да
дојде до исфрлање на втор партизански одред. . .
Дните заприлегаа на забрзани бранови. Со нивните води во
градот стигна и претприемливиот и енергичен Ванчо Прке. Набргу
го беа натовариле со поспецијална задача — Да работи околу
обучувањето на идните борци на одредот, и тој машки ја прифати
задачата. Партиската техника неуморно исфрлаше материјали
против окупаторот и тој по извесно време почувствува оти пак
почнува да врие илегалната работа за која сметаа оти ја уништиле
со првата јатка ка несреќно растурената партизанска група . . .
*
*

*

Пролетта потајно зашуме.
Беше ноќ. Ветровита. Влажна. Сион дозна од неколкумина
комунисти оти непријателот подготвува блокада. „Тоа е за нас
Евреите или за другарите комунисти" — го штрекна нешто во
мозокот. Се лепеше крај ѕидовите и забрза нагоре по каменливите
улици кон болницата. „Морам да ги известам другарите, Вера е
таму и Еф. Потоа ќе појдам кај Воинови. Ѓорѓи, Стојменски,
Минанова, сите се таму. Ако е за нас, тогаш оние осетиле нешто и
ќе сакаат да нè стават во стапица" — и брзаше.
По половина час радосен се враќаше удолу кон градот. До
ушите му стаса матното шумење на Отиња. и чекори. Тврди.
Забрзани. „Веројатно полициска патрола" — помисли и се тутна во
една отворена врата. По неколку минути на распеќето се подадоа
издолжените сенки на патролата.
— Пих! — изусти.
Минаа покрај него и се упатија угоре кон болницата.
Тој размислуваше оти ќе биде подобро од горниот дел да отиде
кај Воинови и по дваесетина минути три тапи удара одекнаа во
ноќта.
Му отворија кога ја кажа јавката. Влезе во малото собиче,
децата се разбудија, малото почна да плаче. Тој, висок и замислен,
ја прашаше Стојка со очи каде се.
— Во собата, лево.
Влезе. Стојменски, Ѓорѓи и Минанова му пријдоа.
— Што е? — прашаа нивните погледи.
— Вечерва или Евреите ќе ги дигаат или има некаква опасност
за организацијата.

Кратко се советуваа. Влезе и Воинов. Несмасно застана до
вратата и загрижено ги слушаше дискусиите.
— Ќе одиме за Дољани — се сложија. Штракнаа неколку
револвери.
Потоа Стојка загрижено гледаше како нивните сенки брзо се
стопуваат во темнината.
Ридишта. Падини. Месец. Ветер. И кал. Многу леплива кал.
Силуети. Забрзани и молчеливи, ту се накачуваа на грбовите од
побелените ридишта, ту слегуваа меѓу лепливата студена земја која
тонеше во црнило. Беа изминале повеќе од триесетина минути.
Застанаа да здивнат. Градот веќе не се гледаше. — Се извлековме
— шушна Ѓорѓи.
Им пристуде. Некој како да рече оти не требало да одат во
Дољани. — Можеби она не е за нас — рече Стојменски.
— Можеби и не е! Инаку, зошто да чекаат до полноќ кога би
знаеле оти сме во градот. Сега постои поголема опасност — да
налетаме на некоја ноќна стража во Дољани и тогаш ќе биде
десетпати полошо за сите. Да ги бевме известиле Китанови, тогаш
некако ќе одеше, а вака што мислите? — рече Ѓорѓи.
Неколку минути ги менуваа мислите. Првото образложение ги
увери дека непријателот веројатно не се сомнева оти к а ј Воинови и
Еф има илегалци.
Тргнаа назад. Одеа молкум. По половина час видоа како се
појавува матното светило на градските сијалици. Градот беше
стивнат и замислено гушнат во пазувите на двата огромни рида.
„Исарот" гордо го боцкаше матникавото небо.
Тие пливаа низ темнината. Од ридот" полека, еден по еден, се
спуштија кон периферните улици и по десетина минути Ѓорѓи,
Стојменски и Минанова пак беа во малото собиче.
Олеснувачки здивнаа.
Беа се занеле во разговор на кој начин најуспешно може да се
работи со просветните групи и како ќе набават повеќе хартија за
печатење агитационен материјал, кога нешто тресна во воздухот.
Вратата се отвори и Стојка истенка: — Блокада. Токму на
полноќ блокада! Ова е страшно.
,.Ова можеби е и за нас" — помислија.
Почнаа да ги откорнуваат трите нови даски на подот. Под
нивните нозе зина црнилото на дупката што ја беа ископале од
порано. Воинов, божем случајно, излезе да види што станува и се
упати кон клозетот.
Потем чу: чекори. Многу чекори. Гласови на полицајци и војска.
Забрчија камиони. Сурово забрчија. Од десниот брег на Отиња се
разнесоа писоци. Бргу влезе внатре и шушна: — Насекаде се! Ова

досега не се случило со ваква острина. — Го отворија едниот
прозорец, само малку. До нив веќе не доаѓаше вообичаеното
шумење на реката. Само писоци, чекори и задушување од виењето
на моторите на многу камиони.
— Што се случува? — го прашаа.
— Да бегаме, ридот е зад нас — предложи Стојменски.
— Блокирани сме од сите страни — рече Ѓорѓи.
— Можеби дошло до некое предавство — шушна Минанова.
Надвор посилно заштракаа чекори. Или можеби тоа одеа
патроли под самиот прозорец.
— Во дупката, сите во дупката! — шушнаа едновремено.
Внимателно нарипаа. Се стуткаа до влажната миризлива земја.
Воинов и жена му внимателно ги наместија даските и ја изгаснаа
светлината.
Писоци. Гласови. Плачење. Викотници — сè трештеше во
воздухот.
Потоа сè стивнуваше за да стане уште пострашно од немирот
кој ечеше на другиот брег од реката.
Мажот и жената почнаа да ги смируваат децата кои се беа
разбудиле.
— Молк, барем вие замолчете еднаш! — велеше Стојка и ги
кршеше прстите гледајќи ги малите нејаки деца.
Од собата каде беа сокриени до Стојка стасаа зарипнати
гласови.
„Да не се задушат?" — помисли и истрча внатре.
До ушите ѝ дојде: — Отворете, барем малку подигнете ја
даската, зашто ќе цркнеме!
Се наведна и откорна една даска.
Свеж бран воздух навлезе во темнината на малата дупка.
— Ох, вака некако се може — прошепнаа. Потоа пак ја
заклопија даската.
А надвор камионите свиреа продирно и зарипнато.
Уште неколкупати им ја отвораа даската и чекаа секој момент
да затропаат агенти и војници на надворешната врата. Беа станале
модри под очите, а во зениците имаа нешто што тешко се опишува.
Мугра. И потоа зора, свежа и остра со студен бран.
Го викнаа Воинов. Тој влезе полн со грижи и неспиење.
Изгледа оти нема ништо за нас, или пак не сме дошле на ред?
— Ќе излезам надвор со магарево и ќе видам се случува.
— Ние ќе бидеме на штрек. За секој случај.
Кога излезе и се упати по надолничавата каллива улица, виде
пред портите жени, деца, мажи, исплашени и посинети од бол.

Кога наближи до мостот, му се причини оти градот го зафатил
незапамтен страв. Трчеа десетици луѓе, меѓу нив полиција, војска
заповеди, камиони што брзаат некаде натоварени со луѓе и
домашни предмети.
Праша еден познат: — Што е ова?
Овој очудено и болно го изгледа. — Не мирисаш ли? Ова
никаде досега не го виделе луѓето. Проклети да бидат!
— Ама што станува, пријателе?
— Евреите ги дигаат! И тоа само како ги дигаат. Целиот град се
слиоса. Вечерва никој не заспа. Поулаве народов. Жените не
мигнаа. Ни децата. Како да живееме за време на варваризмот —
ѕунеше овој, а Воинов и не го слушаше, туку сврте низ друга улица
и се врати назад.
— Не е за нашиве. Побргу нека излегуваат од дупката — ѝ рече
на Стојка.
Кога се најдоа врз подот, смрзнати, поцрнети и влажни, се
смешкаа и не им беше јасно зошто исчезнало она чувство на
непријатност, која во тек на пет часа и повеќе ги испиваше. Стојка
им донесе појадок. Домаќините беа речиси сиромаси. Затоа мораше
да се штедат. Воинов мораше пак да оди кај Добри и да бара
брашно „под рака".
— Овој шверц уште повеќе ќе го огорчи народот — рече
Минанова.
— Не, ќе го разјари — се пошегува, русокосиот Стојменски. Низ
усните му прелета чудна насмевка кога го виде Ѓорѓи како ги чисти
колената врз кои се беше налепил дебел слој влажна земја.
— Убаво си се намачкал — рече. Кафеавите очи на Ѓорѓи се
насмеаја во краиштата: — Добро што остана само со ова. . .
Продолжија да живеат таму и да излегуваат навечер или пак
пред полноќ. Плисна нова плима на состаноци, собири на
комунисти и прибирање материјали за исфрлање одред.
Меѓувремено, Сион откри нова тајна: еден негов родина пред
да биде иселен му соопштил оти знае каде има злато и
скапоцености кај некојси роднина и кај други Евреи.
Комитетот заседаваше и по неколкучасовна дискусија се
постави задача повеќе скоевски групи, според добиените планови,
да отидат навечер во куќите на протераните Евреи и да ги
пронајдат парите.
И една мартовска ноќ низ градот пливнаа скоевски групи. Кога
до ушите им дојде одзвонувањето на градскиот часовник, кој
покажуваше единаесет часот, тие се упатуваа или беа веќе на
назначените објекти. По двајца стоеја надвор од куќите и гледаа да
не наиде некоја патрола или пак љубопитен граѓанин, а внатре во

куќите тапо одѕвонуваа ударите на копачи и дикели. Земјата се
превртуваше и скриеното по извесно време наоѓаше во рацете на
скоевците. По четири чифта очи сјаеја кога го гледаа мекиот блесок
на златото.
Со враќањето на секоја група, растеше скапоценетиот
материјал, кој ќе и овозможеше на организацијата навреме да се
снабди со толку потребната хартија, оружје, санитетски материјали,
облека и што ли уште не. Извесна сума од пронајденото богатство
отиде преку специјално организираните канали и за потребите на
ПК, кој од своја страна ја распределуваше помошта онака како што
диктираа конкретните услови на теренот во внатрешноста и во
Скопје.
Пролетта ја навлекуваше со зелена боја околината.
И еден ден:

СОМНИТЕЛЕН ЧОВЕК ГО ВИДУВА ЃОРЃИ. ПОЛИЦИЈАТА ГО
УАПСУВА. ПОСТОИ ОПАСНОСТ ОД ПРЕДАВСТВО. „ДА ГО
УБИЕМЕ? — НЕ, ЌЕ ГО ЗАКОЛЕМЕ!"
Беше пладне. Раскошно плискаше сонцето врз ќерамидите и
сувнатите улици. Кок куќата на Воинов полека и несмасно чекореше
средновечен човек. Во градот беше познат како не најпостојан во
вршењето на легалните граѓански должности што ги беше
распишал законот.
Инаку, од поодамна на Воинов му продаваше брашно „под
рака" и одвреме навреме навратуваше да му ги бара парите што
овој му ги должеше. Одејќи патем. тој размислуваше на кој начин ќе
може да извлече малку повеќе. Кога го виде работ на куќата
забразди во дворот и чу тапи удари на секира и крцкање на дрво.
„Сигурно Воинов се зафатил да ѝ цепка дрва на госпоѓата" —
си рече и жилаво зачекори кон визбата. Внатре во тоа време уште
еднаш одекна силен удар на секира и крцкање на дрво му ги
наполни ушите на Добри — така се викаше човекот.
Кога влезе, виде непознат човек.
Ѓорѓи, кој инаку беше малку приглув, дури кога го виде лачот на
дневната светлина и врамената снага на новодојдениот во
отворената врата, . се исправи и ја стегна дршката на секирата.
Неколку мига зачудено се гледаа обајцата и Добри, плашејќи се
веројатно од нешто непредвидено, само изусти: — Извинете,
извинете јас мислев . . . Поправо го барам Воинов — и, без да
дочека одговор, бргу го снема од дворот.

Ѓорѓи се качи во собата и ѝ кажа на Стојка што се случило. Таа
не знаеше што да му одговори.
Меѓувремено Добри чекореше кон центарот на градот. Меѓу
бедрата на спротивните згради се протегаше улицата, тесна и
каменлива. Го виде Воинова како полека се клати кон својата куќа.
— Аха! — само рече и забрза.
— Здраво пријателе.
— Добарден.
— Ти имаш гости?
— Јас?
— Да!
— На што мислиш?
— На оној што цепкаше дрва во твојата визба. Не е овдешен.
Всушност, јас првпат го гледам тој човек.
— Тоа е таткото на Еврејчето што се крие к а ј мене!
Замолчаа и двајцата. Добри сомнително го мереше
соговорникот и размислуваше за неговата смешна облека и за тоа.
оти Ќе треба тој човек да му ги врати парите што му ги должи. Но,
ништо не рече, туку само шушна: — Догледање.
Воинов забрза. „Тоа сигурно бил Ѓорѓи" и, ни жив ни умрен,
влезе во собата. Стојка зачудено го пресретна.
— Што ти е?
— Добри го видел Ѓорѓи во визбата кога цепкал дрва.
— Па што?
— Тој е лош човек. Може нешто да направи. Каде е Ѓорѓи?
— Во малото собиче со другарите.
Ја притисна вратата и таа скрцна. Внатре трепереше
светлината на денот. Кога го видоа, настанаа да се поздрават.
— Каде беше? — го запраша Ѓорѓи.
— В град.
— Што има ново?
— Ме сретна оној што те видел во визбата.
— Се сомневаш во него? Не е наш?
— Како да ти кажам, мене ми минуваат морници кога
помислувам оти тој те видел. Не е чудно да отиде и сè да издаде.
Тогаш ќе биде доцна.
— Не се плаши!
— Ама јас не се плашам за себе.
— Чекај да размислиме, или поправо — какво е твоето
мислење за тој штипјанец?
— Игра комар, ракијата понекогаш ја сака повеќе од животот!
— Ахаа!

— Да одиме оттука или пак да ве префрлам во Дољани —
предложи.
— Сега е скоро едек попладне или нешто слично. Ако видат
соседиве група, тогаш станот ќе го откријат, а можеби и дупката.
Вие и децата ќе настрадате.
— Па . . .
— Имаш ли ти нему да му даваш некакви пари?
— Од него понекогаш купувам брашно на црна берза.
— Тогаш викни го. Всушност, прво пронајди го и кажи му
навечер нека излезе кон ридот за да му платиш. Ќе го заколеме!
Воинов веднаш излезе. Ги преврте сите кафеани и места каде
можеше да го сретне Добри, но сè остана попусто. Му падна на ум
да не се вратил дома и се упати назад. Беа соседи.
Домаќинката на Добри зачудено го погледна кога запраша каде
е маж ѝ.
— Се шегувате. Па тој е во полиција, расправаат оти го
затвориле!
Излета како луд од куќата. Патем запраша познаници да не
дознале случајно зошто го затвориле Добри, Му одговорија оти во
текот на ноќта е ограбен дуќанот на браќата Бојаџиеви и сега
полицијата сигурно се сомнева оти тој акт го извршил токму Добри.
„Ќе издаде, веројатно ќе издаде" — размислуваше и
чувствуваше оти студ му го стега срцето. „Другарите ќе настрадаат.
И движењето. И куќата ќе одлета во воздух! Што ќе стане со децата,
тие се така мали? Старата ќе пцоиса од мака. А жената е уште
речиси неспособна да гледа ваква дружина. Па потоа оној со
очилата, Сурчев, ќе нè стори сите крв и месо!" — си велеше и дури
кога застана пред портата се прибра.
„Сепак, машки треба да се делува. Оние од полицијата
веројатно уште не го претепале, а тој можеби и нема да каже
ништо, но во секој случај најдобро ќе биде да нè снема од градов
додека е уште време."
И влезе.
Го пречекаа љубопитни очи.
— Е? — рече Ѓорѓи.
— Го затвориле!
— Лошо? Ова е секако лошо.
— Заради кражба.
— Не останува ништо друго, освен да избегаме по бел ден па
кој ќе види нека види — продолжи Ѓорѓи.
Ги наполнија револверите и еден по еден се извлекуваа од
куќата. Ридот беше на двесте метри од нив. Почнаа да се качуваат
внимателно обѕирајќи се да не ги следи љубопитниот поглед на

некоја сосетка. За среќа, наоколу беше тихо. Веројатно луѓето се
одмарале и само неколку деца им се испречија на пат, но тие играа
безгрижна игра и не им обрнаа никакво внимание. Чекореа бргу.
Можеше да се случи секој миг во куќата да дојдат агенти и да
претресуваат. Не се обѕираа на ништо. Мара брзаше чиниш е
момичка на десетина години. Стојменски се задишуваше. Ѓорѓи
уште повеќе. Чувствуваше како нешто го боде под ребрата. „Да не
се појавила жолтата гостинка" — трескаво размислуваше и го
грабеше просторот пред нозете не обрнувајќи внимание на
зеленото кадифе на ритките и пољанките кои остануваа зад нив или
се појавуваа со сè поголема настојливост.
Не се одмараа никаде. Пак нешто го заболе во градите. „Таа ќе
е, ѓавол да ја носи, веројатно градите ми се начнати, веројатно уште
кога така наеднаш се заморувам."
Кога погледна во лицата на другите, виде оти и тие се
замориле. „Тоа ќе е оти многу брзаме, сигурно ќе е тоа", — радосно
заклучуваше и продолжуваше да шлапка по веќе разводнетата
патека од дождот кој плискал пред неколку ноќи.
Свртеа налево за да не одат по патеката по која се точеше
патот кој селаните —. пазарџии често го одеа за да можат побргу да
стасаат в град.
— Ќе треба уште да истраеме — предложи Стојменски. Овде
неретко може човек да сретне селани. А не е чудо некој овчар да ги
извади овците на испаша. Сега ја користат секоја минута да ја
зајакнат стоката по зимското гладување. — Се качуваа кон ридот во
чиј дол мислеа да навлезат и се сокријат од очите на некој случаен
минувач.
Беа го намалиле темпото на одење. Потоа решија да почекаат
да се спушти ноќта и тогаш да појдат к а ј Китанови.
— Станоја е веројатно во селото? — запраша.
Стојменски поткреена рамиња: — Не знам!
Мара го поправаше палтото. Ѝ пристуде или пак ѝ се причини
оти шумскиот ветер наидува полека, но густо.
— Таму е веројатно и Љупчо. Сила е тој. Кај не го сееш таму ќе
ти никне. Вакви селани ако имаме во секое село по двајца, ќе биде
бомба — велеше.
Стојменски предложи да продолжат. Тргнаа.
— Веројатно оној ништо не издал — рече.
— Ѓавол ќе го знае. Велат оти е сомнителен. Ваквите луѓе
можат сè да сторат. Но, можеби се лажеме. Веројатно нему нема да
му падне на ум да зборува за непознати луѓе кога оние од
иследниот ќе го прашаат за сосем десетти работи.

— А може со ваков исказ и да се извлече — заклучи
Стојменски.
Фаќаше темнина. Лилавина се полеа врз планините и полето,
кое остануваше некаде на запад. Јато задоцнети чавки се разлета
над нивните глави и се спушти во блиската ливада за да изникне
Уште еднаш над нив и потоа се упати натаму откаде беше тргнало.
Пушеа полека и страсно. Тој ги голташе планинските масиви со
очи и размислуваше: „Ќе пливнат, како јата ќе пливнат партизаните
низ ридиштата и нема да има такво криење како сега, туку ќе брзаат
кон патиштата, станиците, низ градските улици и со песни ќе
стрелаат. . . " И страсно повлече, толку страсно што се засркна и
пристана да се издиши, затоа што солени солзи му се лизнаа низ
образите и навлегоа во устата.
Пред очите им заблескаа првите замижани прозорци на сниски
селски куќи. Достасуваа лаежи на кучиња и рикања на говеда и
крави. Над разбуденото село лазеше проѕирна синкава магла.
Беше премногу ретка и личеше на волшебна тантела што ги лиже
згушените куќи и стоговите сено и слама кои осамени стрчеа по
нивите или во широките и пространи дворови.
— Овде ќе бидеме сигурни — рече Ѓорѓи.
— Секако, ако не нè намириса некој од оние случајни селски
стражари или од агентите што веројатно веќе долго време ги
крстосуваат селата со надеж да откријат нови јатаци — одговори
Стојменски и се загледа во врвовите на калните чевли.
Во една долина сопреа.
Потоа, кога пчелите по третпат ѕунеа со своите вихрени пеења,
нивните сенки пливнаа во оние на куќите. За десетина минути се
најдоа к а ј Китанови. Таа ноќ тие славеа од радост. Тошо постојано
зборуваше со Ѓорѓи и се присеќаше за дните кога беа во Белград и
за она судење кое ги натера заедно да се најдат на една
обвинителна клупа пред сериозните погледи на обвинителите и тие
на нивните бранители и адвокати.
Ѓорѓи му зборуваше дека тогаш неговиот брат Љупчо бил
премногу сериозен и оти многу го сакал, премногу.
— Веројатно бргу ќе се врати од интернација. Тогаш и тој ќе
долета — одговараше Арсов и мислеше за нешто сосем друго.
Тогаш ќе имаме и одред.
Ѓорѓи како да му ги читаше мислите. Му велеше оти планинава
чека пушки и борби!
— И ќе ги дочека. 1
Жените брзаа низ куќи и приготвуваа јадење. Јасно им беше
оти гостите вјасале и во градот доста се нагладувале.
— Вледи се и слаби — ѕунеше старата.

— И ќе бидат, не е лесно вака да живеат, одговараше
помладата снаа спотињајќи го жолтиот пламен во огништето.
Дури при мугри легнаа да се одморат. Утредента испратија
курири да видат што станало во текот на денот во Штип. Со
нетрпение очекуваа вести.
Меѓувремено Ѓорѓи размислуваше на кој начин да се омасоват
постоечките просветни групи на село. Во куќата на Китанови решија
да одржуваат повеќе состаноци, на кои се обработуваа актуелни
политички и национални теми.
Многу доцна ноќта се врати курирот што Ја беше испитал
ситуацијата во градот и таа кај Воинови. Сосем спокојно соопшти
дека нешто нема и оти сета работа со Добри била од сосем
приватен карактер. Но, тие решија да не го напуштаат селото сè
додека не бидат сигурни оти не им претстои опасност.
Вториот Ден попладне разбраа оти Добри го пуштиле. Тој
ништо не кажал. Истата вечер во десет часот навечер во куќата на
Воинови пак се најдоа Стојменски, Минанова и Ѓорѓи, како и уште
еден илегалец кој живееше к а ј мајката на Воинов, во постарата
куќа, која се наоѓаше под новата оддалечена сенасе пет метра.
Меѓувремено, во Дољани Тошо постојано ги зголемуваше
пропагандните материјали кои се печатеа и во вид на летки се
растураа меѓу селаните.
Ѓорѓи често го менуваше станот. Ту одеше низ град и
одржуваше
состаноци,
присуствуваше на тие на комитетот,
даваше сугестии на кој начин поефикасно
може
да
се
организира народната помош и сам одеше кај извесен дел
пријатели и земаше помош. Во Дољани испратија радио на
батерии. Емисиите на радио Кујбишев. Нова Југославија, Лондон,
Москва даваа најнови вести за настаните во земјата. Тие ги печатеа
материјалите за развојот на борбата против фашистичкиот
окупатор и ги истакнуваа победите на Народноослободителната
војска, која на сите страни во татковината, водена од другарот Тито,
им нанесуваше жестоки удари на бандите на Дража Михајловиќ,
фашистичките орди и на разните групи народни предавници кои беа
минале на страната на непријателот. Ваквите материјали се
разработуваа и на состаноците на просветните групи, во скоевските
и во тие каде членуваа комунистите. Низ народот
потајно
материјалите
се
коментираа и тоа влеваше надеж, дека не е
далеку денот кога слободата ќе вивне и во нашите краишта. Во
летките тие го повикуваа македонскиот народ да се крене на општо
востание и, заедно со сите братски југословенски народи, да ја
извојува слободата. Во полицијата често ги читаа тие материјали и
не можеа да откријат од каде доаѓаат и кој ги дели низ народот.

