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СЕЗОНА НА ГЛУВАРКИТЕ

,,Ја знаеш ли Лилјана?“ - вели мајка ми пред да ги собујам
чевлите и пред да влезам дома. Тоа е прашањето со кое секогаш нè
пречекува нас, своите деца. Тоа е прашањето што секогаш има ист
одговор. Се разбира, сега молчам и ги барам врвките во глибот.
Улицата веќе десет години е иста, кал до колена. Одиш а нозете
полека ти стануваат грутки. Асфалт има само до куќата на адвокатот
Несторов. Освен калта сосема исто остана и прашањето со кое нашата
забрадена мајка нè пречекуваше на портата: „Ја знаеш ли...?“
Знам дека Лилјана беше единствената ќерка на Борис Несторов,
најстариот адвокат во нашето јужно гратче. Знам дека беше убава
како таен машки сон: ергените ја споредуваа со срна, женетите со
ждребица, а ние момчињата со малку мов под носот - иако бевме
жолтоклунци за такви споредби - знаевме само дека пред неа и ветрот
што е ветар клечи како верен пес. Само од неа бегаа глуварките кои
напролет го заробуваа градот и не даваа чесните луѓе нормално да
трепкаат.
Се сеќавам дека беше пролет. Под пазувите ѝ се собираа обаци ;
можеше Лилјана, ако сака дури и да лета. Е, отприлика тогаш
нејзиниот татко, адвокатот Несторов, се заљуби јавно во
приправничката што го учеше занаетот во неговата канцеларија. И
човекот веднаш одлучи да не ги лаже, туку да ги напушти. И неа - сè
уште малечка и мајка ѝ - сè уште млада. Замина од куќата,
единствената до која стигнуваше асфалтот, само со еден куфер. На
портата, до каде што го испрати Фросина Несторова, застана,
затрепка и рече: „Ве сакам, но се случи“, и замина. А замина во станот
на Лефтерија Узунова, неговата русокоса, долгонога и постојано
насмеана приправничка. Зимата се роди неговата нова ќерка Арна, но
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тој, рака на срце, не ја заборави ни Лилјана, а не ја заборави ни
Фросина. Парите ги делеше секогаш на два исти дела и секогаш во
куќата под нашата ги носеше сам. Ќе влезеше тивко, ќе се напиеше
горко кафе, ќе помолчеа седнати еден спроти друг со својата
поранешна сопруга, на крајот ќе се прашаа за здравјето, ќе ги
поздравеа тој Лилјана, таа - Арна, и тој ќе си заминеше а таа ќе го гледаше низ солзите што правеа жилички по стаклото на прозорецот.
Мајка на Лилјана, Фросина Несторова, никогаш не се премажи
и никогаш не кажа ниту еден лош збор за Борис, за својот маж, како
што велеше, иако тој веќе со години не беше со нив. Таа, чинам, уште
го сакаше, но ѝ беше тешко тоа да си го признае. Го сакаше и Лилјана.
Ја засака и својата нова сестра. Подоцна, кога студираше, можеше да
се случи да нема доволно пари за себе, но секогаш имаше за да купи
дали играчка, дали блузичка за Арна. А Арна растеше како што
растеше нејзината љубов кон неа.
Лилјана го заврши факултетот шест месеци порано од рокот.
Можеше да остане во Требник, меѓутоа одлучи да се врати дома.
Затоплена од воздишките на момчињата, расцуте како ран јоргован; и
како темјанушка; и како бел трендафил, а кога замириса целиот град
на неа се омажи за еден млад лекар што умееше со своите кротки очи,
дури и кога молчи, да ја толкува нејзината мирислива душа.