Агентите постојано се зголемуваа. Се набележуваа пунктови кои
најсовесно се пребаруваа, но од сето тоа ништо не излегуваше.
Сурчев и сите околу него стануваа нервозни и свирепо
расположени. Чувствуваа оти под нозете почнуваат да парат
пламењата на народното востание и во источниот дел на
Македонија и не знаеја што да одговорат на писмата и телеграмите
кои секојдневно ги добиваа и во кои се бараше најитна и
целисходна резултатна ситуација.
Меѓувремено состојбата во организацијата се поправаше.
Оружјето и муницијата растеа во тајните засолништа на илегалците.
Обуката на идните членови од новиот партизански одред непречено
се одвиваше. Десетици форми на работа се користеа за да не се
осети ништо предвреме.
Беше Велигден. Четириесет и трета.
Во куќата на Диневи се наоѓаа Ѓорѓи, Минанова, Тошо и други
илегалци. Старшијата бај Иван беше научил оти кај нив има некакви
непознати луѓе и, за да ја испита состојбата, во подоцните часови
на претпладнето, со уште четворица полицајци се најде пред
куќата. Станоја ја осети тешкотијата на состојбата и им свика на
жените да приготват што може повеќе јадење и пиење и сам ги
пречека полицајците, претходно известувајќи ги другарите во каква
опасност се наоѓаат.
По скалите еден по еден се качуваа претставниците на
режимот. Б а ј Иван се врткаше на сите страни и сакаше да влезе во
собата каде се наоѓаа илегалците, но Станоја им ја покажа другата
соба од која извираше мирис на прженици.
Очите на полицајците започнаа чудно да блескаат кога
баритонот на Станоја им свика на жените: — Гости имаме,
вистински добри гости, дајте да се јаде и пие најубавото што го
имаме дома. Ваква ретка чест не се среќава секој ден!—и, не
чекајќи да го испреварат, им рече: — Повелете, ова е гостинската
соба. Ќе ни биде мило најубаво да се чувствувате.
Полицајците наседнаа држејќи го оружјето меѓу колениците.
Бај Иван весело проговори: — Нека е среќен Велигден и бог
нека ви даде сè најубаво.
— Нека е среќен, драги гостине. И вам, браќа. Вие само јадете
и пијте.
И почнаа по бугарски. Повеќе од пет часа локаа од бинлаците и
шишињата ракија и вино, ги празнеа тенџерињата полни со
прженици и јадења. На крајот удрија и на песни и тропања со
нозете. Станоја им пригласуваше и се смешкаше некаде длабоко во
себе оти ваквата работа е петпати подобра одошто да налетаат

неколку агенти и да сторат нешто што не ќе биде најповолно за
другарите и за куќава.
До нив достигаа пијани гласови на селани, распеани гајди и
кавали. Излезе на чардакот и имаше што да види. Селото, и покрај
бедата што потекнуваше од големите откупи, славеше, јадејќи го и
пиејќи и последниот лев со надеж барем еднаш да се развесели во
невеселово време.
Станоја се врати. Им порача на жените да донесат уште вино.
Полицајците веќе беа доста поднапиени. Од собата се разлеа
песна посветена на цар Борис.
Кога фаќаше приквечерина, клатејќи се, скоро пијани, бај Иван
и компанијата излегоа од куќата и се упатија кон други пријатели.
Патем, смеејќи се, им зборуваше на своите соработници: — Ако
сите жители се како Даневи, за Бугарија нема никаква опасност да
настрада од што било.
А тие беа на штрек. За цело време.
Знаеја оти не случајно шумарите и полицајците собирале
бесплатно јајца низ куќите и не туку така во селото на денот на
славењето дошле толку агенти и полицајци. Од Китанови јавуваа
оти и таму навратиле.
— Веројатно нешто осетиле, но не можат да се ориентираат —
објаснуваше Ѓорѓи и задоволно ги триеше дланките.
*
*

*

Прке работеше на подготовките околу исфрлањето на одредот.
Ацева дојде уште повеќе да ја зацврсти партиската
организација. И на крајот, еден испробан ветеран на илегалната
работа — Љупчо Арсов.
Почнаа да се зацврстуваат подземените работи ва илегалците.
Сè повеќе зрееја изгледите да се формира и исфрли одред.
Низ партиските ќелии, по скоевските групи, низ просветните
собири на прогресивните граѓани и селани постојано се одржуваа
илегални состаноци. Се расправаше за конкретната политичка
ситуација во земјата, за борбата што треба и овде да ги зафати со
својот виор сите чесни македонски синови од сите националности, и
тоа само со единствена цел: слобода, слобода и братство и
единство на југословенските народи, идеал што веќе три години се
кове низ најсурови и највеличествени борби.
Вратениот од интернација Љупчо набргу успеа да стане, заедно
со Вера и Ѓорѓи, носител на повеќе иницијативи што ги

спроведуваше натаму организацијата. Прке беше неуморен во
обучувањето. Еф сновеше насекаде. Тошо личеше на развиорен
орел кому нозете му служат како крилја. Другарите од комитетот
постојано констатираа оти оди сè онака како што било планирано.
Патеката меѓу Штип и Дољани често се будеше од брзите чекори на
илегалците.
И една ноќ во Штип се формира Обласниот комитет на КПЈ за
Источна Македонија. Политички секретар: Љупчо, членови на
комитетот: Ѓорѓи, Ацева Прке, Стојменски. Одговорен по војна
линија и исфрлање на одред: Прке. Ширење на партиската
организација на теренот на Штипско и на други места: Ѓорѓи.
Другите комплетно работеа на ширење движењето и зајакнување
вооружената борба против окупаторот.
И почнаа.
Еден ден во Дољани Ѓорѓи реши да замине за село Дамјан —
Радовишко, каде требаше да се организира партиска ќелија и да им
се даде помош на селаните.
Ѓорѓи го наполни револверот. И две рачни бомби му се
сплеткаа во појасот. Го гледаше и својот сопатник Петровски како
се вооружува.
— Ќе биде интересно, пријателе — му рече.
— Со тебе ќе одам и на оној свет — одговори Петровски.
Другарите од комитетот, кои делум работеа во Штип а делум во
Дољани, по еден час знаеја: Ѓорѓи заминал на терен.
Излегоа од горниот дел на селото. Извесно време се влечеа
низ ридиштата, потоа на Ѓорѓи му падна на ум оти ќе биде
безопасно да патуваат по главниот пат што го сврзува Радовиш со
Штип.
— Ќе одиме по пат, пријателе — рече.
— Опасно е! Тебе целата полиција веројатно те знае. Слушам
оти растуриле и свои весници во кои е објавена твоја слика. А на
шеснаесет километри од Штип има полициска станица. Ние ќе
треба да минеме токму низ неа.
— Ќе минеме. Така помалку ќе се сомневаат. Ќе видиш што ќе
направам.
И почнаа да се спуштаат низ раззеленетите ридишта кон
нивјето кое светкаше со своето зеленило и раскошниот плисок на
измиеното сонце.
— Житата годинава ќе бидат добри — рече.
— Каква полза, оние сè ќе приберат.
— Ќе видиме. Може ништо да не земат. Запалија и продолжија
да чекорат низ патот.

Зад себе беа оставиле неколку мостови и реката која се
влечеше некаде надесно. По два часа, Петровски почна да се
вознемирува:
— Пријателе, да скршнеме малку нагоре? Сопре. Го изгледа.
Низ главата му помина мислата оти Петровски не се плаши за себе,
туку за него.
— Сакан мој, не гледаш ли што имаме во појасиве? Ако мрднат,
веднаш ќе осетат оти нема лабаво. Заради некаква полициска
станица и заради оние што седат таму не треба да се
вознемируваме.
— Како ќе кажеш — и продолжија.
Лево ридиштата беа голи. Десно остануваше малку стивнат
порој од пролетни матни води. Чекорите им брзаа и селото, мало и
згушено во зеленило, ги пречекуваше.
Ѓорѓи свиркаше народна песна. Петровски се обѕираше и
гледаше како селани се акаат низ нивите. Далеку виде орачи. Пред
нив се покажаа двајца полицајца како го сечат патот.
— Ги виде ли?
— Оние двајцана? Па што? Нека си одат луѓето. Веројатно
имаат работа некаде над патот — и продолжи.
Остануваа двесте метри до станицата, која се наоѓаше десно
од патот на дваесетина метри окружена со овошни градини и со
голем двор во кој весело течеше чешма.
— Ќе одиме кај нив. Така нема ништо да посомневаат — рече
Ѓорѓи.
— Како ќе кажеш.
— Пристегни се малу и види да не ти се гледа оружјето.
Тој го спушти каскетот ниско над чело. Очите му засветкаа.
Веќе наближуваа. Чекореа сосем спокојно, чиниш се селани од
блиските села кои случајно тргнале по работа к а ј некои познати од
селата на другата страна од реката.
Видоа во големиот двор старшија и повеќе полицајци. Двајца
држеа пушки. На другите висеа револвери закопчани со кожни, црни
футроли.
Двајца се миеја на чешма.
— Ама се распиштолиле! — шушна Ѓорѓи. Петровски не
одговори.
Полицајците ги здогледаа. Почнаа нешто да зборуваат меѓу
себе. Ѓорѓи рече: — Одиме кај нив. И внимавај. Почнаа да
слегуваат по малата патека.
— Здраво, другари!
— Здравејте.

— Како сте? Проклета горештина! Ќе нè пукне ова пролетно
сонце. Мириса оти годинава овошките јуначки ќе родат.
— Така изгледа, ќе падне јадење — одговори низок, русокос
полицаец.
— Ќе може ли да се напиеме и да се поткрепиме со вода? —
праша.
— Повелете!
— Ако сакате, дајте ми ја матерката. Таа ме потсетува на нешто
војничко и големо. Јас многу ги сакам матерките — и се насмевна.
— Бабанка! — шушна еден од полицајците. Сите ги
заобиколија. Ѓорѓи се наведе и полека ја полнеше матерката
гледајќи го со крајот на очите старшијата и реагирањето на
неговото лице. Ништо не сети. Петровски за сето време како да
имаше трње во срцето. Трепереше од помислата оти полицајците
можат да го познаат лицето за кое веќе беа распишале награда.
Кога се напи, ја избриша небричената жолтната брада со
дланка и, подавајќи му ја матарката на Петровски, се обрна кон
старшијата и собраните полицајци и им рече: — Како, има ли
шумкари?
— Нема.
— Внимавајте на таа работа. Отворајте си ги очите. Треба да го
чувате народот од нив!
— Бабанка! — пак изусти оној русокосиот. Му даде знак со очи
на Петровски.
— А сега, браќа, со здравје, благодариме за водата.
Ги поздравија сите и Ѓорѓи, кога се накачуваше по патот, пак се
сврте и им рече: — Отворајте си ги очите на четири! — и им мавна
со рака во знак на поздрав.
Спокојно продолжија да чекорат по патот,
Кога се оддалечија околу петстотини метри од станицата,
Петровски здивна и шушна: — Ѓавол нека го носи, но ова беше
убаво.
Ѓорѓи го чукна со дланка по рамо и се засмеа.
— Оној што не бил илегалец не знае вака да ја смотка. И
разбери — ако сакаш најуспешно да се сокриеш од непријателот,
треба да му се пикнеш в пазува.
И ги снема по патот.
*
*

*

Обласниот комитет речиси сиот се наоѓаше во Дољани. Вера —
позната како Доста, остана во Штип. Некои членови од Обласниот
комитет само поради голема потреба одеа во Штип, да одржуваат
состаноци. Инаку, голем дел од работата се префрли и на село. По
едно советување во текот на месец мај, се донесе одлука да се
исфрли партизански одред „Гоце Делчев". Ѓорѓи имаше задача да
се поврзе со Тиквешкиот одред, а надвор од ова сè поусилено
работеше на ширењето и зајакнувањето на партиската организација
и на омасовувањето на просветните групи. Мара се беше веќе
сродила со поголем број младинки и жени и надвор од работата
што ја вршеше во партиската техника, таа обработуваше повеќе
материјали со селанките.
Љупчо постојано се држеше за замислата што поинтензивно да
се работи на присобирање оружје и оспособување кадри за
одредот. Прке неуморно работеше со обуката на идните партизани.
Според проценките, се сметаше оти овој одред за кратко време
ќе може да има околу педесет борци.
И подготовките виорно се спроведуваа.

ОДРЕДОТ ИЗЛЕЗЕ НА ПЛАЧКОВИЦА
Сион се повлече од селата каде работеше во последно време
на ширењето на партиската организација. Тој беше поставен за
командант на одредот. За политички комесар — Тодор Арсов, а за
заменик — Прке.
Оружјето од Дољани една ноќ беше префрлено во колибата на
Киро Глигоров. За ова знаеја само другарите од штабот и членовите
на комитетот.
Се планираше првата група да повлече со себе и повеќе
другари кои се наоѓаа во илегалство, а исто така беа под строг
надзор на полицијата.
Ноќта, спроти седумнаесетти мај, по стрмните ридишта што се
протегаа кон масивите на Плачковица полека излегуваа првите
партизани на одредот „Гоце Делчев".
Од ниската куќа прилепена до силикатните карпи на ридиштата
испливаа три сенки. По нив се подаде уште една. Полека чекореа
угоре кон закажаното место.
Прке и Ноти нешто шепотеа. Зад сите Еф се Обѕираше и
гледаше некој да не ги следи. Градот сиот светнат од електрични
сијалици, остануваше самотен со блескавилото и темнината која ги
беше пристегнала ридиштата.

Откај големата зграда на болницата залаа куче.
„Да не нè сетиле?" — помисли Еф и забрза кон групата.
Не мина ни половина час и тие си ги стегаа рацете. Десет
пушки, лесен митралез, бомби, револвери и надеж оти по една
недела кон одредот ќе се приклучат уште триесетина души.
Чувствуваа сите: овој момент" е од пресудно значење за
натамошниот развој на партизанското движење. Мораше да се
истрае, иако имаше стотици тешкотии. Планот го знаеја од штабот.
Ќе треба да се префрлат низ ридиштата на Плачковица и да
стасаат во околината на селото Зрновци. Оттука ќе ги почнеа
првите акции. Сион, стегнат и насмеан, го гледаше Прке како ја
стега пушката в раце. Драго му беше, оти овој искусен илегалец
најпосле го реализирал својот сон.
Тодор се врткаше околу пушкомитралезот и размислуваше како
само може тој да запее ако се сплеткаат со непријателот. Од сите
нив, кои одеа во партизани, Еф размислуваше оти ова му е
најпотресниот момент од животот: ги гледа другарите. како го
грабнале оружјето и како ќе исчезнат ва. грамадните бедра на
планините, а него ќе го остават, овде да чека втора директива која и
нему ќе му овозможи да им се приклучи.
Сите тргнаа кон Бело Брдо. Еф ги следеше. Силуетите им беа
забрзани. Мораше брзо да се оди, затоа што непријателот можеби
осетил нешто.
Ги броеше со поглед. Беа околу петнаесетмина.
„Овие ќе успеат, мора да успеат, сè се искусни и храбри" —
размислуваше и нешто му ги влажнеше очите.
Реката шумеше, тоа беа водите на родната Отиња. Надојдена.
Матна. Забрзана. Некаде удолу, удолу кон градот кој веќе изостана
зад грбовите. „Другариве се среќни, тие. се среќни" —
размислуваше Еф и одеше по нив сакајќи да ги испрати колку се
може подалеку за да биде потоа среќен, многу среќен оти бил меѓу
учесниците на толку голем настан.
А групата чекореше, тихо, претпазливо. Силуетите им се
појавуваа и исчезнуваа во долиштата. Потоа веќе требаше да се
разделат. Оние од задните места застанаа. Тој им маваше со рака,
а тие дофрлуваа:
— Кога ќе дојдеш, не заборави да понесеш и бомби.
— Ако не најдеш пушки, дојди со вила — и мавтаа со раце, а тој
остануваше замолчен и понесен напред со нив, со другарите кои му
го осмислија животот на еден друг, посебен начин одошто беше
порано пред да навлезе во прекрасните бранувања на
Револуцијата.
Се враќаше изнемогнат.

Размислуваше оти другарите што останаа во Дољани и Штип
набргу и него ќе го пратат со идната група. Тоа му даваше надеж
оти ќе се најде меѓу зеленилото на буките и во заседите, каде ќе го
дочекуваат окупаторот.
Меѓувремено тој и не претпоставуваше оти судбината сака луто
да поигра со него. Кон истиот одред се беа упатиле и другарите
Серафимов и Орце. И двајцата немаа „открити листови" и кога една
полициска патрола наиде на нив, набргу се најдоа во рацете на
полицијата. Искусните испитувања и мачења набргу ги покажаа
своите резултати: тие го беа поткажале Ефа, а потоа и Кадифката,
зборувајќи оти тие ги пратиле партизани...
...Одредот спокојно се одмараше во една колиба на
Плачковица. Ноќта беше темна. Ладовина струеше низ дрвјата. —
Веројатно ќе падне дожд, шетаа тие и не се надеваа оти дента ги
виделе очите на љубопитно овчарче.
Таа ноќ никого не поставија на стража. Мислеа оти не ги демне
ниедна опасност. Го слушаа само удирањето Ва гранките и се
притискаа еднододруго, за да им биде потопло.
А низ шумата полека наидуваа непријателите со наполнети
пушки и автомати. Ги фаќаа сите патеки и места каде се сомневаа
оти може случајно да има шумкари и, по пребарувањето, пак
продолжуваа да проникнуваат зад сè понови и почести буки. Не
претполагаа оти шумкарите уште се наоѓаат во колибата.
Искуството им зборуваше оти нив понекогаш ќе ги видиш на едно
место и токму кога мислиш оти си успеал да ги стегнеш во
прегратките, тие се префрлиле на друго.
Но, сепак, продолжуваа кон означеното место.
Сонот во колибата плетеше примамливи бели желби.
Шумата стануваше таинствена и се вовлекуваше во себе.
Поминаа неколку часа и токму тогаш, кога никој не се надеваше оти
ќе стане нешто, истрели ја расекоа нокта и тие од колибата почнаа
да излегуваат еден по еден и да залегнуваат.
Трештеа куршумите над главите и се забиваа во влажната
земја.
Набргу непријателските куршуми сè погусто почнаа да ги
опсипуваат местата каде беа налегнале борците од одредот.
Непријателот викаше од сите страни да се предадат. Тие одговараа
со куршуми и потоа Прке се најде облиен во крв. За неколку мига и
Арсов ја подели неговата судбина. Сион, користејќи еден миг на
невнимание, успеа да избега и се извлече од обрачот на
непријателот. Некои се предадоа гледајќи ја безизлезната
ситуација...

Другарите од Дољани осетија: ако сега дојде до предавство,
може лесно да дојде до интервенција на полицијата во куќите на
Китанов и Даневи. И затоа решија пак да се префрлат во Штип.
Веста оти одредот е разбиен силно ги погоди. Но, тие не попуштаа.
Сакаа пак да создадат ново јадро на иден — трет одред.
Минуваа дните. Непријателот продолжуваше со мачењата.
Оние што подлегнаа, ги кажуваа имињата на илегалците и оние што
работеле со нив. Како плима апсењата почнаа да ја разјадуваат
организацијата. Затворот секојдневно се полнеше со нови
активисти и симпатизери. Граѓаните чувствуваа: крвавата дланка
паѓа на најдобрите синови на народот.
Незадоволство почна да се точи во душите.
А полицијата не мируваше. Ги застрашуваше родителите и
сакаше тие да влијаат на синовите и ќерките овие сè да кажат. И
оние што беа послаби потклекнуваа.
Во Дољани ништо не се случи. Привремено членовите на
Обласниот комитет — Љупчо и Ѓорѓи, заедно со одговорната по
партиската техника Минанова, се најдоа во колибата на имотот од
Даневи заобиколени од благи ридишта, раззеленети шуми и
ораници кои се ширеа пред погледот. Два дни и ноќи тие живееја во
шталата која имаше две соби. Во едната се наоѓаа два кревета.
Приврзаниците на движењето им праќаа храна и им ги пренесуваа
вестите за најновите настани.

ОБИД ДА СЕ ИСФРЛИ ТРЕТ ОДРЕД. ЗА КОМАНДАНТ СЕ
ПРИЈАВУВА ЃОРЃИ
Меѓувремено другарите кои го беа избегнале апсењето и кои не
беа предадени, како и оние што се беа извлекле од крвавите
дланки на окупаторот за време на нападот на одредот на
Плачковица, продолжуваа да се готват одново да излезат
партизани.
Она што се беше пропуштило порано — сега се пристегаше за
нов иден одред. Пак состаноци во селата и низ градските куќи во
полноќните часови влеваа верба оти овој пат ќе се успее.
И сите запнаа.
Една ноќ. Јулска. Полна со синевина. И најаден месец.
Мижурлив и болен од дамки. Накај куќата на Златевска, која се
наоѓа кон Бело Брдо, спокојно чекореше средновечен човек.
Облеката му беше речиси бедна. Чевлите одамна го беа изживеале
векот на траењето. Само каскетот зборуваше оти е малку понов. Во

џебовите на палтото ги беше пикнал и двете раце и не се обѕираше
кон ниеден од забрзаните минувачи. Или, тоа беше само така
наизглед, затоа што краиштата на очите испитувачки ги одмеруваа
минувачите и, кога ќе се увереа оти тоа се лојални граѓани кои
ништо не сомневаат, чекорите продолжуваа да бидат сè
позабрзани. Чевлите одронуваа мали камчиња кои се тркалаа по
наведнатата косина на улиците.
Градскиот часовник изби шест кога на вратата затропа трипати.
Резето крцна. Потоа љубопитни очи на црнопуреста девојка се
сопреа врз бледото лице над кое фрлаше темна сенка долгата
рамка на каскетот.
Се насмевна и шушна:
— Овде ли се?
— Да одговорија црните очи на девојката и таа се тргна за да
му направи место да влезе.
— Види да не ме следел некој — ѝ шушна. Таа излезе пред
вратата и, божем, се упати кон сосетката. Во очите ѝ влегоа двата
реда сниски, припиени куќи низ кои почнуваше да трепери
квечерината. Виде само жени наседнати крај вратите и разиграни
полуголи деца. Ниеден маж не можеше да види. Сè беше мирно.
„Добро е" — си рече и полека се врати назад. Кога ја затвори
вратата, здивна. Се качи во собата и виде: Ушински и Киро
Андонов, ги учи Ѓорѓи да ракуваат со револвер.
Таа поседе извесно време кај нив и, за да не се случи нешто
непредвидено, отиде да стражари и така ги остави нив цела ноќ
задлабочени во обучувањето и занесени во разговори за
зајакнување на организацијата и пребродување на кризата која
беше настанала од разбивањето на одредот.
Се мугреше кога излезе. Го снема во уште темните улици.
*
*

*

Требаше да се проучи и растури најновиот проглас на другарот
Тито за развојот и зајакнувањето на Народната револуција.
Од Обласниот комитет секој тргна низ организациите да ја
изврши својата задача. И Ѓорѓи.
Тргна пак ноќе.
Во станот на активистката Ботка.
Кога влезе ги најде заприкажани: Беловски, Шопов, Сион,
Златески и Андонов.
Долго им го читаше прогласот.

Потоа дискусиите полека ги запалуваа.
Им постави задача да препишат извесни места од прогласот и
потоа тие сметаше да се растурат меѓу жителите.
Цела ноќ шушкаше хартијата. Концептите и фрагментите од
прогласот ги препишуваа на рака. Излегуваа по повеќе примероци
под синото индиго.
При зори се разијдоа за да чекаат натаму нови задачи...
...Требаше пак да се состанат во станот на Вотка.
По три дни ги изненади веста оти овој илегален партиски стан
го открила полицијата.
Тогаш Обласниот комитет уште поинтензивно започна да
работи на подготовките за исфрлање одред. Весниците и радиото
јавуваа оти на сите фронтови фрицевите почнуваат да ги губат
предностите. Сојузничките сили постојано ги рушеа комуникациите
на германските војски на сите фронтови, и внатре во земјата на
хитлеризмот. Радиостаниците Нова Југославија и Кујбишев јавуваа
за големите победи на Народноослободителната војска.
Вербата на народот и на комунистите во скорешна победа
постојано растеше...
И состаноците и подготовките продолжија. Се набавуваше
оружје, санитетски материјал, народната помош зафаќаше сè
подлабоки корења во широките работни слоеви, активистите тоа го
чувствуваа и вложуваа сè повеќе неспани ноќи во потфатот што
побргу да исфрлат одред...

СОСТАНОК НА ОБЛАСНИОТ КОМИТЕТ ВО КУЌАТА НА
СКОЕВКАТА ОЛГА. ПОЛИЦИЈАТА ДОЗНАВА ОТИ НЕШТО СЕ
ПРИГОТВУВА. СПЕЦИЈАЛНИ ПОЛИЦИСКИ ОДРЕДИ ОД СКОПЈЕ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НАПАД НА ИЛЕГАЛЦИТЕ. РАНЕТИ. ИСТРЕЛИ
ВО НОКТА
Летните горештини во градот, легнат на двете рамиња од
бреговите на Огиња, скоро се неподносливи. Дента сонцето
збудалено пече и црвеникавиот седимент фрла грамадни грстови
топлина низ куќите, улиците, врз ветките и лисјата на ретките дрвја.
Тогаш скоро секој сака да избега од пеколот на топлината која
разјадува и малаксува.
Членовите на Обласниот комитет останаа в град. Мораа. Им
претстоеше состанок во куќата на скоевката Олга. Се беа
здоговориле да одат еден по еден.

Фаќаше квечерина. Проѕирно и миризливо. Отиња бескрвно
шумеше. Водите ѝ беа станале мал виорлив поток што се меткаше
ослабнат низ нерамното корито во кое имаше стотици купишта
ѓубре и наноси. Куќата се наоѓаше на десниот брег, двесте метри
понагоре од дрвениот мост низ кој се точеа реката граѓани кои
минуваа од едната на другата страна од градот. Гласови на
младинци и девојки се носеа угоре кон единствениот парк и кон
патот што води кон лозјата.
Пред сниската куќа на Олга доаѓаа жени да полнат вода од
чешмата што се наоѓаше на работ од улицата. Зад неа малиот двор
почнуваше да плива во сенки, вечерни, долги.
...Во полицијата ѕвонеше телефонот.
Началникот, со цигара залепена на десниот крај на усните,
мрзливо ја подигна слушалката. Лицето му имаше неодреден израз.
Очите скитаа кон отворениот прозорец од кој надоаѓаше вечерна
запара која во себе го носеше вриежот на улиците, правот и
смрадот на пресни лепешки од говеда што дошле од паша.
Беше со раскопчана јака. Потпрен со левата рака на бирото, големо
и црно, и приседнат на работ. Кога од слушалката слушна глас, тој
махинално изрипа и целиот стана слух. Прозбори: — Да доаѓаат?
Нека дојдат! Побргу! Побргу нека дојдат. Дали е сигурно? Секако,
драги мој! Секако! Јас не се лажам! Знам кога добивам верни
поткажувања и кога тие се далеку од вистината! Сега сум сигурен
оти не сум на грешен пат. Тоа мислам оти ќе биде крајот. Секако,
секако само нека побрзаат. Колку се може повеќе. Ќе ги
изненадиме. Живи и мртви ќе има многу. Дали сум предвидел сè?
Зар јас? Се сомневате? Простете што ќе бидам индискретен, но кој
ја сврши работата со успех кога го разбив одредот?... Ама, не, не
се лутам јас, никако. Тоа беше само моментна возбуда. Знаете, се
наоѓам пред крајот на разврската на комунистичката организација.
Ова, ако успее, ќе биде крај на проклетиот почеток. Како реагирале
луѓето? Впрочем, вие таквата психичка состојба подобро ја
познавате. Што се однесува до деталите, вие навреме добивате
извештај, а другарот директор? Добив одговор оти е доволен,
всушност тој е восхитен. Но, да минеме на главното — колку се
тие?... Ама не зборете, аха, и таа група полицајци! Превосходно!
Сега можам да ви гарантирам оти сè ќе биде онака како што сме
планирале. Инаку, не верувам оти ќе успееме со нашиве сили кои
ми се на располагање овде! Не знам колку ќе бидат и какво им е
оружјето. Веројатно ќе имаат и претстражи, а за ова е потребна
снага. Ударна, искусна снага која ќе може веднаш да ги разбие,
збуни и уништи. Дали водам сметка за тоа да фатам и живи?
Секако! Би излегол најголем тикван ако не предвидам слична

евентуалност. Еден жив или ранет може да ги поткаже и оние кои
нема да дојдат на тој состанок или, можеби, тоа нема да биде
состанок, не е чудно да дојде цела голема вооружена група која ќе
има свои луѓе на повеќе места каде се одржува состанокот. Но, тоа
се само претположби! Јас сум уверен оти ова што ќе се случи оваа
ноќ, некаде подалеку од полноќ, ќе биде оној удар што го
приготвуваме веќе три ипол години! Дали се сомневаат во нашата
акција? Апсурд! Тоа е нешто најневозможно! Велите оти имате брз
состанок и дека полицајците се веќе на пат за Штип, па догледање,
драги мој, догледање. И ја спушти слушалката.
Го згазна отпушокот од првокачествената цигара, се сврте на
петите од чизмите и се подаде од прозорецот. Погледот му заскита
низ зажарените ќерамиди на ниските куќи откаде топлината полека
почнуваше да истинува.
Гледаше: сијалиците една по една засветкуваат. Но
бранувањето на градот не стивнува. Тракања на коли и забрзан од
на коњи. Вик, остар и императивен, се разнесе низ ноќта и му се
причини оти коларот пресилно ги шибнал коњите. Тркалата се
изгубија по неколку минути од доменот на неговиот слух. Запали
нова цигара. Се чувствуваше оти е најсреќниот човек на светот.
Уште една нова победа, уште еден успех кој надалеку ќе ја прошири
неговата репутација меѓу претпоставените. „Каква убавина, каква ли
само!" — си велеше и длабоко го влечеше димот во широките
развиени гради. Осети — го лути некаде во белите дробови и рече:
— Проклетство, изгледа оти во последно време многу пушам. Ова
ќе ми довлечка некоја астма, а таа е чудовиште за таквите од
нашиов ранг и струка. Потоа нешто му падна на ум. Се врати кон
бирото и го натисна малото ѕвонче што беше инсталирано од
десната страна. Влезе смирено и стегнато дежурен полицаец.
Искозирува. Тој го погледна со задоволство и рече; — Нека дојде
Иванов,
По една минута во собата спокојно се шеташе новодојдениот
агент.
— Ја знаете куќата?
— Се разбира.
— Ја проучивте блиската околина?
— Т ' ј верно!
— Некаква непредвиденост?
— Може да изгубиме сè ако не се состанат таму! Инаку, моите
луѓе ја знаат својата работа. Тие веќе пливаат низ улиците.
— Ако ве забележат и не се состанат?
— Невозможно! Тогаш ќе треба да чекаме со месеци!
— Проклетство! Ова сосем не ми требаше да ви го кажам.

— И јас сум на истиве клинци, но бидете спокојни, уште е сосем
рано за да донесуваме заклучоци.
— Имате право! Сега на работа!
Учтиво се поклони и неколкупати потврди со тркалезната глава
во знак на верба во потфатот.
Тој уште еднаш запали. „Изгледа оти станувам нервозен."
Чекореше. Чекореше. Чекореше. Меѓу четири ѕида. Меѓу таванот и
подот, жолт, измазнет. Чекореше. Чекореше. Чад, многу чад од
цигари. И светилка која фрла грст бистра, жолта светлина. Се
погледна во малото огледало. Му се стори оти е блед. Потоа
погледот му падна врз сликата на царот. Се загледа во неа
љубопитно, нежно и заљубено. „Ова го чинам за тебе! Сите ние ова
го чиниме за нешто" — и пак чекореше.
„Ами ако и оние од Скопје не бидат доволно да ги уништиме и
ако само не ги најдеме таму каде се надевам?" Студена пот му се
истури низ главата и челото полно со брчки.
Градскиот часовник изби седум.
Во полицијата сè вриеше од забрзаност. . .
*
*

*

А илегалците за тоа ништо не знаеја. Кога тргнаа на состанок,
ги наполнија само револверите и, без никој да ги забележи, божем
случајни минувачи, одеа кон куќата и исчезнуваа во нејзиниот двор.
По извесно време сите беа собрани: Љупчо, Ацева, сериозно
загледана во својот мал бележник, Ѓорѓи, русокосиот и смирен
Стојменски, симпатичната Минанова и скоевката Олга.
Заседаваше Обласниот комитет. Минанова, која во тоа време
одговараше по партиската техника, беше определена да чува
стража. Нејзините очи беа стопени со образот на прозорецот.
Внимаваше во дворот како извира тишината.
Минуваше полноќ. Тие беа сè така заговорени. Ѓорѓи се јави да
го води идниот одред. Ги проучуваа деталите и впечатливо ја
бележеа секоја ситница во мозокот. Изби еден. Ударот на големиот
градски часовник некако ги освести. Запалија цигари. Ја гледаа
малата соба со низок таван и прозорецот што се наоѓаше од
задниот дел. Никому не му паѓаше на ум оти тоа парче отворен ѕид
во кој е заклештено стакло, таа ноќ ќе одигра пресудна ролја за
натамошната егзистенција на многумина од нив.
И пак продолжија да донесуваат решенија и определуваат
задачи за во иднина. Беа речиси сигурни оти никој не ги следи . . .

...Полека лазеа сенките на специјалниот полициски одред
дојден од Скопје. Со нив беа замешани и агенти и полицајци од
Штип. Ги опколуваа. Според планот, имаа уште половина час време
да ги заземат сите клучни места откаде мислеа оти ќе можат да
избегаат илегалците. Заповедите крстосуваа од уста до уста.
Морничавите сенки се лепеа од четирите страни на куќата во која
клокотеше состанокот. Сенките на куќите се префрлуваа кон запад.
Наближуваше два часот по полноќ. Заспани петли однекаде
одекнаа со своите одолжени пеења. Мирисаше на пресен тутун кој
само пред два дена го закачиле на скеле. Низ дворовите на
блиските куќи претрчаа вљубени мачки и ја расекоа тишината со
писоци и мјаукање. А тие наближуваа: чекори, чекори. Сенки.
Бајонети. Откочени пушки. Чизми. Црни униформи. Очи што
светкаат. Очи што имаат нешто страшно во себе. И зеници во кои
длабоко се скрил ставот. Тенок и продирен. И пак чекори. Тихи
довикувања и сè посилен шум на чешмата која пријатно шумолеше.
Кон неа веќе од двете страни наближуваа две групи полицајци
Остануваше уште дваесетина метри да се сретнат и навлезат во
ракавот на дворот кој пливаше во синевина. Двата прозореца тапо
гледаа во дворот. Ѓорѓи случајно отиде кон малото прозорче. Виде
темен двор, полн со тутунови низи, ребрести сенки пливнати
наоколу. Потаму улица од која се гледа работ на друга, угорничава.
Лево се подаваа ниските ќерамиди на соседната куќа. Пак се врати
кон групата илегалци.
Полека ноќта дотекуваше.
Часот изби два.
И тогаш истрели, истрели. Суви и наежени, тие ја уплашија
Отиња.
И градот. И сонливите куќи. И дворовите.
Тие се стреснаа. Во последниот миг Минанова ја беше видела
сенката на еден полицаец како се лизнува кон дворот.
Потоа сè се измеша. Истрелите надоаѓаа од сите страни. Ја
нарануваа куќата. Парчиња тули и каллив малтер летаа насекаде.
Сенките на десетици полицајци претрчуваа и стрелаа. Тие
одговараа со револверски истрели и оние однадвор за миг тивнуваа
за да можат потоа да пукаат со залпови. Писоци на жени и деца се
замешаа со бркотевицата. Тие не можеа ни да помислат да се
појават во предниот дел на зградата. Борбата беше немислива со
многубројниот непријател, кој располагаше со непрегледни резерви.
Едни од нив пукаа а другите излегуваа преку малиот прозорец
одзади. Ацева, Љупчо и Олга успеаја во бркотевицата да стапат на
дворот кој беше полн со тутунови низи и во метежот на
пукотевицата и трчаницата да се сокријат во блиската визба. Нив

воопшто не можеа да ги пронајдат затоа што мислеа оти избегале
надвор од градот. Меѓувремено Мара и Стојменски трчаа кон друга
куќа. Од раката на Стојменски излета револверот кој се удри во
дршката на скелето. Истрелите стануваа сè почести. Полицајците
извикуваа да се предадат. Нешто го удри Стојменски во стомакот.
Моментно не осети никаква болка. Продолжуваше да трча со
Минанова кон, соседниот двор, каде се вовлекоа во една долга и
ниска визба полна со бардаци, стомни десетици предмети од
покуќнина и големи грнци. Наспроти нив, каде зјаеше отворот на
вратата, се загнездија група агенти и полицајци кои продолжија да
пукаат. . .
Скоро потоа Ѓорѓи излезе од малиот прозорец и се метна врз
плеќите од блискиот покрив. Нешто му мина низ левата рака. Осети
оти му навлажнува ракавот, но не се сопре. Со десната рака
стрелаше кон сенките на полицајците кои сновеа насекаде наоколу.
Заличи на пантер. Се префрлаше со несфатлива брзина.
Кога стаса до работ на покривот, изрипа во еден двор. Потоа чу
нови истрели што доаѓаа од десната страна. Бргу го прерипа
дворот, наспроти, и почна да трча низ улиците низ кои се појавуваа
изненадените жолти очи на прозорците. Не гледаше никаде. Само
чувствуваше оти истрелите стануваат сè подалечни. По улиците, за
чудо, не го сретна никој. По половина час се скри во куќата на едни
свои познати. Не се јави на никого. Се придуши во плевната и го
стави револверот покрај себе. Осети оти бол го пронижува во
левата рака. Кога се фати за
местото каде го боцкаше, леплива материја му ја навлажни
дланката која трепереше.
— Ранет сум! Проклетници! — изусти.
До ушите уште му доаѓаа пукотници. Исцрпен, се опре на
тенкиот ѕид.
Не сакаше да буричка низ свеста, а сепак пред очите му
излегуваше страшната слика. Полицајци, полицајци и истрели, како
никогаш досега. „Проклетство! Да не е ова крајот? Никако! Никако!
Зар може да биде таков крајот! Борбата во овој дел на татковината
тукушто почнала да виори и наеднаш така глупаво нè вклештија!
Некој предал! Некој предал. . . — и ги гризеше усните на кои се
појавуваше тенок блик крв. — Кој? Кој ли предаде? Кој беше тој?" —
и првпат пцуеше. Долго и свирепо пцуеше. До ушите сеуште му
доаѓаа истрели. Сè поретки. Сè посамотни. — Сигурно ги
довршуваат! Другарите ги довршуваат! Мајко! — првпат толку болно
прозбори.
„Ами ако успеале да избегаат како мене! — му светна во
совеста. — Ќе почнеме пак! Ќе почнеме и тогаш тешко на оние!"

Омалакса од крвта која сè повеќе течеше.
— Проклета рана! — шушна и откина едно парче од долниот
дел на кошулата. Невнимателно почна да се преврзува. Не му
успеваше, затоа што левата мишка трпнеше.
— Нека тече — си рече и поудобно се излегна, затоа што
почнуваше нешто да го гуши во градите.
„Жолтата гостинка! Таа ќе е. Ех, Рацине, добро ја отпеа ти таа
за жолтата гостинка" — и болно се насмевна.
„Уште пукаат! Нека пукаат, да видам до каде ќе пукаат!
Стојменски е со Мара. Тие можеби ќе се извлечат. А Љупчо со Вера
и Олга. Ако ли само заглавиле во онаа улица, готови се. А
прекрасни другари беа! Со нив можеше да се стори! сè! Сè зашто
пред ништо не потклекнуваа. Уф, оваа проклета уште крвари! Што
прави сега старата дома? И жената? Таа е в затвор. Малата
веројатно веќе е порасната. А овие имаат и кучиња, може да тргнат
по трагата на крвта? Дали ја оставав и колку течеше ранава? Како
само ме штрапна по мишкава, одвај можам да ја мрдам. Отрпна,
бргу отрпна. Нема да можам ниеден да задавам, а така сакам да
фатам дебел полициски врат и да го свијам . . . " Му се замати нешто
во мозокот. Беловина му налегнуваше врз клепките. „Тоа ќе е оној
непознатиот и страшен сон" — помисли.
Осети: нешто се бунтува во него. „Не подлегнувам! Сега не
смеам да ѝ подлегнам на една глупава рана" — и започна пак да се
преврзува. Болка го пронижуваше. Ги стегаше забите. Во темнината
очите ги здогледуваа контурите на предметите. Сè имаше. Само не
и луѓе и нешто чисто да може да се преврзе...
Беа поминале повеќе од три часа. Му се причини оти, не
сакајќи, задремал. Навлегуваше белина на мугри низ отворите. „Не
пукаат! Не пукаат! Сигурно со сè завршиле" — и се наежи.
*
*

*

Меѓувремено и малку пред тоа:
Стојменски крвареше и клечеше. Со дланките се држеше за
стомакот. Оние однадвор пукаа хистерично и плашливо.
— Лошо ме чукнаа — ѝ велеше на Минанова. Таа ја тргна
косата што ѝ беше паднала врз
челото и се приведна кон него.
— Во стомакот, нели? Потврди со русокосата глава.
— Лошо, брате.

Оние пукаа. Речиси два часа пукаа откога беа влегле во
визбата. Тие знаеја оти крајот е близу.
— Ќе нè фатат — ѕунеше Стојменски.
— Да имавме бар оружје. Ќе се самоубиевме — одговараше
таа.
— Полесно ќе ми беше.
— Нема ништо да извлечат.
— Од мене секако не. Бргу ќе свршам. Гледај како крвари.
Цревата ќе излезат надвор. Тие ќе ме мачат, нели?
Молчеа. Крај нив удираа куршуми и парчиња од бардаци и
грнци летаа на сите страни.
— Жени! Од голораки се плашат. Полицајците не престануваа
да извикуваат:
— Предајте се!
На Стојменски му се матеше. Крвта шикаше. Кошулата и
рацете му беа црвени. Мара ги гризеше усните. Ѝ идеше да
заплаче. „Сепак. мора да се издржи — мислеше русокосиот. — Јас
сум илегалец и комунист. Ќе треба да видат како умираме" и ги
стегаше забите. — Да имаме бар оружје, ех да имавме — шепотеа
двајцата и беспомошно гледаа во гредите на нискиот таван. „Овде
човек не може ни да се обеси", им летаа мислите низ клетките на
мозокот и уште повеќе се згрчуваа, затоа што неколку куршуми
удрија на половина метар од местото каде беа клекнати.
А раната и понатаму крвареше.
Оние надвор се советуваа.
Потоа полека зачекорија кон вратата на визбата држејќи во
рацете приготвени за стрелба револвери и пушки. Се приведнаа и
викнаа: — Не пукајте. Предајте се.
Тие беспомошно молчеа гледајќи ги како надоаѓаат, со
светнати очи и зинати револвери. Влегоа неколкумина и ги видоа
како клечат. Кога стасаа до нив, зинаа од очудување. Видоа оти
немаат оружје и еден крупен полицаец испцу.
Друг дофрли: — Три часа попусто сме пукале. Криминал!
Ги влечеа. Како вреќи. Кундаците летаа по колковите и
рамињата. Кога белината на муграта Им застана на плеќите
синоуниформиранитие видоа оти Стојменски гасне од раната.
Веднаш им соопштија на одговорните. Решија итно да го префрлат
во болницата. Мара ја одведоа во полицијата.
Градот уште во пет наутро знаеше сè.
Веста се разнесе како истрел.
А Ѓорѓи се освестуваше и се чудеше зошто веќе сосем нема
истрели. Ни осамени.

По два Часа успеа да ја преврзе раната. Размислуваше: Да се
врати кај Воинови? Сигурно го откриле станот! Во Дољани? Секако
во Дољани сè е в ред? „Ѓавол да го носи, каде да се засолнам? Ако
ме осети мајката на пријателот или некое дете овде?" И пристана,
се залепи за вратата. Неговото очудување немаше крај. Кон него
доаѓаше пријателот, веројатно со намера да земе некаков предмет.
Се тргна од вратата и се залепи до ѕидот. Го насочи револверот кон
влезот. „За секој случај" — си рече.
Вратата скрцна. Пријателот, јадар и добро развиен маж,
сомнително се загледа во крвавата трага во аголот на просторијата.
Кога се сврте, го виде Мучето со револвер насочен кон него.
Сакаше да извика.
Ѓорѓи му даде знак да молчи. И му покажа со глава да ја
затвори вратата. Тој послуша.
— Прости, пријателе. Морав.
— Знам.
— Сите ли се истепани?
— Не. Бараат. Градот е блокиран и низ куќите и насекаде по
околината крстосуваат полицајци. Тешко ќе биде да се извлечеш.
Може и овде да навратат.
— Тогаш?
— Ќе те сокријам во ќошов и ќе ти донесам јадење. Ти си блед
како лимон.
— Од крвта. Доста истече.
— Да ти ја стегнам малку раната? Ќе донесам и завој.
— Не треба, ти само кажи ми за другарите.
— Стојменски е в болница. Така расправаат. Целиот град е на
улица. Врие. Боже, колку жени плачат и колнат!
— А другарите? Што е со нив? Некојаси Минанова ја затвориле.
За другите ништо не се знае. Велат оти избегале надвор од градот.
Издивна олеснително.
„Веројатно успеале да се извлечат" — помисли.
— Да донесам јадење? — предложи високиот. Се двоумеше.
— Слаб си. Ќе донесам. И ќе те покријам со лесина што се
наоѓа во просторијава. Може оние со патролите и ваму да навратат.
— Добро! — шушна со бледите усни.
Кога пријателот нервозно зачекори низ дворот, тој го следеше
со очи. „Може и овој да предаде. Веќе не им верувам ни на очиве"
— го распарчуваше сомнението и по десетина минути низ прашниот
двор се подаде пријателот. „Не сум за овде, ќе треба да се изгубам
во улиците" и се погледна. Беше крвав и прашлив. „Ќе ме познаат
'ртките" — и се смири од чекорите на пријателот кој в раце носеше
јадење.

Полека ја отвори вратата. Се сврте назад и се загледа. Немаше
никого наоколу.
Ѓорѓи шепна:
— Да не сетиле нешто. И твоите домашни?
— Не, само мама. Таа ми го даде јадењево.
Протегнатата дланка застана за миг. Кафеавите очи се впија во
оние на пријателот. Размислуваше малку и молчеше. Оној се
збунуваше од острината на погледот.
— Не сум за овде — му рече.
— Ама, пријателе . . .
— Реков. Знаеш ли некаде куќа, овде наблизу каде би можел да
бидам сигурен барем една ноќ?
Високиот размислуваше и бледнееше. Ги превртуваше сите
соседи и познати и сомнително ја клатеше главата. Мислеше: „Ќе
биде опасно" и со раширени очи гледаше како ранетиот го лапа
големиот комат леб.
— Како само јаде! — шепна. Го пресрете остро прашање:
— Се реши ли за некаде?
— Мислам оти се сетив.
— Да одиме.
Високиот претпазливо излезе.
Тој го следеше со очи. Оној сакаше да му мавне со рака да
тргне по него, но наеднаш сопре. Се врати неколку чекори наназад
и му се причини оти високиот станува бел во лицето.
„Полиција, веројатно!" — секавично го стрелна мислата.
Високиот се правеше оти спокојно шета низ дворот. Кога минаа
десетина минути, уплашено се врати нај него, ја отвори вратата и
зазбивтано рече:
— Не можам ништо да сторам. Пред малку полицајци заминаа
угоре.
Горчлива насмевка му се лизна низ усните.
— Прости, пријателе, благодарам и за толку, ќе се снајдам сам.
И излезе. Бргу го мина дворот и сви лево. Пред него се отвораше
мало сокаче кое водеше угоре кон ридот. Зачудо, тоа беше пусто.
Само едно дете, четрнаесетгодишно, си играше само. Беше
црнопуресто и скромно облечено. Босите нозе имаа рани од играње
фудбал. Тој му се приближи и го погали по глава.
Детето крена глава. Во големите и бистри очи заигра силно
очудување.
— Ти јунак ли си? — го запраша. — Сум — одговори малиот.
— Сакаш ли да ми помогнеш?
— Јас ги сакам сите чичовци. И тебе те сакам.

— Можеш ли да ме сокриеш некаде? Малиот размислуваше,
потоа се насмевна, го фати за рака и рече весело:
— Дојди, ќе видиш какво засолниште имам дома. Таму играме
миженица.
Свртеа надесно. Влегоа во мал двор полн со овошки и диви
трендафили. Меѓу нив се подаваше мала куќа на еден кат. Имаше
две соби и мал ходник. Малиот силум го влечеше. Потоа. кога
наближија до скалите, рече: — Дома нема никого. Јас немам мајка.
Тате е на лозје. Дојди да видиш под креветот каква дупка има.
Полека ја отвори чамовата врата. Виде: бедно наместена соба
со миндерлак и кревет наспроти вратата. Малиот се протна под
креветот, стенкаше под него и потоа рече подавајќи ја бушавата
црна глава:
— Ела да видиш колкава дупка! Тој се наведна и виде:
засолниште.
— Јас ќе влезам, ама на никого да не расправаш.
Малиот навредено го гледаше. — Ти не знаеш кој сум јас —
рече. — Сега ќе ги викнам моите другарчиња да си играме. Ти си
човек од оние што ги гонат, "нели?
Тој молчеше.
— Јас ги сакам тие луѓе. И бате е в затвор к а ј полицајците!
Сите ние ги мразиме. Не се плаши, ништо нема да кажам.
Ѓорѓи не знаеше дали да верува. Детето го гледаше и ги
гризеше усните.
— Имаш ли леб?
Малиот отиде до еден сандак и го отвори. Му даде парче
пченкарен леб и една глава кромид.
— Ако сакаш, ќе ти дадам и сол!
— Вода?
— Иха, имаме колку сакаш! Лакомо јадеше.
Детето застана на прагот и шушна: — Ти скриј се ако сакаш
долу. Јас ќе ги викнам моите другарчиња да си поиграме.
По неколку минути, откако се најаде, се пикна под кревет. Виде:
капак полуотворен и потпрен со дрвена дршка оддесно. Долу
зјаеше темна дупка. Бргу застана на нозе. Главата му беше под
креветот. Го фаќаше до гради, па затоа мораше да се приведе и
полека се вовлече внатре. Се одмараше прилегнат. По неколку
минути чу гласови, детски.
Над него во собата зборуваа и трчаа. Го позна и гласот на
својот мал, црнопурест домаќин.
Половина час нешто се расправаа и тропаа. Потоа како да
почнаа да играат некаква игра со потскокнување.

Му се стори оти чу писок. Слабо слушаше. Го напна сиот слух и
долови: тешки чекори, гласови и полиција. Го стегна револверот.
Горе децата се противеа. Црнопурестото момче протестираше:
— Што ни ја расипувате играта? Никаков човек овде не дошол.
Јас не ги сакам туѓите луѓе!
Чекорите, тешко и постепено замреа.
Тој издивна. „Сила е малиов, како само да му се оддолжам?" —
си мислеше.
Потоа осети оти и децата ги снемува.
„Што станува, да не отишле по полицајците? Ама..." чу чекори,
лесни, и осети некој се мушка под местото каде беше тој. Сноп
светлина навлезе во дупката.
— Чичко, чичко, тука ли си?
— Тихо, не прикажувај, тука сум.
— Не плаши се, отидоа кон другите, кон поголемите куќи.
Четворица беа. Со пушки. Едниот имаше големи мустаќи . . .
Тој полека излезе од засолништето. Кога седна на
миндерлакот, целиот беше испрашен од црникава земја.
— Да не си одиш? — натажено прашаше малиот.
Тој го погали по коса и шушна:
— Ти си вистински јунак!
— Јас сум партизан!
— Навистина си партизан.
Малиот го галеше по коленото и го молеше: — Ако не сакаш
тука да живееш, дојди к а ј тате на лозјето. Таму има лубеници и
грозје, ќе пукнеме од јадење.
Тој размислуваше што да прави. Кога сакаше да се согласи, од
појасот се појави дршката на револверот. Очите на малиот светнаа:
— Пиштол? Вистински е, нели? Пука? Дај да го видам, те
молам? Само да го видам...
Му го даде. Го вртеше во рацете, нишанеше на сите страни, но
не го беше ставил малиот прст на орозот. Тој се смешкаше и му
беше драго оти во тешкиве мигови овој мал му ги одведе мислите
на сосем друга страна. „Што ли станува со мојата ќерка?" —
помисли и ја пушти раката да го земе револверот. Малиот со жал и
покорност во очите му го врати.
— Имаме јаболка! Сакаш? Му мавна со глава. Малиот донесе
десетина.
— Многу се, малечок.
— Ти само земи.
Така останаа долго замислени. Градскиот часовник отчука
четири, па пет, потоа фати приквечерина. Малиот го задржа да спие
к а ј нив. Утредента пладнето фрлаше остри сенки, кратки и густи.

Потоа градскиот часовник пак изби четири. Тој почна да се збогува
со својот мал пријател.
Чекореше облечен како Циган, со засукани ракави и сандак со
неколку јаболка внатре, угоре, двесте метри оддалечен од центарот
на градот.
„Кај моите роднини Абрашеви" — мислеше не обрнувајќи им
внимание на ретките минувачи. Сега почна да се искачува. Куќата
беше близу до ридот. Околу неа слични куќи направени од печени и
непечени тули, покриени со старовремски ќерамиди, по улиците
пред него трчеа многу кокошки и петли, деца му го пресечуваа
патот карајќи се веројатно за некоја ситница.
Чекореше. Го гледаа отворените прозорци на куќите. Пред
вратите беа веќе наседале пристари жени. Слушаше оти зборуваат
само за случајот со илегалците. Чу неколку клетви.
Требаше уште неколку минути да стигне до куќата. Му
стануваше сè потешко во градите. Улицата грбавеше. Стануваше
нерамна и полна со дупки и нечистотии. Потоа го виде распаќето,
сви лево и белата куќа на Абрашеви со мало бавчиче и висока
ограда се испречи пред него. Вратата беше полуотворена. На
малиот балкон виде четири жени. Меѓу нив и својата роднина.
Полека влезе во дворот и поздрави.
Жените зачудено се свртеа кон него. Меѓу нив имаше и една
Бугарка, црномупуреста, средновечна. Маж ѝ беше финансиски
стражар. Во почетокот таа само шушна:
— Одрпанковец!
Тој го стави сандакот крај себе и седна во сенката на смоквата.
По неколку мига, свика:
— Марионко!
Абрашева, малку уплашена, се упати кон него.
Бугарката дури тогаш сомнително се загледа во новодојдениот.
Ѝ се стори оти рамото му е крваво. Кошулата изгледаше како да е
на давеник кој тукушто се осушил.
— Чуден е овој — им рече на жените.
Тие не ѝ обрнаа внимание и продолжија да плетат.
— Ти носам јаболка и поздрав од мажот.
— Благодарам, многу благодарам, како е тој? — одговори таа.
— Имаш ли цигари?
Нејзините очи беспомошно се свртеа кон гостинката. Не
смееше да се качи горе и да му донесе.
— И кошула. Да ја сменам оваа, зашто ќе ме познаат.
Нејзините очи уште еднаш жално погледнаа. Гостинката
стануваше сè повознемирена.

— Ама овој е сигурно сомнителен, ви се молам — ѕунеше како
оса.
— Остај се од тие будалештини, не гледаш ли оти е некој
бедник — одговараа жените.
— Ама што е она црвено на мишката? Да не е од оние што ги
гони полицијата.
— Боже! — зачудено ги ширеа очите жените и одговараа: —
Ама невозможно!
Марионка. тихо му ведеше:
— Не ќе можам. Ја гледаш онаа, Бугарка е, ќе поткаже сè! Што
да правам?
— Тогаш ништо, прости оти те вознемирив! — го дигна
сандакот, го стави на рамо и, без да поздрави, се загуби во улицата.
Бугарката не сакаше повеќе да плете. Кажа дека ѝ е лошо и оти
ќе си оди дома. Марионка сакаше да ја сопре. Интуитивно
чувствуваше во што е работата, но гостинката настојуваше да си
оди и таа ја испрати до врата. Кога Бугарката излезе надвор,
застана, се загледа на сите страни и си рече: — Ама каде ли се
дена толку бргу? — и забрза кон центарот на градот. . .
. . . По извесно време кон Абрашеви се испилија полицајци.
Суров баритон заповедно грмеше:
— Каде е гостинот?
— Кој гостин?
— Оној со сандакот што бил к а ј вас.
— Не го познавам јас тој човек.
— А тој го знае вашето име!
— Секој може да го научи моето име ако праша.
— Престанете! Ќе вршиме претрес! Насекаде! Полицајците се
качуваа по скалите и сомнително гледаа.
— Па власт сте — претресувајте, само ви велам оти овде не
доаѓал никаков гостин.
По еден час, полицајците излегуваа пцуејќи. По нив куќата
изгледаше како да доживеала земјотрес. Сè беше расфрлено.
Во полицијата началникот пцуеше:
Како така да ви избега пред носот? — Оној длабокиот глас
молчеше:
— Ви се молам, доцна ни соопштија!
— Говеда!
Оној со длабокиот глас молчеше:
— Десет души во потера по лозјата! Маскари! И тргнаа за да се
вратат уморени веќе кога се беше стемнило.
Тој таа ноќ полека се влечеше кон Радовиш.

Патем влезе во еден бостан и не знаеше дали јаде зелени
лубеници или дињи и колку. Само осети оти целиот се надул и ќе
пукне. По полноќ му пристуде. Раната го болеше. Не сакаше за
ништо друго да размислува. Само шепотеше: — Да стигнам до
родното место, да стигнам до родното место. Таму веројатно ќе
биде подруго и организацијата ќе ја подновам...
Кога муграта ги расфрлаше своите бели проѕирни коси низ
рамењата на ридовите и по образите на полињата, еден самотен
човек со стара мотика на рамо браздеше низ нивите далеку од
патот. Но искусното око ќе можеше да забележи оти никогаш не го
испушта од предвид и оди напоредно...
Два дена поминаа оттогаш. Сега го гледаше родното поле
полно со мириси и сенки. И плодови. Ги распознаваше селата:
Ангелци, Василево, онаму е Велјуса со манастирот, потаму Водоча
со историскиот споменик, па голите ридишта на баничките масиви...
Потаму, потаму градот, родното место што се одмара делум на
плеќите од Беласица, делум на мирната зелена дланка од
блиското, родно, недогледно Струмичко Поле . . .
По долгиот рамен пат татнеа камиони и коњски коли. Тој
браздеше низ нивите. Гледаше: памукот почнува да белее, крај него
во аловината на квечерината гаснеа одблесоците на стотици мали
барички над кои се веднеа замислените гранки на врбите.
„Морам да влезам во градот со некоја кола" — мислеше. По
патот се влечеа коњски и волски коли натоварени со уморени
поледелци и преполнети со лубеници, пченка, троскот и што ли
уште не набрано од браздите на полето. Стаса до малата, испиена
река. Се сокри зад едно дрво и очите му станаа бескрајно широки.
Лево се ширеше замолчениот парк со високите тополи и
разгранетите каплани. „Фаќа здрава квечерина" — мислеше и се
сврте удолу кон патот кој водеше во градите на плоштадот. Виде:
растрчана коњска кола шкрипеше со излижаните обрачи; над
коњите се виеше камшик направен од штавена волска кожа, а
стопанот, сувнат и јадар, се исправуваше и маваше. „Со неа" —
помисли и се одлепи од дрвото. Сенките на темнината веќе
трепереа. Кога колата малку позабави, виде оти одзади се плетка
санска коза која инаетливо се влечка и го должи вратот. Тој со еден
замав се метна на задниот дел од колата и, стопанот само мигум се
сврте, виде оти седнатиот е непознат земјоделец, блед и испиен, и
пак замавна грмејќи со гласот: —Диј, проклети, цел ден ждеревте,
сега влечкајте...
Колата се клатеше меѓу улиците. Полицајци, граѓани, светнати
прозорци, многу шум и брчење на мотори, прав и ладовина која
доаѓа од дробовите ка боровите шуми се плеткаше меѓу масивите

на зградите — „Мириса на родно место! — му блескаа впечатоците
и чувствуваше оти нова, несфатлива мелодија сиот го исполнува.
„Што станува со моите и со другарите?" Не се обѕираше никаде.
Беше сигурен оти полицијата во градот нема да се посомнева во
него, не бар по оние мигови што ги проживеа во градот крај
молчеливата Отиња. Колата го мина плоштадот. Жолтите големи
очи на излозите свирепо фрлаа светлина, Тој се приведна и се
залепи со лицето врз нерамната даска на десното браниште.
Чувствуваше како ѕвонат тркалата, грбавоста на патот се
одразуваше во клатењето, а козата одзади пискаво виеше со тенок,
продирен мекот. „Ќе умре, пустињава, ако тера вака и потаму" —
мислеше. Потоа се исправи. Беа зашле во споредни улици.
Навлегуваа во искривен сокак. „Овде мора да се летне" — се
насмевна во себе и, без да заблагодари, скокна врз уличната
калдрма. Колата се оддалечи тропајќи и офкајќи. Остана сам.
Сенките се ширеа околу него. „Каде ли сум?" — се мачеше да си
припомни. Потоа сокакот му стана познат. Се за, лепи до една
врата и се фати за рамот. „Проклетото, пак почна да крвари —
загрижено си рече. — Ќе морам да побрзам. Така несигурно ми се
клатат нозете. А и свеста ми се мати. Вака никогаш не сум бил пијан
од слабост" — и полека почна да оди угоре. По половина час
затропа на Милчовата врата. Изморено прашаше дали е дома. Се
отвори прозорец и остар женски глас одговори оти уште не дошол.
„Ќе морам да наминам к а ј Данкото" — размислуваше и се враќаше
назад. Минувачи, ретки и загрижени, го гребеа со погледи но тој ги
избираше сенчестите места. Наближуваше шумот на чешмата.
„Овде некаде беше пријателот", и продолжуваше претпазливо да се
пробива во темнините. Слабиот глас одвај го разбраа оние од
малата и сниска куќа чиј двор беше исполнет со дуњи и сливи
— Не, не е овде. Нашиот доцна си доаѓа. Сигурно заглибил во
некое кафеанче — му одговорија.
— Несреќа, прошепна. — Вака ќе излезе сосем трагично.
Раната постојано крвари. Веќе се подлам. Не знам дали газам по
камења. Не е чудно да се сринам во некоја вода и утре оние ќе
ликуваат. Ако навратам к а ј другарите кои порано беа осудени — не
знам дали нема да ме прифати една од оние тешки раце што се
оставени да следат. Ќе отидам кај роднините. Тие секако нема да
ме остават на улица.
И забразди кон „Свети Анаргир". Улиците стануваа стрмникави.
Светилките — поретки и матни од слабина. Пред очите се
клештеше неопфатноста на ридот. „Овде има многу згради, правени
во македонски стил, уште од деветнаесеттиот век" — му се
меркаше нешто во мислите и продолжуваше да чекори. Потоа

одеше преку дворови и меѓу дворови, патеки и виде: к а ј
братучедата Танка сè блеска од раскошна светлина. „Добро е. Овде
ќе се засолнам додека не се поврзам", и се турна под скалите. Кога
Танка слегуваше да земе нешто од горниот кат, тој ја сопре со
изнемогнат глас.
— Ти!? — само рече и страв ѝ пливна во големите раширени
зеници.
— Да се засолнам само. Ме гонат.
— Ќе го викнам мажот — и се качи горе. Тој осамено се стутка.
Слабина му се точеше во свеста. Го болеше насекаде низ телото;
чувствуваше дека не е обичен човек и оти многумина се плашат од
него. Скалите закрцкаа. Мажот. тежок и напнат од брзање,
слегуваше прескокнувајќи по неколку скали. Го виде јадар и
задишан.
— Брате, куќава ќе ја запалиме. Кај мене се нагости оние од
полицијата и блискиот роднина, кметот. Не може, никако не може
ваму да останеш.
Молчеше. Сè се сврте пред погледот. Дури осети оти сакаат
солзи да надојдат, но не од очај, туку од нешто друго. Се воздржа.
Со воздишката излета:
— Дајте барем цигара. Долгу време не сум запалил... Вчас му
донесоа. И гледаа затреперени како, тешко клатејќи се, босоног,
искинат. со остра брада и размрсени коси, исчезнува по дланките
на ридот..
Слегуваше удолу. Петлите ја викаа полноќта. Месецот
зачудено гледаше меѓу облаците. Градот, тежок, вовлечен во себе,
се одмараше, дишејќи широко низ улиците. Плашливи виења на
кучиња. „Овде ги има многу — размислуваше. — Зошто ли во мојот
град има толку многу кучиња?" — л одеше кон куќите прилегнати
под улицата во која дремеа Жолтите Конаци.
Мина крај сонливата куќа на Масеви. Потоа се сопре
крај
свиената врата направена од искривени даски. Раната сè
повеќе го болеше. Во свеста удираа сини молњи. Му стана студено.
Осаменоста на улицата го дробеше. Осети бескрајна слабост. „Да
влезам ли? Како ќе ме пречекаат? Та нивниот син умре за
движењето, а и времето не е така далечно." Го стресе силно лаење
на куче. Се сврте, лаеше голем, црн пес од соседниот двор. Се
залепи до ѕидот. Му се причини оти ќе падне. Се потпре со
здравото рамо до набабрениот од влага ѕид. „Сепак, нема да
влезам. Сега нема да влезам, можеби некого од нив и при
последното апсење фрлиле в затвор." Се одлепи, со голема мака,
од ладнината на тулите и варта. Чекореше и чувствуваше како
нерамната, полна со дупки и камења патека се витка под нозете,

бега некаде угоре, кон морничавото, болно небо, куќите зафаќаа
нечуен танец и се виеја насекаде, долетуваа до ушите ритуални
длабоки воздишки на македонски тапани, пред очите се појавуваа
шарени облеки на селанки, замислени старци обуени во потури и
препашани со црвени, свилени појаси. Над главите им се смееја
шубари направени од астраган. — Колку се слатки тапаните и тие
македонски зурли! — Му се чинеше оти зборува и продолжуваше да
оди и несвесно болните стапалки ја чувствуваа грапавоста на
патот. Осети оти во виорот на танецот на куќите и ритуалните
свечености сепак оди по проклетата уличка кон Конаците. „Каде ли
сум јас и што станува со мене?" — мислеше и ги следеше црвените
кругови што се вртеа низ свеста: Почувствува оти се сопна од
нешто. Падна. по очи, и осети остар, волчи бол во ранетото место
на раката. Треперливо ја спушташе дланката, питомо и ослабнато,
кон раната и мислеше: „Аха тоа крвари пак таа, тоа изгледа беа
соништа, веројатно соништа", и се полуисправи. „Морам да стигнам
до Захови зашто во мугрите ќе биде доцна. Полицајците ќе ме
најдат и тогаш ќе биде сè свршено. Свршено! Никогаш не сум
планирал така да завршам! Замислував барем херојска смрт.
Другарите крај Отиња среќно беа ранети, луѓето подруго ќе
зборуваат, а вака ќе речат: „Го фатиле како се влечка ранет,, —
замолча. Почувствува оти топлина му извира од очите. Солзите
надоаѓаа сами, без да сака. „Ќе морам да се качам до бозгилот, тој
е висок и зелен. Таму ќе се одморам и веројатно никој нема да ме
забележи во мугрите. Ако се освестам порано, ќе се качам на Сујле,
а оттаму не е тешко да избегам во малата куќа на Захов. Тој
веројатно не е затворен..."
Се качуваше. Стануваше сè потемно. Облаците го покрија
дамкавото лице на месецот. Густи сенки се нурнаа низ улиците. Тој
очајнички чекораше. Секоја стапка стануваше вечност. „Како да
га?ам по растопен асфалт" — мислеше и ги напрегаше последните
сили. „Да бев барем малку сит, ќе издржев." Одеднаш како да го
опфати сениште. „Што е, што ли е тоа?" Од сите страни на улицата
трчаа полицајци, сè со извадени револвери. И Азманов го виде, со
засукани ракави и два револвера во рацете. Од сините очи му
плискаше омраза слична на големината на небото. „Во бозгилот,
само во неговите кадрави грмушки ќе се спасам" — струеја
виорењата на надежта и тој се влечкаше со раце и нозе угоре.
А улицата беше тиха. Мирисаше само на пресен тутун.
Кога осети оти се вовлекува под влажната земја, малакса и ги
зари дланките. Лицето се беше загнездило меѓу два остри камена.
Мал простор остануваше за дишење. Половината тело му беше
внатре, во бозгилот, половината изложено пред очите на идните

минувачи низ долгата калдрма на улицата. „Ова ќе треба да ми е
крајот, мојот лош крај" — чувствуваше оти веќе не може да владее
над себе. Ладни, широки бели сенки пливнуваа низ свеста, сè се
матеше. Остануваше сам во непрегледна степа низ која ѕвонеа
ѕвонците на невидени тројки. „Тоа ќе е крајот, тоа ќе е крајот" —
зунеше оној глас во него и т о ј полека се отпушташе...
Ноќта се готвеше да отпатува. Бледило ѝ растеше по
црнопурестите образи и потоа од исток некој истури румена
беловина. По улицата затропаа тенеќии и сонливи гласови.
— Диј, пустелијо, вакво инаетлија магаре не сум видел никогаш!
— трескаше сув женски глас. Маж, низок, набиен и мускулест,
палеше цигара и полусонливо се клатеше по малото семејство кое
одеше да бере тутун. На дваесетина метри кркореше чешма.
— Да се измиеме — рече мажот.
Од левата страна се отвори голема врата. Излетаа две
магариња и три сонливи девојчиња.
— Охо, еве и комшииве ќе одат на тутун — рече жената и се
зарадува. — Можеби ова наше сиво, инаетливо, ќе тргне со вашите
побргу Инаку, од пред половина час изеде дваесет стапа. — Кон
девојчињата се приклучија и родителите. Беа слаби. Од очите им
извираше несоница. Наближуваа кон местото каде улицата
гледаше во бозгилот.
Децата зарипнато пееја песна. Гласовите ѕвонеа таговито и
суво.
— Цел ден гладуваат и пак пеат — шушна жената на првиот.
— Деца — одговори сувиот и с е искашла.
— Еј, гледате ли еден како се натрескал? — рече жената на
првиот.
— Кој?
— Ене еден се збутал дополу во бозгилов. Кутриот, изгледа оти
е од браќата на нашите мажи. И вие така се напивате — зборуваше
жената на вториот.
— Поѓаволите. јас сум паднал само во бразда! А во бозгил не
можеш да ме бутнеш ни со волови!
И продолжија понатаму.
Благој ги чу гласовите. Во полусон. Отрезнуваше во свеста.
Остар бол го гребеше по лицето. „Каде ли сум? Еј, каде ли сум?" —
и сакаше да се мрдне.
Беше се скочавранил. „Каде ли сум и што станува со мене?", и
се напнуваше да се исправи. Се подигна малку и потоа страшна
болка го распарчи. Падна. Од засирената рана одново потече крв.
Почека малку. Пак се слушнаа гласови. „Тоа се тутунари", мислеше
и собираше сили да се исправи. Гласовите наближуваа. Со

притаеност чекаше да чуе оти ќе речат дека гледаат пијан во
бозгилот. Но гласовите одминуваа и никој ништо не рече. „Изгледа
не ме забележиле" — мислеше и веруваше, ако напне, ќе се
исправи и ќе може да оди. Шкрипна со заби. Го заболеа вилиците.
„Види, види, каде ли сум јас та не можам ни со заби да шкрипнам,
изгледа оти ноќва сум легнал меѓу камењава", и направи силен
напор да се исправи и виде оти муграта веќе бистро се шири над
покривите. Не сакаше да чека ни миг. „Крајно време е, остануваат
петнаесетина минути да стасам. После ќе биде доцна", и зачекори.
Не веруваше оти така може да чекори. Пред очите му никнеше
куќата на пријателот. „Таму ќе се одморам а можеби тоа ќе биде и
мојот спас за да може натаму да се работи..." и зад него остануваа
куќите, раззеленетите дворови, првите пеења на петлите, 'ржењата
на кучињата и ѕвонливите гласови на малите домаќинки кои ги
тресеа чергите и рогозините низ дворовите и чардаците. Тој одеше
по Сујле. Зад него и под него градот веќе брзо се будеше.
Кога слегуваше по малата и единствена патека, ја виде куќата.
„Одзади ќе влезам, во визбата — мислеше. — Таму е топло. Има
ѓубре и трева. Само малу сон ми треба и сè ќе биде в ред..." Така
размислувајќи, по неколку минути, тој ја отвори варосаната
вратичка. Кога ја притвори зад себе, ослепе од црнилото на
шталскиот мрак. Газеше полека и плашливо. Сети оти нешто шава
и се плетка меѓу нозете. „Коза не ќе е" — размислуваше и очите
постепено му се навикнуваа на мракот. Во десниот ќош имаше
трева. Приседна На колената ја стави уморената глава и сакаше да
заспие но однадвор, од предниот дел на куќата, до него достаса
прашањето:
— Кој влезе по мене во малото мутваче?
— Сите овде спијат — одговори женски глас.
— Боже, Боже да не сум глува, чув оти шкрипна врата —
одговори првиот глас.
„Тоа ќе е старата, секако таа мора да биде" — размислуваше
во полусон, бидејќи слабоста пак го беше зграпчила.
Се отвори другата врата и насмевката на летниот ден ги обои
ѕидовите и грижливо изметениот земјан под.
— Боже, човек! — рече сама во себе. Пристапуваше а тој крена
глава и ја гледаше со своите изморени, крвјосани очи.
— Кој си ти?
— Каде е чичко Шпиро?
— Спие.
— Мајко, разбуди го и речи му оти му дошол гостин.
Старата си ги бришеше треперливите раце од памучно скутале
и полека излегуваше гледајќи недоверливо во чудниот гостин и во

отворот на ниската врата. Излезе во дворот и отиде до малото
бавчиче. Таму спиеја сите на рогозини и черги. Виде — се подаваат
бушавите глави на ќерките и пријателот. Стариот ги беше извлекол
босите нозе под танката, стара покривка и џмиркаше со ситни очи.
— Гостин имаме, во мутвакот...
Се придигна. Разбушавен, счудоневиден и сонлив.
— Гостин, а ? Добро сега станувам — и на брзина ја закопча
крпената кошула. Се исправи. Беше висок и слаб. Косата му се
белееше по слепоочниците. Од лицето извираше добрина. Го
гледаше ременот на паднатите под папот пантолони.
— Гостин, а? К о ј ли ќе е тој гостин што се стуткал во мутвакот
каде лежи свинчето? — и обрнувајќи се кон жената, продолжи: —
Јас ќе појдам к а ј него. Вие со децата раздигнете ги постеливе,
време е да одиме на нива...
Кога влезе во малата ниска простори1а. Ѓорѓи се беше
исправил. Изгледаше како испосник. Кошулата на ракавот беше
крвава.
Стариот малу подзастана, се загледа со мирни очи во гостинот,
се заклати малу од изненадување, потоа јурна и го прегрна.
— Благој! — изусти. Долго стоеја прегрнати.
— Како стаса ваму?
— Не прашај, умирам од глад.
— Чекај, сега ќе уредам нешто да донесат,
И излезе.
— Жено, кажи им на децава да наредат низи тутун по скалите
за да може гостинот да го качиме во собите. Побргу, додека
комшииве не почнале да ѕиркаат.
Низ куќата сите се растрчаа. На шајките се редеа низи тутун а
стариот сеедно разговараше со Благој.
— Како така, брате, дојде? Ние веќе мислевме оти те фатиле.
Апсењето во Штип овде е веќе познато. Стојменски умрел в
болница, Мара ја фатиле. Другите се извлекле. За тебе не дојдоа
никакви гласови. Твоите мислат оти си мртов. Боже, каква среќа!
Овде ќе бидеш како дома. — И се оддалечи од него неколку чекори
за да може да го опфати со поглед. Потоа болно кликна со својот
старечки засипнат, длабок глас: — Ти, па ти си ранет! Чекај да
видам — и се приближи. Благој мирно стоеше и дозволи да се
спуштат старечките прсти врз отрпнатото место на раната.
Однадвор се зададе старата, сниска и ситна.
— Сè е готово. Ќе може да се качи горе. Никој нема да
забележи.
Стариот го фати за здравата рака и го поведе. Бргу се
искачуваа по старите, дрвени скали. Тие крцаа и се виткаа. Беа

тенки и бели од миење. Во малата соба која се наоѓаше од десната
страна имаше мал дрвен кревет, наспроти — полица со чинии и
дрвени лажици, по нерамните варосани ѕидови — евтини слики од
домашни празници и веселби, два стола и еден триножник од брест.
— Овде ќе ти биде легалото. Утре ќе направиме процеп под
креветов и ќе ги кренеме штиците за да можеш во случај на
опасност да се симнуваш долу во мутвакот и отаму — право низ
ридјето, — велеше стариот гледајќи го нежно. — Жени, дајте нешто
за јадење!
По неколку минути наврати старата. Носеше пресно козјо
сирење, чаша вода и парче пченкарен леб. Тој седеше на дрвениот
кревет, голташе големи залоци и тие мислеа оти секој миг ќе се
задави затоа што очите му се кокореа а устата му се подуваше.
— Ама е гладен! — ѝ се отпушти на старата. Стариот ја прекори
со поглед.
Т о ј гледаше во малиот, низок прозорец и покажа со поглед оти
може некој однадвор да го види. Стопанката намести едно старо
перде.
По десетина минути го дојадуваше големото парче леб. —
Шпиро се извинуваше:
— Прости, немаме повеќе сирење. Гладуваме како и сите во
градов. Купони. купони а и со нив ништо не даваат Влечкаме
брашно од селата и се молиме како вистински просјаци. Ова што го
имаме е најдебелата резерва која изнесува десетина килограми.
Верувам оти дниве пак ќе се снајдам. Од козата пиеме по малу
млеко, а другото го сириме. Останува на ден по двесте грама
пресно сирење; санските даваат повеќе млеко и аферим им велам.
Полека добиваше руменина по лицето. Му донесоа пресен
„качак". Колку беше среќен оти можеше да завитка цигара во
весник! Чувствуваше оти животот почнува пак да струи на свој.
дискретен но сепак убав начин. Мислите се средуваа, а присуството
на пријателите влеваше топла надеж. Сега беше сигурен, барем
привремено, и размислуваше како да ја започне приказната за
другарите во градот, настаните, за Елка и ќерката што му се роди.
Долу девојките го товареа магарето за на нива. Старата беше со
нив. Ги учеше да молчат, така кажал стариот, а Шпиро се штрекна
кога Благој рече:
— Што стана оттогаш кога ме снема? Стариот нервозно
чекореше по крцкавиот под на малото одајче. Незгодно му беше да
го погледне во кафеавите очи што чекаа одговор. Му беше повеќе
од тешко да започне а кафеавите очи упорно бараа да ја дознаат
вистината, горчлива и јака, но толку потребната вистина.

Пак запали. И стариот зави, дебела, долга цигара и излезе
надвор да заклучи, случајно некој да не се накачи по скалите и да
влезе к а ј нив. Кога се врати, го виде како се опрел на ѕидот и пуши
ли пуши, чиниш не видел тутун којзнае колку одамна. Седна на
триножникот и длабокиот треперлив глас се заскита низ зачадениот
воздух.
— По второто апсење ја знаеш состојбата. Тројца осудија на
смрт. И тебе: задочно. Другите на робија. Ги осакатија. Минанов,
Орцев, Аризанов, Палифров, Коро. . . и на крајот — судење. Елка се
породи. Девојчето е кај мајка ти. Порасна. Веќе има две години или
нешто повеќе. Старата го гледа, го гледа и сеедно мисли за вас
обајцата. Од Елка нема никакви вести. Овде цензурата е ужасна —
ништо не пропуштаат. По апсењето постивна, но скоро потоа пак
почнаа да работат. Во мај оваа година ќе исфрлеа одред. Беше и
Косев овде, и Лапе, Аџитрајков, Тошев, Николчев и уште колку ли ти
не. Осумнаесет души за партизани! Тоа беше за сите дамнешен
сон. Токму кога беше сè в ред, настапи уште едно апсење. Можеби
најфатално. Морничаво. Сите се најдоа в затвор. Изгледа некој
излезе предавник. Сега во градов владее мир. А има уште наши
луѓе. Делум се стравливи, делум можат да пристапат и да работат.
Не е доцна. Само, треба рака. здрава и цврста. Белким ќе успееме.
Насекаде се слушаат вести за партизанските одреди. Овде народот
живее само со нив. Полицијата демне. Јастрепски. И страшно
изгледа градов со тие полициски часови и тропања на ботуши во
полноќните преоди. Во гимназијата сè замре. Нè приклештија. Но,
ќе може нешто да се стори. Секако ќе може нешто да се стори . . и
замолча.
Благој го гледаше. Знаеше оти стариот може да заплаче. Не" од
слабост. Тоа никако. Тоа никако. Добар е овој стариов и нашите
луѓе се така добри, а ете во родното место веќе толку многу
зачестиле апсењата и ниеден одред не излегол, ама ниеден, а
луѓето сакаат да видат, да сетат оти ќе излезе одред и тогаш ќе
биде подобро. „Да, тогаш не знам дали ќе може да има нешто
подобро" — размислуваше и мислата го копкаше да ја види ќерката,
својата ќерка која не знаеше дури ни како изгледа. — Личи ли на
мене? — не се стрпе да запраша, Стариот се штрекна.
— Ќерката, нели? О таа многу личи на тебе и кога ја прашаме
каде е татко ѝ, вели оти нема татко. Така таа вели, но мајка ти ѝ
објаснува оти има татко кој е мошне добар човек, јунак човек. А таа
вели: „Каде е татко ми ако го имам? Сито имаат татковци што им
купуваат бонбони а мојот го нема да ми донесе. . . "
Го стегна нешто в грло. Многу го заболе и не сакаше веќе за
ништо да прашува.

Стариот сакаше да се повлече и да го остави да се одмори.
— Прилегни, ти само прилегни, јас ќе те чувам.
— Право велиш, мене ми треба, толку многу ми треба мал
одмор. Инаку, вака не можам да размислувам. А сепак, дали мојата
ќерка е добра и дали мама ја гледа онака како треба?
— Секако, секако твојата мајка знае што се тоа деца а внучиња
уште повеќе.
Вратата се затвори. Остана сам со болот и мислите: Скоро
потоа дремката, лилава и приспивна, го прифати . . .
Вратата се отвори. Влезе стариот. Се сврте кон жена си и
шушна: — Спие. Ти донеси нешто да го преоблечеме и да му ја
измиеме раната, зашто ваков, каков што е, на ништо не личи.
По дваесетина минути старата се врати. Зазборуваа. Благој се
раскашла во сонот.
— Да не заболел на гради? — праша таа.
— Не тоа ќе е од тутунот. „Качак" е, и серт. Сигурно не
навикнал на „Јака".
Тој се будеше.
Тие се надвиснаа над него и насмевнато го пресретнаа
неговото будење.
— Вие сте? — рече и пристана.
Потоа се изми во голема бакарна тава. Раната му ја преврзаа.
Му дадоа носена, но чиста облека. Се почувствува прероден.
— Сепак, добро е да си жив, им се насмевна и го удри стариот
по тесното, рамо. — Ти биди спокоен, сè ќе биде добро...
*
*

*

Секој ден една од девојките одеше на пазар и донесуваше
весници.
Ги читаше и студираше. Стариот донесуваше вести и се
интересираше за некои луѓе што Благој му беше кажал да ги следи.
Пушеше и размислуваше како да ја подигне организацијата. Беше
почнал да ги набележува и луѓето. По извесно време, почнаа да
пристигаат еден по еден навечер. Братот на Фончев, Поптодоров,
столарот
Ѓорѓи,
Самарџитрајков,
Арапов.
Организацијата
заживуваше. Благој ја поднови врската со комунистите — нашенци
во војска. Тие беа поврзани со Јанев. Шпиро ја одржуваше таа
врска. Се разменуваа писма. Почнаа подготовки за исфрлање нова
партизанска група. Куририте сновеа во Валандово, Раброво, во
Радовиш. Беше пратил една од ќерките на Шпиро да однесе писмо

во Штип, но таа се врати со празни раце. Не успеала да го пронајде
човекот.
*
*

*

Времето поминуваше.
Газјениците и петролејските ламби трепереа. То ј чекаше уште
и еден ден Фончев помладиот, црнопурест и снизок земјоделец,
отиде во другиот дел на градот.
Кога ја отвори вратата, Кумјанија го виде и се изненади.
— Што наваму? — рече.
— Подоцна ќе ти расправам. Туку, приготви се да одиш в црква.
— Јас? Тих, уште таа ми недостасуваше!
— Ти велам, стара, оти треба да одиш в црква. Земи ја и
Љубинка.
„Зошто баш и неа да ја земам? — си мислеше и го гледаше
дојдениот. — Тоа ќе треба да има нешто со синот", мислеше и
почна да се забрадува.
— Јас секако ќе појдам в црква.
— Мајко, ќе те праша една жена како се вика малава и ќе ѝ
даде бонбони. Ти излези порано од црква и кога ќе заврши обредот,
тргни по неа. На десетина чекори ја следи и сè ќе биде добро.
Старата се поздрави а тој се загуби во улицата.
Кога влезе во големата и свечена црквена сала, ги виде како се
молат богаташките и нивните мажи. К р а ј нив мируваа смирените
стари жени на сиромасите. Хорот пееше Моцартова соната. Се
чувствуваше оти чистотата на песната се висеше некаде каде нема
луѓе. „Колку е ова убаво и кој ли ја успеал оваа работа?"— се
прашаше и бараше со очите која од жените ќе ѝ пријде. Попот, млад
и ритуално облечен, кадеше со темјанот, жените и мажите си ги
наведнуваа
главите, од ѕидовите гледаа позлатените, икони,
прекрасниот дрворед блестеше од мигањата
на
стотиците
кандила и свеќи, а таа сè се обѕираше и се прашаше: „Која, која ли
ќе биде жената што ќе ми пријде?" Попот мина покрај неа. По него
одеше клисарот и држеше в рака плитка сребрена чинија. Во неа
растеше куп од книжни левови. Се спуштаа рацете од сите страни
и ставаа Попот достоинствено чекореше и кадеше со сребрената
кадилница. Наоколу се разнесуваше мирис на темњан. Попот ги
задржуваше своите сино-проѕирни очи врз убавите богаташки кои
кокетно ставаа големи сребрени столевки во сребрената чинија и се
поклонуваа пред русата, убава брада на мантијашот кој

завлегуваше во секоја помала групичка и пееше нешто свето. „Уште
малку ќе заврши, загрижено мислеше, а никој не ми приоѓа". Беше
скоро разочарана. „Да не е ова некаква јамка?" — ѝ се поткрадна
болната мисла, но токму тогаш сети оти нечија дланка ѝ се
залепува на левото рамо. Кога се сврте,
виде
ниска жена,
пристара, облечена во црно, со црвеникаво и добрздушно, ситно
лице.
— Малава добра ли е и како се вика? — праша.
— Како пушка е нашата Љубинка.
Еве, ќе ѝ дадам бонбони голема да порасте.
Девојчето љубопитно ги подаде малите, бели дланки. Беше
русокосо и весело се насмевна кога во рацете ги виде
скапоценетите подароци.
— Чекај ме надвор од црквава — шепна дојдената.
— Сега, веднаш излегувам — одговори Кумјанија.
Полека си пробиваше пат со лактите. Шуштеа облеките, жените
накриво ја загледуваа и се поместува од мермерниот под. Една
висока млада жена раскошно облечена и убава, обрнувајќи се кон
неа, ис'ска:
— Каде си се забуткала, мори? Не гледаш ли оти уште црквата
не завршила?
Но таа не ја слушаше. Мислеше само едно: „Тоа ќе треба да
биде нешто со синот. Тој веројатно е во градов" и брзаше накај
големата ореова врата. Девојчето го држеше в раце. Кога излезе,
свежината на неделниот ден ја удри в лице. Застана налево од
излезот. Гледаше на сите страни, да нема полицајци, и се успокои
кога наоколу ги виде само мирните пејсажи на ниските куќарки,
црквениот голем, широк двор, грамадното дрво на благунката,
веселиот жуборлив цвркот на врапците и многуте продавачи на
семки, евтини „самопрајски" бонбони и неколкуте згрчени просјаци
облечени во сè, но само не во алишта....
Минутите стануваа вечност. Ѝ се причини оти оние внатре се
заборавиле. Девојчето ја фаќаше за забратката и сакаше да игра. И'
велеше:
— Бабо, лоша си Ова утро? Зошто не се смееш? Го гледаш ли
врапчено како скока по гранкине? Фати ми едно врапче, зашто ќе
плачам!
Таа сакаше нешто да му одговори на детето, кога тешко скрцна
вратата и од неа свечено потече потокот верници. Се припи до
ѕидот и почна да стрелка со очи во сите што излегуваа. Ја немаше
жената што требаше да ја следи. Ѝ стана ладно околу срцето. „Ама,
да не е ова наместено за лошо?" — пак си помисли и уште
поупорно впиваше поглед во лицата на десетиците луѓе што ја

гребеа со лакти. Полека присутните се разотидоа. Беше веќе
надвор од себе, кога забележи оти истата жена ѝ пристапува. Само
се погледнаа. Крадешкум. Жената мина крај неа, му мавна со рака
на девојчето и тргна низ широкиот двор кон излезната врата.
Захова бргу чекореше по тесните каменливи сокаци. Тенкиот
снег ѝ се плеткаше во нозете. На места беше црн и извалкан од
пепелот и гарта што ги изфрлиле домаќинките. Низ улиците ги
среќаваа деца и забрзани жени. Не им обрнуваа никакво внимание.
Мајката го држеше девојчето и вјасаше. Од брзање просто се
душеше во градите, но не чувствуваше никаков умор. Мислите ѝ
летаа кон синот. „Тоа ќе треба да биде тој. Оф, не сум си го видела
повеќе од две години", и брзаше да не ја испушти од очи малата,
забрзана Захова која се накачуваше од џамијата по угорничава
тесна улица над која висеа старите покриви на искривени куќи.
Потоа се накачија по патот што се протега по Сујле. Сега не ги
гледаа никакви жени. Патеката виеше низ ридот, долу пред очите
се одмараа широките плеќи на празничниот град. Налево од
грмушките летаа врапци и сковрани пиштејќи и гонејќи се во
лудечки игри. Наближуваа кон куќите. Патеката се симнуваше во
населбата Чифлик. Овде покривите блестеа од силината на
сонцето. Захова одеше дваесетина чекори напред. Кумјанија веќе ја
настигаше кога таа се качуваше по скалите.
Одненадеж бесно залаа куче. Мајката се сврте мислејќи оти ѝ е
зад пети и сакаше да извика, но се успокои кога виде оти песот лае
од соседниот двор. Се качи и таа. Во малото претсобје веќе ја
чекаше Захова. Таа разгледуваше: две врати, за две соби. Едната
лево, другата на спротивната страна. Во отворениот ходник немаше
никого. Захова Ја испитуваше со очите. Мајката се чувствуваше
незгодно. Сакаше да праша зошто ја доведе овде, но не се
осмелуваше. Внуката, спуштена на подот, ја гребеше по колената
шепотејќи: — Ајде да си одиме дома, ајде да си одиме дома...
— Кумјанијо, да не се исплашиш?
— Од што?
— Ќе ти покажам еден човек...
— Синот, нели? Веројатно него ќе ми го покажеш?
Првата молчеше и недоверливо ја гледаше!
— Па јас сум го родила, зошто да се плашам? Првата и
понатаму ја мереше, сега нежно, сестрински. Ја фати за рака и ја
одведе до вратата што го впиваше блесокот на сонцето.
— Овде е. Не плаши се!
Мајката малу затрепери. Ѝ се потсекоа нозете. Не сакаше да
поверува. „Ама не е можно", секавично ѝ мина низ глава. Не е
можно тој да е во градов", и ја испушти старечката рака. Трепереше

и неколку мига не можеше да ја фати железната, поцрнета квака.
Закова итро се исправи меѓу вратата и мајката и ја отвори. Кога
пристапи внатре, го виде Благој, својот роден син. Во очите му
имаше љубов, бол и далечина. Ех, што ли немаше во неговите очи?
И двајцата неколку мига стоеја како скаменети. Сакаа да имаат
илјада усти, сто илјади срца за да можат некако да се разберат, да
си кажат. . . вратата силно тресна и ги освести. Изустија само по
еден збор.
— Мајко!
— Сине!
И паднаа едноврздруго. Грчевито се држеа.
Чувствуваа дека исчезнуваат и се стопуваат. Се стопуваат во
нешто што е многу поголемо од сè.
По лицата им течеа солзи — радосници. Рацете се притискаа.
А сакаа да зборуваат, многу сакаа да зборуваат, но молчеа и
солзите капеа како јадар дожд, токму како дожд врз бледите образи.
Тоа траеше долго, многу долго, повеќе од дваесетина минути, и
онаа однадвор нервозно чекореше по подот, поради што штиците
крцкаа. Девојчето стануваше немирно и ја бараше баба си. А тие
двајцата сеуште се топеа во најголемата прегратка што ја имале во
животот и плачеа. Првпат од радост плачеа... Потоа онаа однадвор
малу потропа. Се отпуштија и се гледаа. Се смееја. Сè се смееше
околу нив. Сликите. Креветот. Ѕидовите. Столовите. Да, сè се
смееше околу нив. И тие се смееја.
— Ќерката е надвор — рече таа.
Се штрекна. Побледе. Се насмеа. „Ќерката е надвор!" —
ѕвонеше. „Моето дете е надвор!" _ нешто пееше во него. Доби
крилја. И слабост доби.
— Како изгледа ќерка ми, моето дете? — Старата излезе и
влезе со девојчето, убаво, русокосо, но сериозно бидејќи го виде
него, непознатиот. Тој ја прифати во рацете, ја гледаше, галеше,
чувствуваше. Тоа беше негова крв, негово месо, љубов. Тоа беше
негово дете. „Ох, тоа е моето дете!", мислеше и сакаше да заплаче,
но не смееше поради сериозните очи на ќерката. Личи на неа!
Повеќе личи на мајката која е сега затворена. Што ли мисли сега
мајката? Дали знае оти ќерката се наоѓа во рацете на таткото, кој не
видел како стасала да наполни три години. Цели три години! — и ја
гледаше. Детето се тргаше од неговите раце и сакаше да мине к а ј
баба си, а таа пак го буткаше во рацете на синот. Тој извади од
џебот бонбони и рече:
— Земи, мило...
Првпат по розовите усни на девојчето се разлеа насмевка. Мил
му стана човеков што дава бонбони....

Малата лакомо јадеше. Тие ја гледаа. Повеќе тој ја гледаше и
не веруваше оти е тоа навистина неговата ќерка. Неговото месо и
љубовта негова. Веќе се срамеше да солзи пред мајка си. Го
галеше девојчето и сакаше да биде најнежниот развигор кој носи
само мириси од полето и свежина од тихите, молчеливи шуми.
Девојчето го погали по ретката коса што имаше боја на костен.
„Колку пријатна е раката на ќерката!" — се топеше во мислите. Ја
остави наземи. Сакаше да види колку пораснала. Малата се
врткаше непрестано и сакаше да одлета во скутот на баба си. Тој се
наведна и пак ја прифати. Однекаде му долета желба да ја праша
што ѝ е.
— Што сум ти јас?
Девојчето го гледаше зачудено и молчеше. Минуваа секундите,
тешки и оловни.
— Јас сум ти татко!
Детето зачудено жмиркаше со очите. Чекаа да одговори. Тоа ги
сви усните, се насмевна и ѕвонливо изусти:
— Јас ќе те викам чичо-тато!
Во одговор, Благој ја гушна. Силно ја гушна, зашто сети бол, кој
се рашири насекаде. „Добро е, тоа е прекрасно барем оти ќе ме
вика чичо-тато", го штрекаше во мозокот и тогаш однекаде надојдоа
миговити размислувања дека целиот негов живот не му припаѓа на
ова дете, на обичниот живот и дека не е тој некаков бакалин или
некојси таму што смирено ги чека настаните на животот да се
одвиваат сами по старата патека на еволуцијата... „Добро е, па тоа
е скоро волшебно што сум барем чичо-тато", и го болеше оти
неговото дете уште не знае што му е тој, да — што му е. . ,
*
*

*

Фончев помладиот беше го донел златото што ѝ припаѓаше на
Партијата. Една ноќ го размени кај Арапов. Сега беше подобро. Ќе
можеа да купуваат весници и да ги следат настаните на
сојузничките фронтови а најмногу оној на Исток.
Во доцните ноќни часови во куќата се одржуваа состаноци. Се
редеа нови членови. Донесуваа помош, ветуваа оти и самите ќе ја
шират организацијата. Стариот служеше за курир. Двапати отиде
кај Јанев. Бараше книги и еднаш нож за режење лози. А носеше
писма за членовите на организацијата што беа во градот и за тие
што се наоѓаа во фашистичката армија, но беа членови на
Партијата и требаше да му се приклучат на идниот одред ..

Потоа пак настапија тешки дни. Оние од војската откажаа да
излезат. Ќе работеле во армијата да извлечат повеќемина.
Полицијата се растрча низ сокаците и улиците. Патролите
зачестија. Чувствуваа оти пак се кове нешто и демнеа, како рисови
демнеа на секој чекор...
А Благој неуморно кроеше планови. Куририте заминуваа на
сите страни, но и понатаму се враќаа со празни раце. Не можеа да
воспостават врска. Тој пушеше ѓаволски многу, и кашлаше. Го
болеше само едно — дека е отсекаде отцепен. Дејствуваше сам и
ги одржуваше врвиците на движењето а од ниедна страна немаше
врска. „Да добијам барем една, само една со некој друг град и
потоа, секако, ќе биде малу поинаку. Ќе разберам за многу
прашања и ќе се погрижам да не биде сè ова на свој начин малу
диво." Знаеше оти и овде, како и во Штип, организацијата повеќе
претрпе од тоа што не беа раширени мрежите и низ селата. Не ќе
биде најдобро ако не се работи и во селата, па затоа постојано
одржуваше состаноци во куќата и надвор од неа, кон падините на
баничките ридови, што се наоѓаа близу до касарната. Доаѓаа
Поптодоров и други. Разменуваа мислења и Благој велеше само
едно: — Оружје! Луѓе и оружје, па сето тоа во одред. Мораме да
исфрлиме одред, зашто на сите страни пламти народната
револуција. Мораме и одовде да запалиме оган, тогаш ќе биде
сосем поинаку одошто сега. — И размислуваше. Групата што беше
ја формирал броеше над шеснаесет души активисти. Тоа не е малу.
Да, не е малу во сегашнава ситуација, кога зад себе градот има три
големи апсења и две уште поголеми судења...
Една сабота се почувствува најсреќниот човек на светот. Од
Богданци беше дошол Тошо. Фончев веруваше оти ќе може да ги
поврзе. А Благој гласно размислуваше: — Веројатно ќе воспоставам
врска со Железни, тој дејствува од спротивната страна на Вардар.
Ако го сториме тоа, сè ќе тргне на наша страна.
Фончев замислено го слушаше:
— Ќе го најдеш и бездруго ќе го доведеш к а ј Арапов.
— Ќе го доведам. Сигурно ќе го доведам. Тој продава низ
пазариштето вршници,
— Што сака нека продава, ти само доведи го. Сакам да зборам
со него.
Фончев се пристегаше. Сакаше да оди.
— Слушај, сигурен ли е тој?
— Секако. Наш е. Добро го познавам. Македонска душа.
Понекогаш се напива, ама тоа не е опасно!
И излезе. Бргу одеше низ улиците. Изби на плоштадот. Таму
вриеше од селани. Се туркаше на сите страни, ги обиколуваше

сергиите, се вѕираше во брадјосаните лица на оние што дошле од
планина и прашаше од каде ги купиле вршниците. Тие несмасно
одговараа и тој одеше низ шароликата толпа, подзастануваше кога
ќе видеше како се кочоперат оние во сини униформи и наполнети
валтери и ги избегнуваше. „Подалеку од нив! Тие кучиња имаат
остри носови", размислуваше и одеше од група до група. Времето
минуваше. Фончев се исплаши Тошо да не му се лизне од пазарот.
По половина час го најде. Во кафеана. Беше натрескан. Пијано
гледаа неговите очи. Усните му се влечкаа кога зборуваше. „Да го
одведам ли ваков? Или малу ќе се отрезни? Да почекам та овој
пезевенк белким да се отрезни". мислеше и го влечкаше по
скрајните улици Ветерот, лесен и ладникав, стружеше низ сокаците.
Пијаниот полека се свестуваше. Зборуваше нешто несврзано за
пазарот, а Фончев го мувкаше по слабините и му велеше:
— Смири се, сега ќе дојдат.
— Кои? — прашуваше пијаниот и чувствуваше оти алкохолот
уште ја сомелува свеста која одвај можеше да се навикне на малото
ниско собиче, бедната покуќнина и крцкавоста на дрвената, чамова
врата зад која, надоаѓаа непознати гласови.
Влезе Благој. Беше блед. Очите му светкаа и се впија во
пијаното лице на седнатиот на креветот. „Овој не ќе може ништо да
стори", размислуваше.
— Еј, ќе можеш ли ти нешто да сториш? Да предадеш една
порака отаде Вардар на еден другар?
— А? — велеа пијаните очи и страв навлегуваше во нив.
Молчеа. Двајцата го гледаа ѝ им стануваше ужасно тешко,
зашто пијаниот сеуште не можеше сврзано да размислува.
— Да не видел некој кога доаѓавте наваму — полиција или
агенти?—прашаше Благој, а Фончев мавташе со глава одречно и
увереност избиваше од малите искриви очи.
Тој се успокојуваше и сакаше ова пијано големо дете да може
да се разведри.
Надвор тропотеше јужниот ветер надојден отк а ј Беломорието.
Од стреите капеше проѕирна дождница.
— Зимата бега прерано — рече. Него слушаа Само чувствуваа:
улиците се заматуваат од кал, насекаде шуми од топликавиот ветер
кој пијано се плетка низ улиците и со својата треперлива присутност
го мени ликот на ранозимскиот пејзаж што беше неодамна
налегнал. Во собата навлегуваше влага. Моќно навлегуваше и
пиеше. Заладуваше, иако големиот мангал фрлаше грстови
пријатна топлина. Ги креваа јаките и пушеа. Надвор едни сигурни
другарски очи демнеа да не наиде некој по улицата. Во тој случај,

оној надвор готов беше веднаш да им даде знак. А пијаниот уште не
можеше да се соземе.
„Тој може и да ме предаде" — мислеше Благој и нешто оловно
му се точеше во свеста. Сакаше да стане птица што ќе излета од
оваа соба и ќе се зарие во непознат дел од градот, стуткан под
ридишта, некаде на запад каде се издигаше полициската станица.
„Кога е човек под нивниот нос — тие не можат да мирисаат", му
светкаше во умот и продолжуваше да го тресе пијаниот за рамо.
Овој ја клатеше натежнатата бушава глава, ѕиркаше неодредено со
зениците и пливнуваше во носталгија и желба да лока уште повеќе
од примамливата убиствена течност.
— Со овој ништо не ќе направиме — решително рече. —
Извлечи го и испрати — заповеда.
Црнопурестиот, облечен во волнени алишта, го прифати
пијаниот.
— Ајде не се маткај, тргнуваме!
— А? — само шумеше меѓу забите и се надигаше од креветот
клатејќи се млитаво и отпуштено. Скрцна чамовата врата. Двете
рамиња се загнездија во рамот на вратата и потоа еден напор ги
извлече. Во ослободениот простор се вклешти сивилото на денот
кој се растопуваше од надојденоста на беломорскиот ветер. Стана
уште поладно. Во собата останаа тројца. Стопанот, еден илегалец
од Бугарија и тој.
— Ќе одам. Морам да одам одовде. Може оној да предаде —
им рече и се поздрави само со глава. Тие го гледаа и сакаа да му
кажат нешто. — Ако предаде, вие не ме познавате. Јас вас —
воопшто! Разбирате?
Потврдија со глава. Тој се втурна во густината на денот кој
заоѓаше. Матни магли и сенки пливаа низ улиците и врз мокрите
стари покриви на куќите „Ќе одам пак таму" — мислеше и се
буткаше низ сокаците кон илегалниот стан. Низ улиците не го
сретна никој. „Ова е глупаво чудо", таговито се смееше во себе и
гледаше како изморени птици, со натопени крилја, ниско се влечат
над покривите страсно барајќи ги своите гнезда. „Тажни се птиците
денес. Никогаш не биле така..." — тажно ѕвонеше нешто во него и
тој ги забрзуваше големите, долги, итри чекори. Виде — се подава
куќата со двете соби и малата бавча од која се дига пареата на
умртвениот снег. Дамки, многу кафеави дамки има денес на
улиците и по дворовите. Му заличаа на крв и на рани. „Поѓаволите,
зар мора ова да значи нешто кога гледам оти кафеавите дамки
личат на рани и крв?" — и се накачуваше по скалите. Го пречека
стариот замолчен и замислен.

„Еј, што ме гледаш така?!" — сакаше да каже, но само му ја
стегна старата, но цврста дланка и влезе во малото собиче во кое
мирисаше на прегорен јаглен и „качак". Легна на креветот. Се
загледа во таванот и заплива некаде далеку, многу далеку. Виде:
шуми големата, моќна река. Подолу се наѕираат Камениот и
Железниот мост. По Дрвениот, кон театарската куќа, лазат моќните
сенки на минувачите. Замаглени очи на сијалици. Забрзани и
треперливи очи на удавени сијалици во водата. Свежина што струи
од текот на реката. Спуштени темни силуети на трикатници во
водата. И шум, раскошен и безбоен, во матната вода на моќната
река. Тој и Шилјо, загледани низ ракавот на Дрвениот мост, го чека
пријателот кој треба да дојде кај нив. Имаат со него одредена
работа. Тие знаеја — почнува да се крева бранот на вооружената
борба. А овде, во големиот град на татковината, требаше многу да
се расчисти. Стариот беше го пратил на Шилјо. А тој беше негов
добар, стар другар. Познат уште од времето кога низ асфалтните
улици тропотеа штрајкачки нозе.
— Веројатно е Арсов — рече Шилјо.
Се загледаа. Големата силуета мирно се лизгаше низ ракавот
на Дрвениот мост.
— Да се тргнеме настрана. Можеби следат. — Кога се сретнаа,
останаа само неколку минути. Арсов се губеше во сплетот на
улиците. Реката моќно удираше во нерамниот, поцрнет брег.
Сијалиците, и натаму умртвени, се нишаа во разбушавената вода а
откај станицата долетуваа болни крикови на локомотиви што
заминуваа.
Одеа двајцата. Во еден илегален стан и веруваа: скоро ќ е г и
напуштат морничавите улици и тропот на патролите ќе го заменат
волноста на шумите и првите песни на одредите партизански.
„А сепак, не излезе така", размислуваше облегнат врз рапавата
постела. Го глодаше насекаде. Луди немири виореа. Усните
трепереа. Леташе мора околу него и го притискаше. „Јас останав
само длабок илегалец. Само тоа останав, толку многу мечтаев да
заскитам низ долиштата, во синилото на шумите, во бистрините на
белогривите мугри, во ладникавоста на распенетите водопади и од
заседи да налетувам врз бајонетите и поткованите тешки ботуши на
современите убијци...
Некој потропа на вратата. Трепна и стана. Го стегна револверот
стуткан во половината. „Кој е?" — сакаше да праша и виде: малу
подгрбавена, сета во црно облечена и таговито насмевната го гледа
мај ка му.
— Што овде, смела мајко? — како да рече, а таа од пазувите
извади мало бовчиче. Го распостилаше на креветот и ѕунеше:

— Ти донесов малу месо. Од свиња. Тоа ќе те поткрепи.
Го прибра револверот на старото место. Ги разгледуваше
подароците. Беа мали а скапоценети. Мајката го испиваше со очи.
— Ќе останеш ли уште овде? — праша. — Може опасно да
стане. Во градов веќе нешто не е в ред. Полициските часови се
преполнети со патроли. Многу куќи претресуваат. Насетувам оти
бараат некого и нешто. Овие дни имаше блокада. На спротивниот
крај. Ги превртуваа куќите. И визбите. И многу пцуеја кога излегуваа
со празни раце.
— Тоа ќе се само бедни сомненија — ја тешеше тој, но добро
знаеше оти станува топло во ова поднебје. — Ако, нека вршат
блокади. Скоро групата ќе ја исфрлиме — велеше повеќе за себеси
одошто за неа, и сакаше да стане млечна птица со моќни, раширени
крилја која ќе може да фати само една врска, само една, „заради
координација" — го боцкаше, „само заради координација" и
продолжуваше: — Мајко тоа се ситни работи, тие нема жив да ме
фатат. Не плаши се, та јас сум од оние што знаат да не паднат живи
во рацете на класниот непријател.
Старата долго седеше. Ноќта беше веќе здраво пуштила
корења кога тој ја прашаше за ќерката.
— Охо, добро, добро е малата и често праша дали чичо—тато
ѝ купил бонбони. Јас ѝ купувам и ѝ велам оти чичо-тато ѝ ги пратил
од еден голем град.
А надвор ситнеше дождец. Мирисаше на влага, која тешко
навлегуваше преку танките ѕидови. Куќите добиваа таинствени
облици. Стануваше сосем ладно и морничаво во малата соба. Тој
шеташе и беше неискажано нервозен, поради тоа што уште не се
беше вратил пратениот курир.
— Ќе си одам, мора да си одам — рече старата. Ја гледаше:
имаше премногу брчки на лицето.
И океанска грижа во зениците. И бледило на тркалезното,
добродушно лице. И многу бол во пуштената дланка за поздрав. И
леплива љубов при бакнежот на разделбата. Не смееше да ја
испрати. Тоа старата, стопанката го стори. Тој само сети оти малото
вратиче се отвора и со неа, со мајка му, таинствено се провира
врнежливоста на ноќта, катранестиот мрак, на ниските, натежнати
облаци.
— Олово. Олово има оваа ноќ — шушкаше и легнуваше. Но пак
стануваше и гледаше во малиот часовник. — Олово. Проклето
олово ќе има ова ноќ ако курирот ништо не донесе од другарите. Да
не ги разбиле пак? Или некој извршил предавство? — и застана
к р а ј прозорецот. Овој беше засред со дебело, непроѕирно перде.
Еден мал краичок сакаше да пооткрие, но се сети: може да стана

сомнително. Може некој да помисли нешто, а и големи челични
птици често го прелетуваа намуртеното небо и оние од режимот
забрануваа да се види и најмал раб светлина. Го згасна малото
чадливо ламбиче. До него достасуваа гласовите на стопаните
стуткани во другата соба. „Приготвуваат вечера" — го печеше и
потоа го подигна покривачот, од прозорецот. Не се гледаше ништо.
Ѓаволска ноќ. Нема што — добра ноќ за илегалците. Само шумови.
Такви чудни шумови никогаш немал дождот. Тоа е симфонија на
едноличноста. Во неа осамениот може да умре од носталгија за
изгубеноста, од помислата оти е сам, отцепен од сè, од луѓето,
животот, од првите чекори на децата и шумот на голите, обеднети
стебла и вејки. Запали долга, вкусна цигара од домашен тутун. Го
штипна нешто во дробовите и се закашла, кратко и длабоко и го
залепи своето широко чело врз ладникавоста на матниот прозорец
сакајќи да ја почувствува волшебноста на ноќта. Црна. Дождовита!
Осамена. Со ниски, оловни облаци. Чекори. Лесни. Мачешки.
Чекори.
Се тргна од џамот.
Не потропа никој на вратата. Таа сама се отвори.
Чу: — Па како така спиеш кога не си вечерал? Тоа зборуваше
слабикавата, најмала ќерка на Шпиро. Тој отиде и ја фати за рака.
— Не спијам, моме, не спијам. Зар е можно да се спие во ваква
оловна ноќ?
*
*

*

Времето бременееше од настани.
И минуваше. Личеше на река која набабнала со матни, тешки
води. Со матни тешки води во кои беспомоќно пливаат гранки,
откинати петолирки од дрвјата. хумус. стебла, сокршени вејки,
мокри перја на убиени птици, со сè . . .
Да, времето татнеше од силина и брзина.
Шумеа радијата. И жените на чешма. Облечени во фустани со
виснати стомни и бакарни ѓумови.
— Чувте ли, пак тргнала цела дружина по партизаните?
— Се вратиле. Никого не фатиле.
— Не знам што е тоа бригада и колкава е, но чувте ли како се
враќаа и како пцуеја оние по улиците молзејќи ги долгите кафеави
колони кон жолтите згради на касарните? Имале многу мртви. И
ранети. Десетици камиони им запалиле. Боже, како би било добро
да нема кафеави колони и полициски часови! — ромореа гласовите

на жените и уплашено застануваа да проверат да не кажале нешто
отповеќе меѓу многуте фустани, мокри стрмни и бакарни ѓумови.
— Овие блокади се веќе неподносливи. Куќата ми ја направија
дерем-пере. Малата позелене од страв. Го свестував детето со
шеќер. Што сакаат тие патроли низ нашите куќи? Нека одат горе и
ако се мажи — нека фаќаат партизани!
— Пих, ќе ги фатат! Така лесно ли се фаќаат? Нашите шуми се
големи и имаат многу долови, и карпи имаат. И пространства. Си
била ли ти во двете планини откаде минувала бригадата? Не си,
јасно, и што се перчиш тогаш! Нека, арно е така да видат оти не е
лесно да вршат блокади во шумите. И нека имаат убиени и ранети.
Малу ли ги имавме ние досега?
— Што збориш, лудачке! Не си прочитала ти по ѕидовите оти сè
има уши. Ќе те чујат!
— Па нека чујат. Маж ми за брашно трипати го затвораат. Каде
се видело да ги затвораат трипати мажите што одат да донесат леб
за дечињата.
— Боже! Па ти си луда жена кога ова го трескаш на чешма!
Нашиве чешми се вистински радија и тие можат да дознаат, и маж
ти ќе биде уште еднаш затворен.
— Па нека! Само, партизаните веќе минуваат и низ нашите
планини и оние не се така будалесто смели како порано. Гледаш ли
колку војници се враќаат побледнети и кални? Така сакам сеедно да
се враќаат. И ти сакаш, но се правиш страшлива. . .
...Стивнува градот. И лисјата стивнуваат со шумолењата само
во првите часови на .претпладнето. Улиците сјаат. Сенките тешко
паѓаат на калдрмата, по која пак се влече долга колона казнени
дружини на пат да бараат партизани.
Тоа го знаат сите. И децата. И Благој многу добро го знае и
секоја ноќ во малото собиче доаѓаат еден по еден и дискутираат,
прибираат сè што ќе им помогнале да се отцепат од теснината на
градот и од мртвилото на полноќите полни со чекори на патроли.
Шаваа во последно време. Многу шаваа. И трчкаа низ улиците,
и тоа токму тогаш кога никој не смее да шава. А патролите демнеа.
И агентите. И оној со долгите сини пламења во очите. Во кафеана,
крај порта, низ куќи, крај прозорци и сепак долго пцуеше кога новиот
шеф на полицијата прашаше зошто се враќа со празни раце кога
оние озгора со сигурност претполагаат оти Благој се вратил во
родното место и сега, можеби, кове нов заговор против поредокот.
Седеше на креветот.
Бележеше нешто на лист хартија. Сумираше и се смееше со
искрести зеници. Скоро ќе излета партизанскиот одред. Како само
ќе излета! И не сонуваше оти од оние шестнаесетмина може некој

да падне во стапицата на оние што демнеа, свирепо, истрајно и
морничаво. . .
Синоокиот агент сплетка еден симпатизер.
Ноќта во мачилницата одекнуваа удари. Прозорците трепереа
напнати од ечењето на кундаците врз мекото месо на кутнатиот. Тој
молчеше. Русокосиот шеф ги гризеше усните. Крв навираше во
очите кога проклетникот молчеше и се правеше оти е сосем невино
кутнат на дрвениот, премачкан со жолтило под.
Палеа цигари. Оној стенкаше и се виткаше.
— Личи на претепана змија — се смееше агентот и си ги
виткаше сините ракави на кошулата за да може подобро да мава.
Криковите бараа пат во црните простори на ноќта.
По патот минуваа селани. Уморени коњи грабеа кон моќната
дланка на сонливото поле.
— Некого маваат во полицијата — шушна брадјосан,
широкоплеќест селанец.
— Пст! — одговори соговорникот седнат на задниот дел од
колата. Ти само замавни со камшиков, овде и камењата имаат уши!
— Ама здраво маваат овде — ѕунеше широкоплеќестиот и
колата полека се точеше низ широкиот пат кој минува крај
полициската зграда. — Изгледа овој ужасно се дере —
продолжуваше тој и сакаше да пцуе широко и збеснато. — Мене сè
ми одвлекоа со откупите, мамата...
— Терај, будало, гледаш слегуваат полицајци по бетонските
скали!
Исвире камшикот и ја пресече густината на миризливиот
воздух.
Уморените коњи попарено фркнаа со ноздрите, од излижаните
копита шикнаа искри и колата се залула како пијана низ
недогледноста на патот.
Кога се оддалечија, им се причини оти криковите сè така ги
бодат темните пространства на топлата ноќ, која во себе ги беше
впила мирисите на нивјето, на веќе назреаните жита.
А таму, во собата, симпатизерот крвареше. Ништо не
чувствуваше. Или само сакаше да не чувствува. Матникаво гледаа
очите во русокосиот шеф — замолчан и строг. Крај паднатиот
тропотеа чекорите на мавачите и агентот. Предметите постепено
стануваа безоблични. Подот одвај го чувствуваше. Во ушите
надоаѓаа прашањата:
— Знаеш ли каде е Благој? Кој знае каде е тој? А кутнатиот
наземи крвареше. Мислеше оти одовде до вечноста патиштата се
сосем кратки и му беше жал оти ќе ги остави младата жена и детето
што се беше родило неодамна. „А сепак, јас ништо и не знам.

Сепак, ништо не знам", размислуваше и пред матниот поглед се
избиструваа грамадните растреперени силуети на мачителите кои
спокојно разговараа оти во него ќе сокршат сè ако не го исцедат
сокот на признанието.
Потоа го дигнаа. Блик ладникава вода го освежи. Ја стресе
главата, ладнината навлегуваше во градите што се креваа и
длабоко спуштаа. Сакаше да се избрише. Се напна. Бол го потресе.
Беше премногу стегнат на чланковите и сети: „Врзан сум. Ѓаволски,
стегнато ми се приклештени рацете зад грбот", и ги гледаше:
големата соба и луѓето, светилката што се клати, црното биро
наредено со мастилница, неколку камшици и голем тежок валтер
раскошно легнат врз лакировката. Цевката морничаво гледаше во
ќошот. „Овие убиваат без причина", го сполета мислата. Пак куќата
навлезе во мислите. „Жената веројатно сега знае. И роднините. И
мојот добар пријател што ми ги даваше материјалите за
организацијата. Жената веројатно сега плаче во малата соба. И
гладна е. Ја оставив со неколку килограми пченкарен леб. Ќерката е
болна. Веројатно рахитисот сега сосем ќе ја подјаде. Ех, тој
рахитис! А овие не знам од каде бараат да им кажам за него кога јас
само сум чул за името кое е сврзано со многу што во овој град..."
— Еј, нема чекање! Сега ќе почне втората рунда! — диво му
свика еден од присутните.
Се сврте кон нив. Или не се сврте. Тој беше постојано свртен
кон нив. Тие сакаа да го стрелкаат со очите и да го цедат.
Пак почнаа. Прво се приближи шефот. По него низок,
црнопурест полицаец. Агентот ги држеше рацете на колковите и се
смешкаше. Сакаше веројатно да учествува во завршницата. Почнаа
едноставно. Со силни, цврсти удари. Потоа го удрија по темето.
Сигурно не сакајќи.
— Опасно е да се удира по темето! — беа последните гласови
што ги чу и се изгуби.
— Однесете го в ќелија! Овој тикван изгледа оти ништо не знае
или се прави само. . . и синоокиот шеф испцу, ја стави синкавата
капа врз поцрвенетото чело и, треснувајќи ја вратата зад себе,
остави една реченица:
— Мојата пак ќе се лути оти сум задоцнил. . .

*
*
Куририте се вратија. Без одговор.

*

Стануваше немирен. Собата го притискаше. И предметите. На
мајка си ѝ беше забранил да навратува. Блокадите зачестија и
стануваше опасно. Повремено доаѓаа само оние што ги викаше
навечер, во доцните часови. Сите одговараа оти набргу ќе можат
повеќе да се стегнат. Оние што беа малу колебливи ги гореше со
зборови. Се смируваа и одговараа оти полицијата веројатно нешто
намирисала.
— Таа секогаш намирисува — одговараше. — Полицијата си
има своја работа. Ние ќе ја гледаме нашата — и даваше директиви.
Ќерката на стопанот замина за градот стиснат меѓу црвени
ридиштат и расположен под намуртените споменици на „Исарот".
„Ако се врати со добар одговор, тогаш добро ќе биде", се тешеше и
веруваше дека настапува времето кога
ќе
излета
од овој
проклет гулабарник. „Само да ги соберам сите и да има повеќе
оружје!" — стрелкаше со моливот врз малиот бележник сумирајќи ги
плановите. . .
Агентите стануваа испреплетени конци. Потслушнуваа, демнеа
и ги следеа сите пријатели и познати на симпатизерот. — Тој ништо
не признавал! — се носеа разговори меѓу луѓето а полицијата
демнеше и платените, потајни агенти бележеа имиња. Едно утро
распрсната блокада засени многу куќи во градот.
— Пак апсат! — плашливо шуштеа лисјата.
— Пак апсат! — трепереа жените. Ги прибираа децата и градот
во запарниот, бистер ден добиваше стипцосана психоза. По
улиците самоуверено одѕвонуваа чекорите на режимлиите. Меѓу
нив, стегнати од мали конвои, се маткаа нови затворници.
Прозорците се отвораа, од дуќаните вознемирно ѕиркаа граѓани, од
патот се оттргнуваа безгрижни крикови на деца, а уапсените и
понатаму се нишаа меѓу малите сини конвои управени кон долниот
дел на градот, каде се кокореше топовски обоената зграда на
полицијата.
Строги лица. Самоувереност. Чекори. Буткања со
кундаци.
По слабините. Пцости. Чекори низ калдрмата. И полицајци.
Многу полицајци. Агенти што гледаат отстрана кој како црвенее од
сликите морничави. И така цел ден. Зад затворените или само
треснатите врати на оние шестнаесетмина што ги затворија жените
редеа. Одѕвонуваше само мртва тишина. И морничава глувост.
Никој не смееше да пријде кон куќите на оние што беа одвлечени
од полицијата. А жените редеа. Децата се притискаа во
растреперените скутови на мајките и старите домашни. О, како
тие смируваа со своите детски солзи. Мајката ги тешеше нив за да
може да се утеши и себе. И сè така целиот ден. А беше јули,
пламнат и величествен од вестите за виорот на Револуцијата. И од

криковите смртни на црната машина на Фирерот која трештејќи
крцкаше во првите смртни грчеви... Дозна и тој.
Првпат му се причини оти е ова крајот. Стана наеднаш пламнат
од постелата. Потоа се смири. Или — не! Овде немаше смирување.
Стариот објаснуваше оти настанала веројатно последната масовна
рација на активистите и симпатизерите. Некој пак станал предавник!
Морал некој да предаде! Кој ли предал! Кој? „Со заби би го изел" и
шеташе низ собата. Пред неколку часа се врати девојчето на
Шпиро. Врска не беше воспоставена. Налегнуваше хаос и
свирепоста на судбината го дробеше. „Колку труд! Љубов и крв! И
што ли не? А некој веројатно предал. Сега станува мошне опасно
да се седи во истава куќа. Станува опасно не заради мене, туку
заради нив, моите стопани. Тие ќе бидат завлечени во виорењата
на затворот. Ги знам јас нив како умеат да извлечат од крвавите
усни многу работи. А сепак, од она што сега ми го наброја стариов,
не верувам оти ќе излезе нешто што ќе им покаже каде сум."
Стариот го гледаше. „Ако не кажам нешто, веројатно ќе
засолзам, размислуваше. — Само колкав труд и колку гладни и
неспани ноќи, и тоа пред прагот", мислеше и личеше на рис стегнат
меѓу синилото и челикот на решетките. „Каде сега? Со што? И мора
ли вака да заврши? Што ќе кажат сограѓаните и колкави ќе бидат
душевните кризи кај оние што знаат оти нивните ќе излезат од
ќелиите повеќе налик на сплесканост и сокршеност отколку на
здрави и на сè готови луѓе?"
Запали. И стариот запали.
— Сепак, нема опасност за нас. Знај дека оние што ги затворија
не знаат оти си к а ј мене — сфаќајќи му ги тешките мисли, стариот
се обидуваше да го утеши.
— Не е суштината во тоа дали знаат или не. Јас не сум овде
главниот. Смислата на сè беше да се исфрли одред, се работеше
за несекојдневно, големо и несфатливо, што овде ќе блеснеше и ќе
истераше од куќите стотици наши што знаат да пукаат против овој
ужас на столетието. Се работеше за најскапото во нашиот живот.
Насекаде пламењата на Револуцијата моќно лижат. И овде
толкупати вивнуваа и се гаснеа. А мораше и мора да вивнат.
Остануваме уште малкумина наизглед. А чувствувам дека овде сè
гори под кората на земјата, во секоја куќа, крај секоја постела, во
секој ум, оти треба да се прифатиме за најголемото што надошло
во нашата свест. Каде сега? И размислуваше трескаво, миговито.
— Кој ли е тој што направил предавство?
— Требаше да се убие оној синоокиот агент — предложи
стариот.

— Никако! Тој нека остане. Лесно е да го ликвидираме.
Премногу слободно летка низ градот. Тој нека стои. Ќе треба да
расправа кој ги отворал раните, кој бил причина организацијата да
се наранува. Овде постои нешто што ужасува. Четири апсења! По
список — ќе заклучи некој просечен ум. Тоа не е така а потсвеста
ми труби оти има дискретна вистина во морничавите настани, Кажи
им на децата нека гледаат наоколу да не дојдат и наваму...
— Веќе реков. Истурени се на многу ќошиња низ улиците. Сè е
тихо. Само градот тагува и се пени. Од бол. И омраза. Сега толку
нездржливо чувствувам омраза во очите на секој свој сограѓанин.
Никогаш луѓето толку луто не колнеле и пцуеле.
Седна. Стариот сакаше да му донесе храна.
— Ха? — го погледна и болно се насмевна. — Сега нема храна.
Ова е преголема работа за да можам да се залажам со залаци.
Немам зборови во срцето со кои би го опишал болот. Јас имам само
еден град во душата. Тоа е мојата Татковина. А сепак ова поднебје
е мојата јатка. И овде болот е најсвиреп. Толку удари! А крваво
сакам јас и сите ние да удревме шлаканица. Да видиш каква ќе
беше! Ридиштата моќно ќе одекнеа, во градов ќе станеше
свеченост од осветнички копја и пламнати зеници.
— Сепак, треба да јадеш. Ништо не си ставил в уста цел ден —
настојуваше стариот и излезе надвор. Ноќта беше фатила. Тапо
блескаа црните покриви на куќите. ,Меѓу нив шушкаа грамадните
букети на дрвјата. — Само лаежи на кучиња и тишина, градот
изгледа умрен — си велеше стариот и ја отвори вратата на другата
соба. Старата замислено седеше крај малата масичка, требеше
„полуглув" грав и сакаше да ја скрие збунетоста кога влезе
нејзиниот.
— Стара, сепак треба настрана да ги оставиш овие женски
работи. Д а ј нешто да јаде Благој.
Полека стана. Беше ниска. Испиена. Облечена во црн, стар
фустан направен од памук. Се забради и се надвисна над малото
дрвено сандаче каде беше ставено јадењето.
— Што ќе стане? — прашаа нејзините очи.
— Ти само гледај си ја работата. Д а ј само вечера. Не се
плаши! Сè ќе биде добро. Овде никој не се сомнева. Не почнувај
глупаво да мислиш оти комшииве можат да поткажат. И тие се како
нас. Попарени од овој живот и од оние што уништија толку наши
луѓе.
Старата го испрати до другата врата. Сакаше да влезе, но
козата ја расече тишината со меко тропање во долната врата. „Се
одврзала", си рече и слегна удолу по скалите.
Ноќта везеше нијанси. Наутро побеле и светна.

Беа сите прибрани во куќата и не мислеа да одат на нива.
— Каков тутун! — рече стариот. — Поѓаволите со него. Ќе
демнеме, ќе ослушнуваме. Може и ваму да навратат. Нека оди
ќерката в град и да чуе што расправаат луѓето. Другите ќе бидеме
овде.
Од затворот надоаѓаа вести. Храната ја враќаа. По цел ден к а ј
бодликавите ѕидови гаснеа очите на домашните и роднините на
оние што беа внатре.
Тој се беше созел. Прати пак курири.
— Морам, бездруго морам да фатам врска!
*
*

*

Началникот се смешкаше кога групата сини униформи се редеа
во дворот. Наредникот даваше наредби. Штракаа пушки. Агентите
ги полнеа валтерите.
„Ќе го фатат. Ова ќе биде мојот најголем триумф!" — се смееја
очите на русокосиот шеф на полицијата. Дворот на полицијата
личеше на пазар. Трчеа на сите страни. „Се гледа, возбудени се од
наградата. А мојот претходник не успеа да го стисне за вратот. И
оние од Штип. Извештајот ќе им го дадам уште попладне. Бев
изгубил секаков такт. Но тоа се покажа корисно. За ова ќе има
нешто многу важно во мојата кариера. Би сакал пак да ме вратат
крај широките плеќи на градот легнат на брегот од Црното Море.
Таму паламудот се добива во секоја продавница. Овде мора да се
чека на пратки", продолжуваа да се смеат очите на шефот. Тој се
згледа низ малите патеки на цветната градинка легната во дланката
на дворот, каде се лизгаа густи колони агенти и полицајци. „Нема
што! Планот е волшебен. Ќе навлезат од неколку страни во реонот.
За секој случај, во долот ќе има една група. А и кај касарните, зашто
може птицата да летне кон орманот, тој е густ и простран. Не ќе
можат да го фатат две дружини. Низ сокаците на Чифликот нема
каде да мрдне. Нема, само дали не ме излажале? Можеби е тоа
само трик? Би ги осакатил!" — и пак се насмевна. „Па тие и без тоа
веќе се осакатени од мачења. Не ќе им падне на ум да стануваат
црвени. Видоа што значи црвенилото на крвта!"
Гледаше: групите заминуваат, една по една. Се губат меѓу
крајните куќи, патеките втиснати среде нивите, во густината на
долгите сенки на овошните градини. „Пливаат неосетно, мајстори се
мамката... — и на усните му излезе лесна мелодија на валс. Се
подигна со левата нога и на врвот од десната направи мал круг

заигрувајќи безгрижно. Потоа отиде во својата канцеларија, седна
во меката кожна фотелја, се загледа во сликата на бившиот цар и
потона во розови соништа за иднината...
А црнилото на испратените групи го валкаше изгледот на
улиците. Пливаа налик на амеби. Се ширеа и стеснуваа. Полека
опфаќаа улица по улица и наближуваа кон западниот дел на реонот
каде беше куќата во која Благој спокојно спиеше...
Луѓето гледаа: синината на двоножниве алги се впива во
најтесните сокаци и пливнува низ дворовите отворајќи ги лутито
ниските врати и портичиња направени од престари, напукани.
штици. Домаќинките сакаа да протестираат оти чекорите газат по
цвеќињата и малите бавчи, но оние во темносините униформи
внесуваа морници со погледите.
— Кој ли е на ред? — рече една жена лиејќи вода од
белосаната чешма.
— Молчи, тетко, ѝ одговори русокоса девојка со завиени ракави
ка белите раце.
— Кој ли е на ред? — повтори старата и проколна.
А групите наближуваа. Полека блокадата се изведуваше
според планот на шефот, кој мечтаеше излегнат во удобна кожна
фотелја. Куќите фрлаа утрински, долги, густи сенки. Лесен,
миризлив ветер играше низ треперливите коси на дрвјата, под кои
се збираа изненадени, луѓе и гледаа.
— Боже, на каде ли сега тргнале и колку се само!...
А куќата, мала и легната на тесната рамнинка, сонуваше во
првите повеви на ветерот кој ги носеше воздишките на полето и
ридот сериозно исправен на запад.
Благој пристана од креветот. Преку пердето ништо не се
гледаше „Денот стасал" — рече во себе и откри раб од пердето.
Танок сноп немирна сончева светлина се протна и остана врз
жолтиот, под. „Види, види, тие гладуваат а мене пак ми оставиле
јадење!" — си рече кога го крена погледот од прозорецот и го
спушти врз масичето. Пак се врати. Полека го креваше пердето и
виде: тихи, утрински дворови, зелени замислени дрвја. „Нашиве
изгледа дека скапуваат по нивите" — си рече и седна на крајот од
тврдиот кревет. Нешто неудобно пливна во него. Немир, потсвесен
и белогрив му струеше низ вените. „Што станува со мене?" — се
прашаше и дланките му минуваа низ челото. Главната жила
страшно бргу удираше, секако од возбудата и морничавоста на
мислите. Свитка дебела цигара.
А надвор веќе надоаѓаше големата група на оние во
темносините униформи.

Потропаа на надворешната врата што ги затвораше скалите по
кои стопаните се качуваа во горниот дел од куќата. Благој мирно
пушеше и размислуваше.
— Е ј да не сте оглувеле, мамката... — пцуеше дебелиот
старшија и удираше со ореовиот кундак на пушката врз дебелата
врата. Таа стенкаше и се повиваше од ударите. Зад него
полицајците небрежно зборуваа и чекаа да отворат.
— Отварајте, полиција! — удираше со длабокиот бас
старшијата, но никој од куќата не му одговораше.
— Да ја сокршиме вратата — му се приближи еден полицаец.
Старшијата се замисли. Тркалезното, црвено и избричено лице
доби замислен израз.
— Не заповедаа да разбиваме. Рекоа само да извршиме
претрес. Се сомнева началникот и ќе извршиме претрес.
Двајцата застанаа пред вратата и заудираа со кундаците.
Гласови пливнаа низ околината. Од соседниот двор излезе стара
жена. Чекореше брзо, исплашено.
— Не се овде. Сите заминаа на нива. Берат тутун.
— А? — прашаа оние што удираа врз вратата која почна да
попушта од силината на кундаците.
— Велам, тоа се бедни работни луѓе, берат на нивата тутун.
— Хм, на нивата. Кој им кажа денес да одат на нива? — се
лутеше старашијата и сакаше да испцуе по своему.
— Да ја распарчеме вратата и да влеземе — рече оној.
— Не смееме. Глупав закон! Ќе испратам неколкумина да ги
доведат од нивата. Стара, каде се наоѓа тој тутун?
Објаснуваше.
— Добро, еј, вие таму што се потпрени до сливата, тргајте по
оние, и тоа побргу.
Двајца полицајци заминаа удолу низ улицата која кривеше
налево. Другите се раскопчуваа.
— Проклета горештина! Ова личи на Африка — се жалеше
старшијата и се приклучи кон големата група темносини униформи
и рамнодушни лица кои пушеа криејќи се уште во осум часот наутро
под долгата сенка на дрвото.
А Благој спокојно јадеше козјо сирење и пресен пченкарен леб.
Во еден момент чинијата му се лизна од доближените коленици
и тапо истропа врз подот. „Одвај слушам, горчливо си рече. — Ако
продолжи вака, бргу ќе оглувам." И се присети. Сеќавањата ги
откриваа далечните настани со демонстранти во велеградот и тој
меѓу една група. Беше во првите редови. Велеградот шумеше. Ечеа
повици. Пароли ги буткаа. ѕидиштата на високите згради. Потоа
улицата, широка и долга, се стесни. Стана многу шумно и задушно.

Коњичката полиција се нурна меѓу штрајкачите. Заплусќаа
камшици, над главите заблескаа долги, малу свиени сабји, 'ржеа
коњите и копитата с'скаа врз паважот. Викови. Мавања. Извици. Го
маваа. Маваше и тој. Сети оти сакаат да го фатат за раменици и да
го оттргнат настрана. „Поѓаволите, овие ќе ме одвлечкаат кај
Космаец!" — и се напна. Со десната тупаница го свирна жандармот
по слабините. Оној болно извика. Другиот замавна со тежок камшик
и го закачи по левиот образ. Ударот беше страшен. Особено кај
увото. Заѕвони нешто во главата, но успеа да се оттргне и да се
смеша меѓу другите...
„Сега тоа ми се одмаздува. Око продолжи вака, веројатно
сосем ќе ми попушти слухот. Добро оти левото, иако тешко, сепак ги
собира звуците од надворешниот свет," и продолжи да јаде.
А надвор оние лежеа и пушеа.
Подалеку, во полето, две тешки стави на полицајци дигаа прав
низ патот што се протињаше во живописната облека на нивјето и
лозјата отаде касарната. Носталгични песни на тутунарки трепереа
низ бистриот воздух и се замешуваа со цвркотот на птиците.
Зеленото кадифе на тревата струеше од свежина.
Едниот од полицајците, широкоплеќест, со засукани мустаќи и
црвено лице, ја меткаше пушката од едното на другото рамо и
пцуеше:
— Кај нè најдоа баш нас, к а ј нè најдоа? А тие таму си лежат
под сенките.
— Служба — одговараше другиот и браздеше по прашниот пат
со тешките, црни чизми.
Нивјето ги одминуваа. И овошките натежнати од плодови.
Стигнаа кај гробиштата. Ги сретна падарот.
— Еј, пријателе, ја знаеш ли нивата на Захови? — рече
црвениот во лицето.
— онаму, надесно. А зошто ви треба тој вам? Да не заглавил
нешто?
— Ќе видиме! Тоест, има кој да види.
— Тогаш ќе ви покажам одблизу. Брзаа.
И личеа на волци.
— Онаму, ја гледате ли нивана и луѓено што се приведени во
тутунот — рече старикавиот падар и застана на патот до ендекот.
— Ќе се снајдеме — одговорија едновремено, и едниот, дигајќи
ги високо мускулестите нозе, забразди низ нивјето. Росата му се
фаќаше над коленици, се повиваа високи треви и пченки.
Се закашла, веројатно поради пушењето, и виде како ситна
жена шепоти нешто со стопанот. „Се договараат" — си помисли.
Заховата шепотеше: — Шпиро, Шпиро, нè уапа змија, полиција.

— Ти, стара, не возбудувај се, сè ќе се нареди — велеше тој и
ладнина му се лизгаше околу срцето.
— Да не го фатиле, да не го фатиле? — шепотеше старата и
ќерките собрани околу ќошот гледаа како родителите се
возбудуваат.
А полицаецот наближуваше, моќно и заплашувачки.
Слушнаа: — Е ј вие, ако сте Захови — чекорете напред. Имаме
тенка работа со вас.
Веднаш тргнаа пристегнувајќи се. Да изгледаат попристојно.
Стариот подзастануваше и размислуваше: „Ако го фатиле? Не
го фатиле! Куќата е заклучена. Што ли ќе биде сега ако го фатат?"
Басот на полицаецот ечеше: — Ти, стари, мрдни оти ако те
поткачам со кундаков, бргу ќе се преселиш е ј онаму каде се белеат
крстовине.
Стариот трчкаше и се препињаше во ендечињата. Кога излегоа
на
пат,
ги
дочека
снискиот,
мускулест
сопатник
на
синоуниформашот.
— Не плеткајте се и напред, мамката ваша! — рече и замавна
со кундакот на пушката. Стариот го почувствува ударот и забрза.
Старата зазбивтано одеше напоредно со својот стопан. Бргу
наближија до перифериските улици.
— Ти со мене — рече нискиот и го потфати Шпиро под мишка.
Во участакот, пиле. — Старата сакаше да се спротивстави, но
другиот ја пресече со поглед.
Тргнаа со високиот. Патем ги следеа уплашените очи на жени и
љубопитни деца.
— Каде го зедовте мажа ми? — прашаше старата.
— Тоа не е твоја работа!
— Тој не е крив за ништо, ви се молам, господине.
— Море напред. Пред порти чекаат многумина како мене.
И грубо ја буткаше пред себе.
Кога стасаа пред малата куќа, старата се здрви. Ѝ се потсекоа
колената. „Да не ја отвориле вратата?" — помисли и си издивна
кога виде оти засега сè е в ред. „Ги има многу" — мислеше броејќи
ги полицајците распашани и стуткани под сенката на дрвјето.
Старшијата пријде, полека и самоуверено, и ѝ рече: — Отворај,
стара, веќе долго време чекаме.
Таа тешко дишеше. Седна наземи и се фати за гради. Таму,
далеку, длабоко едно рапаво срце, од силно чукање, сакаше да
излезе надвор.
— Не можам, деца, цело време трчам. Да здивнам" малу, луѓе
сме.

Полицаецот се намршти и мина со поглед низ своите
соработници. Го пресретнаа рамнодушни погледи.
— Добро — процеди.
Во моментов се зададе ќерката Марионка.
„Можеби со неа ќе успеам нешто да сторам" — помисли
старата и очајно ги кршеше мислите. „Благој е горе. Веројатно нема
да ги чуе. А, ако навратат прво во неговата соба, ќе го фатат.
Блокадата е силна. Единствено може да избега од мутвакот. Само
како да му соопштам? Како . . . "
— Ајде, стара, време е!
Полека стана. На ќерката ѝ даде знак со очи. Полека ја
отклучуваше бравата. Потоа прва се искачи. По неа се истури
полициската група.
— Еве ви ја собата, шушна старата и покажа налево. Тие
налетаа како еден. Се сврте за миг" и виде како Благој гледа кон
малото прозорче што беше урамено во ѕидот. „Боже, само да ме
види", помисли и почна да прета со раце. Тој ја забележи како ги
крстосува рацете. Таа се тргна и им рече на полицајците:
— Вие, мамини, само барајте, а мене долу свинчево ме чека.
Ве молам, со вас нека биде ќерката а јас ќе го најадам.
— Оди, нареди старшијата и заповеда еден полицаец да се
качи на таванот.
Старата не ги осети скалите. Леташе по нив. Кога ја отвори
вратата на мутвакот, виде оти и спротивната е отворена.
„Боже, избегал, избегал" — и сакаше да вивне од радост, но ѝ
падна на ум да не останале некакви траги во собата, горе каде се
наоѓаше Благој. Бргу се качи, виде: полицајците вадат од сандаците
стари домашни предмети и медалји. Таа се нурна во собата и ја
забележи чинијата од која пред малку веројатно Благој јадел. Го
отвори прозорецот и ја фрли надвор, во дворот. За миг влегоа
двајца од оние што вршеа блокада. Се обѕираа на сите страни,
гледаа под креветот и мрмореа нешто незадоволно.
Таа се иставаше од нивните чекори. И од прашањата и од сè.
Мирисаше на пот, машка. Кисела и остра. Ќерката надвор нешто
објаснуваше. Оној што се беше качил на таванот јуначки пцуеше и
ги подаваше двете нозе од гредите велејќи: — Овде нема ни
глувци!
А Благој веќе беше двесте метри над куќата. Се криеше низ
грмушките и стаса до патеката што ја викаат Сујле. Трчаше. Не се
обѕираше оти ретки погледи на луѓе и жени го следат. До ушите не
му достасуваа викањата на децата наседнати крај дивите цреши. Го
викаа да отиде к а ј нив. То ј трчаше, ниските и дотраени куќи
остануваа зад него. Не престануваше да трча. Изби на улицата која

води кон црквата „Св. Анаргир". Беше девет ипол претпладне. Жени
и деца се меткаа пред неговите очи. Го гледаа и се чудеа каде
забрзал. На многумина им беше непознат. Кога одминуваше само
шепотеа:
— Тоа е Мучето! — и исплашено замолчуваа затоа што одамна
знаеја дека насекаде го бараат.
А тој трчаше. Потоа сви десно во долот кој е наедно и улица. Го
пресретнаа зелените капи на дрвјата, стутканите старикави куќи и
луѓето излезени пред врати или налегнати врз прозорците. Не го
поздравуваа, а тој и не се обѕираше на нив, сакаше да фати кон
ридиштата, потоа нешто стана во градите. Се закашла. Здивот му
го омалакса срцето. Беше стигнал до чешмата која беше блокирана
од зборливи жени. Не можеше повеќе да трча. Бледило и умор
имаше во неговите зеници. Приседна. Жените го здогледаа. Една
му однесе бардаче со вода.
— Не сакам... — одвај успеаја да промолват неговите усни. Се
држеше со рака за срцето. Се насобраа и љубопитни деца. Тој се
чувствуваше непријатно и се обѕираше назад, каде долот се
симнуваше кон улицата од која беше истрчал. Сè беше тихо.
Немаше никого.
— Кој ли е? — прашаа меѓу себе жените.
— Благој. На Кумјанија синот. Партизан, — одговараа некои и
се загледуваа.
А т о ј продолжуваше да гледа удолу и тешко да дише.
— Слаб е и види го само како изгледа. По кошула, однекаде
бега, збореше стара жена.
— Оставете го. Не гледате ли дека му е лошо? А минутите
врвеа. Тој се соземаше. Направи обид да се подигне и да тргне
угоре кон ридиштата што беа"на стотина метри од него, и се
предомисли затоа што осети дека колената откажуваат послушност.
Меѓувремено низ Чифликот и другите делови на градот
крстосуваа полициски патроли. Кон местото каде се наоѓаше беа
упатени повеќе десетици војници кои требаше да ги блокираат
пристапите кон ридиштата. По половина час првите војници се
појавија во долот. Налево од него седеше тој. Сеуште уморен. Ги
виде како наближуваат Размислуваше дали да избега. Се вртеше
на сите страни и во очите му падна спокојството на жените и
нивната молчеливост. Мислеше за нагантот во појасот и кога се
наведна, виде оти дршката се подала. Бргу го прибра внатре. На
жените им даде знак со прст да молчат. Војниците, задишани и
црвени во лицата, наближуваа. Тројца се упатија кон него. „Готово
е", си помисли и сакаше да ја протне раката и да го извади

оружјето. Војниците забрзано, со тешки чекори, стасаа и застанаа
пред него. Тој се правеше како да не ги гледа.
— Еј, да не мина некој партизан наваму? — прашаа.
Тој ја крена бушавата глава. Во очите му блесна искра: „Значи,
не ме познаваат." — Се насмевна и, болно покажувајќи со рака,
рече:
— Еј, натаму мина еден трчајќи кон ридиштата. Војниците се
загледаа во долот и се стрчаа кон нискиот фетфебел што ги чекаше
на дваесетина метри далеку.
— Онаму, по долот, господин фетфебел, рекоа и се стрчаа. По
нив тргнаа и другите. Благој си издивна. Жените молчеа и се
погледнуваа. Децата продолжуваа да играат околу него не
обрнувајќи им внимание на ретките војници кои уште се точеа кон
долот и патеките на ридиштата.
Стана. Му беше подобро. Тргна удолу кон градот. Го запре
граѓанинот Бубев.
— Каде? — само праша. Тој не знаеше да одговори.
— Пладне е, Благој. Низ градот се растрчале полицајци. Ќе те
фатат.
Гледаше неодредено во куќите, ридиштата, децата и
замолчените жени крај чешмата. — Ако тргнеш удолу, ќе им паднеш
в раце. Кон ридот е повеќе од опасно. Во другиот дол, каде се
наоѓаат скиснати куќи и големи јавори, веројатно агентите исто
пошле.
— Не знам, само рече.
Бубев го фати за рака. — Дојди, кај мене ќе бидеш оваа ноќ.
И тргнаа двајцата кон една од куќите што се наоѓаше наблизу.
Минуваше пладнето. Квечерината струеше. Седнат зад
прозорецот на сиромашката куќа, гледаше како се враќаат уморени
војници. Меѓу нив се меткаа безгрижни, забрзани жени кои полнеа
вода за вечера. „Предобри се луѓево од мојот град!" — молчеливо
пееше радоста во душата и ги впиваше со поглед последните
војници што се губеа удолу, кон училиштето откаде веројатно и беа
тргнале.
Вечерта остана да спие кај стопанот.
Утредента, уште во првата мугра, дозна оти сите од
семејството Захови ги затвориле. Студенина го налегна. „Веќе нема
враќање. И што ќе им сторат? Полицијата веројатно знае оти сум
бил к а ј нив. Некој сигурно кажал" — и му идеше да се расцепи.
Се збогува со домаќините. Им заблагодари. Не сакаа да го
пуштат. Тој рече оти е опасно да го држат дома.
— Па и половината градот речиси знае оти сум овде. Ме чуди
како досега не ме побарале оние од полицијата.

— Не се такви нашиве луѓе. Па и кого ќе поткажат? — велеа
љубезните стопани и им беше жал кога видоа како тој излегува по
скалите и се губи во зелените пазуви на ридјето. . .
*
*

*

Два дена патролите на војската и полицијата крстосуваа низ
улиците и куќите на набабрениот од возбуда град. И сè остана
попусто. Се враќаа во полициската станица и касарната спотнати и
лути поради неуспехот.
А Благој, откинат од каскадите на ноќните блескања на
сијалиците и скиснатоста на покривите, два дена се криеше низ
грмушките и тихите долови што се наоѓаа стуткани меѓу ридиштата
до „Царевите Кули". Брадјосан, испиен од неспиење и глад, ги
прелистуваше местата каде би можел да сврати. Во свеста му се
матеше. Усните ги влажнеше со вода од потоците и штом ќе
осетеше оти на ридот или по патеката за „Св. Илија" доаѓаат луѓе,
се губеше подалеку и, лазејќи, се притискаше до сувата земја од
која лакомо се подаваа испостените корења на тревките. Вториот
ден попладне му се виде најстрашен. Нозете одвај го носеа.
Организмот му бараше нешто друго, освен вода. Скрши подебела
вејка и започна да копа корења што можеше да се јадат и џвакаше,
долго и истрајно, мрштејќи се од нивниот кисел и непријатен мирис.
„Вечерва ќе слезам, мора да слезам", си велеше и не знаеше
оти безгрижни деца го видоа во долот под „Царевите Кули" и кога
слегоа во градот — расправаа оти виделе „див поп" како осамено се
крие низ грмушките. Изгледал сосем бедно и раштркано. Кошулата
му се веела над пантолоните и се влечкал од грмушка до грмушка.
„Морам да слезам долу, во градот" — продолжуваше да
размислува и лакомо ги џвакаше корењата на растенијата што му
беа на дофат и гледаше како фаќа квечерина, смирена и полна со
носталгија и мириси. Сенките на ридиштата стануваа убиствено
таинствени кога започна да се спушта низ веќе познатите патеки.
Му се чинеше оти зад секоја грмушка се крие острото око на
полициска пушка. Го стегна нагантот. Забрза. Паѓаше на повеќе
места затоа што патеките одвај се распознаваа. Рацете му се
раскрвавија, го болеа колената и лактите, а тој чекореше, чекореше
и чувствуваше оти полека наближува кон градот и секој чекор го
гонеше да зафати понов и побрз, затоа што над главата се
затемнуваше, бришеше силен ветер и дрвјата очајнички шумеа.
Над нив стануваше сè поцрно. Се туткаа облачишта и тој помисли

оти навлегува во простран лавиринт на густа, црна темнина. Веќе
не можеше добро да се ориентира ако не ја здогледаше далечната,
слаба светлина на градот која се качуваше над ридиштата и во
преддождлививе мигови предизвикувачки мамеше.
Осети како голема капка го удри по челото.
Како да му мина нешто. Се наежи.
„Доаѓа дожд. Морам да стигнам пред да зафати да се лее" — и
запна. Јулскиот ветер го шибаше по лицето и градите, а капките сè
почесто му се нурнуваа низ тенката, веќе полуискината кошула.
Кога слегуваше по падината виде како градот намрштено се
стуткал во себе и личи на покиснат, стемнет Голијат, замислен и
нажален од првите капки на дождот и разиграниот ветер низ
улиците.
„Каде?" — го штрекна продирната мисла. И застана.
Ги прелистуваше куќите во кои можеше да најде засолниште и
храна. „Дома? Невозможно! Кај Захови? Исто. Роднините? Никако!
Кај родителите на уапсените и стрелани другари? Каква погрешна
мисла! Таму веројатно полицајците следат. Сепак, сепак морам да
се снајдам додека не добијам врска или сам не се префрлам на
друг терен", и забрза. 110 петнаесет минути се лизна меѓу првите
сенки на куќите.
Слушаше: дождот доаѓа како крикови на птици и тропоти низ
керамидите и осамените сокаци. Се сопираше во сенките кога ќе
чуеше гласови на луѓе забрзани од страв да не ги зафати водната
стихија, која се закануваше од ниското, темносано небо. Ветерот се
смируваше. „Сега ќе започне, сега ќе започне дождот" — и забрза
удолу кон улиците што водат накај куката на сиромашниот граѓанин
Ѓорѓи. „Тој ми е пријател, ме познава. Можеби ноќва ќе стори нешто
за мене." Кога влегуваше во дворот, дождот шумеше во густите
гранки на дрвјата и ќерамидите. Зачука. Тихо. Несигурно.
Го плисна кос сноп светлина.
— Кого гледам? — изговори стопанот со раскопчана кошула и
широка насмевка извикна од бледото и замислено лице. — Влези.
Ти само влези и извини што имам само една соба за живеење!
Прочекори и виде оти жената лежи на бедниот кревет и тешко
дише.
— Што ѝ е? — запраша кога виде дека вратата се затвори.
— Изгледа оти ќе се породи!
— Ќе биде сигурно син — се насмевна и се присети за ќерка си.
Што ли прави сега малата и дали не е болна?
Запали. — Еве, свиткај една од „качаков". Виткаше. И гледаше
како жената се витка и стенка.

Малата соба ги заглушуваше криковите. Креветот крцкаше од
напори и претања. Стопанот загрижено ја гледаше и ѝ ја галеше
косата.
— Не очајувај, не плаши се — ѝ велеше и страв и исчекување
течеше од неговите очи.
— Пријателе, ќе морам да викнам неколку жени што се
разбираат од таа работа, а ти не плаши се. Јас сум стопан и никој
нема да дознае оти си тука.
Му беше незгодно. „А ако кажат жените?" — го гребеше нешто и
кратко и длабоко пушеше.
Жената продолжуваше да стенка. Стана црвена во лицето.
Нервозна и исплашена. Бараше помош. Пискаше. Ги креваше
рацете и мажот рече:
— Морам да одам по жени. А ти не плаши се. Овде си како во
своја куќа. Ние имаме малку простор, но голема љубов кон таквите
како што си ти.
— Ама. . . — му одврати и сакаше да излезе со него.
— Ти, Благој, само седи. Можеби жената нема да се породи, а
потоа ќе се снајдам некаде да те префрлам на сигурно место.
И излезе.
Тој ја гледаше жената. Таа се меткаше како риба и нејасно
колнеше некого. Косите ѝ се мешаа со напнатите вени на челото и
погледот бараше нешто. „Да бев фатил врска со Еф — мислеше, —
само да бев фатил. Сè ќе беше добро. То ј има многу места за
криење, а јас ќе се пробиев пак пешки и до Штип" — и чу чекори и
возбудени женски гласови во ноќта која надвор пееше со дождовни
капки.
„Доаѓаат, доаѓаат жените" — мислеше и нејасно чувство го
влечеше кон вратата. Пријде. Ја фати рачката и сакаше да излезе.
Стопанот, со мокра коса и светнато лице од водени капки, го
загледа со широки, другарски очи:
— Ама не се прави дете. Каде по ова лошо време? Жениве се
наши. Не се од оние што можат да поткажат — и го врати.
Влегоа шумејќи и носејќи ја со себе карактеристичната
зборливост и брзање во работата. Едни се зафатија да топлат вода,
други ја тешеа и милуваа жената а таа рипаше викајќи ги сите
богови да ѝ ги намалат болките.
Двајцата гледаа: водата врие. Жените забрзано го подигаат
јорганот, подаваат чаршави, стопанката испискува и станува нешто.
Се свртеа. Беа напнати како лакови. Продирните писоци
продолжија некое време и потоа остар глас на дете се нурна во
ушите. Ѓорѓи скокна и се приближи до креветот. „Сакана", ќе

речеше, но виде како Благој му мавнува со рака и исчезнува од
собата.
Кога излезе лиеше дожд.
Темни браздички. Раскашавени дворови. Замислени и
покиснати куќи. Изгаснати прозорци и дождовни акорди кои
еднобојно шумеа. Му пристуде. Кошулата почна да се лепи врз
плеќите. Брзаше. Мина повеќе улици. „Кај Масеви! Таму веројатно
ќе можам да се засолнам", радосно си велеше и не ја чувствуваше
стихијата, наежена и бремена. „Покиснав до коски, само како
покиснав" — и скоро трчаше, босоног, по острите камења. На едно
место одеднаш застана. „Ами ако не се дома? Невозможно,
невозможно! Станувам дете. Тие сега сигурно спијат" — и виде:
полека се подава аголот на куќата, дворот полн со дрвја и ѕид. Меѓу
неговите дланки дрвена врата. Напна да влезе. Заклучено. Викаше.
По име. Ја бараше мајката на својот несреќно загинат партиски
другар. Од прозорците и внатрешната врата никој не се појавуваше.
Почека: потоа истрча во широките улици полни со светлина,
матникава и наежена. „Дождов плете пердиња од долги ладни низи"
— расеано мислеше и трчаше, не од страв да не го види некој, туку
така да не се испокисне и измрзне од водата која веќе навлегуваше
и под стомакот. „Ќе се тутнам во шталата каде чуваат сено и слама.
Таму ќе се одморам и утре ќе им се јавам. Тие нема ништо да
поткажат. Веројатно мојот другар Челикот нема ништо да каже за
неколку дена и јас ќе успеам да се снајдам. Ќе избегам кон
планините. Само малку да закрепнам...", и пред него се појавија
куќата на другарот и шталата, ниска и долга. Полека се доближи до
вратата. Му се стори оти некој го сети, влезе и почека. Никој не се
појави.
Пипаше со рацете во мракот. Ја фати гредата што водеше на
таванот. Итро се качуваше угоре. Бргу осети боцкави парчиња сено
и слама. Се качи и со виснати нозе, сиот зазбивтан и мокар, почна
да ја облекува кошулата. Снагата затрепери, гола и изнакисната. Се
бришеше, потоа ја исцеди кошулата. Помина половина час. Наоколу
беше налегнала мртва тишина. И темнина и ништо повеќе.
Внимателно слегуваше. Слепечки одеше крај ѕидот. Под нозете
шумеше сено. „Овде ќе спијам" — си рече и седна. Сеното истенка
и се смири. Десно од него имаше мало прозорче. Дури не се
познаваше оти е врамено во тенкиот ѕид. Умор и возбуда го
совладуваа. Нафрли повеќе сено околу себе и врз телото и,
спрострен на грб, набргу заспа.
*

*

*

Таткото на Челикот, кон десет часот претпладне, случајно
наврати во шталата. Кога снопот светлина се разлеа низ сниската и
неугледна просторија, виде човек легнат во сеното. Се исплаши и
сакаше да се врати назад. Потоа се предомисли и со мачешки
чекори се доближи да види кој е. Приведнат малку, веднаш ги позна
цртите на Благој.
— Боже! — само рече и за малку ќе паднеше. „Ќе отиде куќава
во воздух" — го штрекна нешто и мачешки се завлечка назад. „Ќе го
пријавам, морам да го пријавам на полицијата, инаку јас и
семејството ќе заглавиме." Полека ја затвори .вратата да не се
разбуди. „Тој и нема да се разбуди", мислеше Стариот и трескаво
брзаше кон куќата. „Блед е и слаб, чиниш не јал и спал цел месец"
— и за кратко време низ пазарните улици, на четиринаесетти јули
четириесет и четвртата, Челикот зборуваше со полицаецот Ванчо
Ленкин — струмичанец.
— Благој е к а ј нас, јави им на твоите. Ленкин, симпатизер на
движењето, уплашено се врткаше на сите страни и гледаше оти
неговите колеги-полицајци секој миг ќе стасаат кај него и му шушна
на Челикот:
— Чувајте го барем до ноќва, тој е ценет другар. Јас ќе се
погрижам да се извлече од состојбата.
— Ама ти кажи оти Благој е кај нас и дојдете! — И оние
синоуниформираните по неколку мита знаеја сè. Телефоните потоа
кратко и пискаво ѕвонеа. Се полнеа револверите и низ десетиците
илјади селани и пазарџии пливнати низ улиците и плоштадот се
пробиваа групи полицајци кон куќата на Челикот.
А Благој, завлечен од сонот, не го чувствуваше блескавилото
на денот кое го удираше в лице. Спокојно спиеше и не се разбуди
дури ни тогаш кога над покривите на градот екнаа сирените за
воздушна тревога.
А полицајците наближуваа буткајќи се меѓу изѕверените селани
и граѓани кои, напуштајќи сè што беше ставено на сергиите, лудечки
трчаа на сите страни бегајќи во засолништата или надвор во
зеленилото на паркот, шумата и блиските ридишта.
Сирените завиваа и дваесетилјадната шаролика група некаде
се испиваше, оставајќи ги само забрзаните полицајци кои не се
обѕираа на пискавите звуци на сирената што морничаво ечеше
навестувајќи оти може да дојде до воздушен напад од сојузнички
бомбардери.

Кога стасаа во дворот, се сопреа. Никој не се осмелуваше да
влезе во шталата. Со извадени и напнати револвери чекаа што ќе
каже дебелиот фетфебел.
— Станчо, де фрли еден камен — заповеда". Висок, слабикав
полицаец фати помал камен па замавна и го протна низ прозорчето.
Чекаа. Никој не се одѕиваше.
— Уште, уште фрлај — заповеда фетфебелот и даде знак да се
наредат крај вратата за да може подобро да пукаат ако се појави.
Фрлија уште неколку камења. Тишина и загрижени погледи го
мереа стариот.
— Еј, да не е ова лага?
— Сигурно избегал? — велеа полицајците и нејасно ги фаќаше
страв, зашто знаеја оти ако се наоѓа внатре — сигурно е вооружен и
ќе пука, а тие се изложени во дворот и ништо не може да ги скрие
од куршумите.
— Фрли уште некој — заповеда дебелиот.
Сувиот и русокос замавна со мал камен и кога тој благо се
префрли преку прозорецот, Благој осети удар по рамото. Срипа
како рис — и се загледа на сите страни. Виде оти нема никого во
шталата. Се сврте околу себе. Ги виде камењата нафрлани на
неколку чекори од местото каде спиеше.
„Веројатно ме издале на полицијата" — помисли и забрзано ги
гледаше сите места каде би можел да се скрие. Потоа болно се
насмевна. Ништо не му даваше надеж и сигурност. Во очите му
падна малата скаличка направена од дрво. „Подобро од прозорецот
одошто откај вратата, тие веројатно таму ќе ме чекаат" — и ја зеде
и потпре до ѕидот.
Меѓувремено, оние надвор се распределуваа на сите страни
околу шталата и неколкумина се упатија кон вратата да влезат. Тој
демнеше и кога помисли оти ќе ја отворат, скокна низ прозорецот и
за миг се најде наземи. Припукаа збудалено и уплашено. И тој
припука. Оние залегнаа и, фрапирани од брзината на настанот,
гледаа како го снема кон плоштадот. Затрчаа со револвери в раце,
пцуејќи и гледајќи како сè повеќе се оддалечува од дометот на
оружјето.
Тој зави налево и се најде пред големата зграда на памучниот
склад. Счудоневидено се вртеше на сите страни, гледајќи ги
напуштените сергии и голотијата на блиските улици. „На каде?" —
мислеше и се затрча кон еден коњ што беше застанат до куп долги
греди.
„Само да се дофатам до него и ќе им избегам — и за неколку
минути, фрлајќи се, лудо го јавна Кога го заудира по слабините,

коњот уплашено се препна и Благој виде оти е врзан за гредата. Се
сврте и виде дека оние наближуваат.
Срипа и затрча по празната улица кон паркот. Немаше никого.
Само зградите го гледаа со отворени прозорци.
„Во паркот, па оттаму накај шумата" — размислуваше и
слушаше како свират куршумите крај него. Се сврте и тој и испука
двапати. Групата полицајци залегнаа и се сокрија. Кон неа трчаа
друга група браници и агенти со извадени револвери. Веќе
наближуваше кон влезот на паркот, а оние пукаа и остануваа сè
повеќе назад.
„Ќе им избегам" — го стрелна радосната мисла и се сврте да
види колку им се оддалечил. Меѓувремено, зад него се стрчна
широкоплеќест селанец од Малешевијата. И пред да може да го
види, контрачетникот го фати одзади преку рацете стегајќи го во
здрава прегратка. Благој запрета под железните мишки на
непознатиот и гледаше како оние наближуваат. „Не така, не така,
нема да ме фатат" — и наеднаш се напна и го преметна селанецот
преку себе. Оној изофка и се истегна наземи. Во моментот кога
сакаше да се стрча удолу, каде беа налегнале десетици луѓе
скриени во тревите и уплашени од сирената, припукаа десетина
револвери. Осети оти малаксува и се срина на земјата.
Големи дамки крв пливнаа откај главата. Лежеше не давајќи ни
најмал знак на живот. Селанецот, исправен и блед, ги тресеше
алиштата и радосно гледаше кон полицајците кои за миг се најдоа
околу групот на убиениот. Испиен агент и функционер во
браничката организација испука уште еден куршум во телото на
умрениот.
— Ми се намрси револверот од „шумкар" — се насмевна.
Наредникот го изгледа. — и им мавна со раце на собраните
полицајци: — Влечете го кон плоштадот. Нека види народот како ги
уништуваме. . .

МАЈКА
Меѓувремено:
Во ниската мала соба, полна со јулска горештина, мајката, без
да знае што станало, ја облекуваше внуката која беше болна. На
прагот се појави бледа девојка и сакаше нешто да ѝ каже на
старата, но кога виде оти и детето е при неа — замолча.
Мајката ја крена главата. Го виде бледилото на Галапка.
„Да не станало нешто?" — потсвесно заклокоти мислата и чу:

— Ти го убија, бабо Кумјанијо.
— Кого? — и ѝ притемне.
— Благој! На плоштадот е спрострен. Кошулата на внуката ѝ
беше в раце. Осети оти се скина од тргнувањето и, не можејќи да се
соземе, просто рече:
— Син ми го убиле?
Девојката молчеше и не знаеше што да одговори. Старата
срипа. Се стрча во собата и најде грутка афион. — Нема повеќе
живот! — и пијано се врати во собата. Плачеше, без глас, солзите ѝ
се тркалаа низ старечкото лице. Внуката ја гледаше и ја
потргнуваше за фустанот.
— Зошто плачеш, бабо? — наивно ја прашаше.
— Татка ти го отепаа.
— Не плачи, ќе те боли главата — велеше детето.
Галапка уште стоеше до вратата. Старата ненадејно излезе.
Сите предмети што беа околу неа ја потсетија за синот. Како пијана
и несвесна што станува, се упати кон шупата. Го најде дебелото
јаже и го префрли преку греда. Правеше или само ѝ се причини оти
прави јазел да се обеси. Потоа до неа стигнаа викањата на внуката
„Боже, што ќе стане со детето, мајка му е в затвор, таткото го
отепаа" — и се свести. „Тој е спрострен таму, а мене овде ќе ме
гледаат како висам и ќе се потсмевуваат душманите", и со еден
замав на старечката рака го симна јажето. Пак се врати во собата и
се облече. Забратката ја замота подлабоко околу овенатото лице.
Ќе го барам, да ми го дадат да го закопам, мислеше кога
излегуваше од куќа. На двесте метри од неа се ширеше плоштадот,
вивнат од луѓе и полн со пазарна нечистотија. Виде: во непосредна
близина на општината куп луѓе. Одејќи, слушаше колнења на жени.
Не се обѕираше и малаксано го грабеше просторот. Кога се забутка
меѓу собраните луѓе, го виде спрострен на грб врз сувата, нечиста
земја. Околу него кордон полицајци се синееше.
— На мама. . . — шепна и се сети за неговите зборови: „Без
солзи и без страв" и без да ги праша
синоуниформираните со строги лица и напнати пушки, клекна
крај него.
Полицајците се втрештија.
— Еј, станувај извика еден и ја бутна.
— Стара, ќе те стреламе — проговори друг.
— Овде ме убијте, јас сум мајката што го роди.
Се гледаа во недоумение. Ја пуштија да го гали. Да му ја
наместува кошулата и да го брише извалканото од влечење по
земја лице. Му ги затвори втрештените очи и го гледаше опијанета
од свирепа бол.

— Дигај се оттука, шепна првиот. — Оди барај одобрение од
началникот.
Таа пристана. Се клатеше и гледаше како луѓето, нажалени и
молчеливи, ѝ прават пат . . .
Се врати по половина час. Началникот го најде зазборен во
аптеката. Ѝ р е ч е оти нема да ѝ го дадат дома. „Од шума слегол,
таму ќе оди" — тоа ѝ ги дереше градите. Кога се наведна над синот,
ги гледаше сите црти на лицето, бледилото и двете рани со мал
превез крв. Го галеше и не ги чувствуваше луѓето кои, замолчени,
со поглед ги проколнуваа убијците на првоборецот.
А темнина фаќаше. Бледа и уморна. И градот тонеше во сенки,
кога еден ја мавна по слабините и ѝ свика:
— Чисти се! — Безнадежно ги пушташе дланките да помине
уште еднаш со нив по телото на синот, но полицајците стануваа
сурови како темнината што трепереше насекаде. Ја одвлекоа
настрана и ѝ кажаа да не ја видат повеќе во близина. И луѓето ги
растераа и потоа група платени од власта го одвлекоа телото во
дворот на општината. . .
Кон единаесет часот навечер, кога одѕвонуваа само чекорите
на полициските двојки, осамена кола за ѓубре, придружена од
полицаец, се нуркаше крцкајќи по улиците. Потоа тропањето на
тркалата и крцкањето стивнаа по светнатиот од месечината пат. Со
неа исчезнуваше и покриениот труп на револуционерот и човекот
Благој Мучето, кој својата преголема љубов мораше да ја покажува
само зад решетки . . .

КРАЈ!
АВТОРОВ ПОГОВОР
Хроникава „Љубов зад решетки" е пишувана врз база на
автентичните раскажувања на многубројни живи учесници, еден дел
од материјалите се собрани од Архивот на ССЈ, еден дел од мојата
прва книга „Струмица се бори" и извесен дел од порано собраните
податоци од Архивот на СКСКМ.
Во неа е опишан животниот пат на народниот херој,
револуционер и првоборец Благој Јанков — Мучето. Всушност,
преку неговиот животен пат на извесен начин е даден и пресек на
предвоениот период во некои делови на Источна Македонија,
штрајкачки Белград и потоа војната, интензивниот развој на НОБ во

некои градови во Македонија, и тоа сè во врска со конкретната
дејност на Мучето. Што се однесува до една попотполна слика на
развојот на НОБ во Штип и Штипско, хроникава не претендира на
приближна исцрпност — затоа што многу настани се изоставени —
со оглед на карактерот на книгата и оправданоста на обработката
на конкретната материја која имала прво и пред сè за цел да ги
следи животните манифестации на главниот јунак во хроникава, кој
сепак и не е главен затоа што есенцијалното е — прикажување на
една страна од тактиката и борбата што ја водеа нашите народи
под раководството на КПЈ.
Покрај многубројните другари што ми даваа податоци за
пишување на книгава, им изјавувам благодарност и на другарите
Љупчо Арсов, претседател на Извршниот совет на НРМ, Иван
Божичевиќ, потпредседател на ССЈ, Назим Фируз, сојузен народен
пратеник, Елка Благоева, Кумјанија Јанкова, Мара Минанова,
народен пратеник, Стојан Ќосев, секретар за сообраќај на НРМ,
Ванчо Фончев, народен пратеник, Киро Минанов и други другари и
другарки.
За излегување на книгава им изјавувам благодарност на
Општинскиот народен одбор — Струмица, Општинскиот одбор на
Сојузот на борците, на повеќе стопански организации и на
другариве: Васил Туџаров, претседател на Околискиот народен
одбор на Штипска околија, Миле Колев, претседател на Околискиот
народен одбор — Струмица, Перо Аризанов, Киро Минанов и др.
Авторот
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Во забите на полицијата
Во сенките на злогласната главњача
Алови мугрења
Челични шлаканици
Ветрушки црвени
Враќање
Таа

ВТОР ДЕЛ
Еден комунист добива директива да доведе во Скопје
тенеќеџија
Чаловска го доведува тенеќеџијата
Дали постои опасност партискиот стан да биде откриен?
Една нова приказна
Сенки низ ридјето. Оружје кое не пука туку само штрака
„Ќе ви ја дадам мојата единствена нова шајачка облека. . . "
Го нема?

Лоши вести. Непријателот не мирува. Апсења во Кочани
Сенки во полноќта
Градот шуми...
Сенки и светлини. Разбиениот одред Велешки. Доаѓаат нови
сили. Ќе се формира партизански одред
Одред, одред!
„Одиме партизани!"
Непријателот демне. Дали го предале одредот? Полицајци по
трагите на групата. Ненадеен напад. Крв и мртви врз снегот
Радост кај предавникот
Сон во колибата и очи што гледаат наоколу
Истрели, истрели
Лоши вести
Затишје. Блокада. Дали ќе ги откријат?
Сомнителен човек го видува Ѓорѓи. Полицијата го уапсува.
Постои опасност од предавство. „Да го убиеме? — не, ќе го
заколеме!"
Одредот излезе на Плачковица
Обид да се исфрли трет одред. За командант се пријавува
Ѓорѓи
Состанок на Обласниот комитет во куќата на скоевката Олга.
Полицијата дознава оти нешто се приготвува. Специјални
полициски одреди од Скопје за извршување напад на илегалците.
Ранети. Истрели во ноќта
Мајка
Авторов поговор
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