Пак во пролет, пак во време кога насмевките мирисаат најубаво
- кога во нашата каллива улица цутеше камилицата - им се роди
Елена. Им се роди со коса како јаглики и со бели рачиња што трепкаа
како ѕвездички. Кога сите заедно насмеани и тивки шетаа во иаркот,
рачињата на Елена како гулапчиња им претаа во рацете; им се јазеше
нејзиното ситно срце по снагата. Но тоа траеше кратко. Само што
наполни шест години, поради погрешна вакцина - а не поради „болест
што не може да се открие“, како што се правдаа во провинциската
болница - Елена заболе од тешка парализа. Лилјана како секоја мајка
не сакаше да верува дека тие бели рачиња отсега натаму ќе бидат
само мртви птици во скутот на својата ќерка. Нејзиниот сопруг стуткан во ќошот на собата само издишуваше а таа дури и во ветрот со
глуварки бараше прашинка надеж. Тоа траеше десет години. Толку
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години Лилјана не го признаваше својот живот не признаваше ниеден
одговор за конечен. Живееше со ситното срце на Елена по снагата, со
нејзиното топло раче што доаѓа да се скрие во неjзината пазува како
гулапче избркано од ненадејниот дожд во паркот. Една ноќ сони дека
маж ѝ полека, капка по капка, се рони, се цеди дури со Елена, но како
мала, заедно шетаат низ ситниот дожд. Утредента по сонот тој
замина. Не отиде далеку. Во соседниот град се ожени за некоја
медицинска сестра, дванаесет години помлада од него. Рече:
„Времето минува а единствено нешто што се менува е тоа што секој
ден сѐ повеќе се забораваме. Знам дека еден ден, и ти и јас ќе
заборавиме дека сме постоеле. Елена не знае да помни!“, рече и се
обиде на тргнување да ја бакне за последен пат Лилјана. Но од сето
тоа му остана само да ги собере очилата што му паднаа на скалата
пред таа да ја затвори вратата. Елена и Лилјана останаа сами.
Единствена мерка за таа тага беше Фросина Несторова, која веќе
слабо гледаше, иако солзите уште ѝ правеа жилички по стаклото на
прозорецот. Иако адвокатот Несторов повеќепати нудеше пари и
пријатели за да ја сместат Елена во болницата за деца што не стареат,
цели шест години ѝ требаа на Лилјана, преморена од тага и од сите
порази, најпосле да го послуша советот на лекарот што ја лекуваше
Елена речиси седумнаесет години и конечно да ја однесе својата
ќерка во болницата во која не се оди на лекување. Таму со денови
вртеше околу оградата, ги бараше прозорците каде што може да ѝ ја
види косата тешка како букет од јаглики. Стуткана меѓу борјето го
чувствуваше само она ситно срценце што ѝ лази по снагата.
Минаа уште три години, но таа немаше да се омажи да поминеа
и уште триесет, ако не беа солзите на Фросина на прозорецот: ако не
беше нејзината замаглена молба исшарана со брчките на лицето. Се
омажи Лилјана уште еднаш токму кога градот беше полн глуварки.
Човекот имаше две мали рачиња и две мали дечиња. Целата љубов на
која не можеше да ѝ се радува нејзината ќерка Елена, ја раздели меѓу
нивните цвркотливи носиња. Во викендите сите заедно со трчање
одеа да ја видат Елена во болницата. Двете девојченца, како пиленца,
прфкајќи ја шетаа со количката по паркот околу павиљонот.
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Знам дека токму на крајот од еден таков викенд, ноќта кога се
вратиле дома, ја нашле мртва кутрата Фросина Несторова. Залепена
на прозорецот гледала во портата. Следниот ден, на погребот - за кој
мајка нијави да дојдеме и ние за да ја испратиме - дојде и Борис. И
заплака гласно како дете, заплака стуткан скраја на бастумот. И
остана сам на гробот, галејќи го крстот како да ја гали Фросина. А таа
веќе немаше ниту солзи за да го препознае. Можеби тој уште ја
сакаше, иако триесет години не беа заедно. На погребот дојде и
Мартин, бившиот сопруг на Лилјана, но тој застана под багремите.
Како да немаше храброст ниту за сочувство. Се гледаше само дека
таму, меѓу луѓето и спомениците, ја бара со очите онаа количка, онаа
коса тешка како букет од јаглики.
А потоа се случи и тоа. Пролетта кога се омажи Арна Несторова,
сестрата по татко на Лилјана Несторова, умре кутрата Елена. Ја нашле
гола во количката. Го гледала изгревот на сонцето и плачела. Солзите
уште ѝ биле топли кога ја покриле со службениот чаршав, со
чаршавот со сина линија прекусреде. Седум дена Лилјана собирајќи
ги солзите во себе трчала по разни молби и потврди и дури на осмиот
ден успеала да си ја земе својата мртва ќерка од болницата. Успеала
да ја спаси од заедничката гробница на оние што не си го знаат името.
Иако, кутрата, требаше веќе да биде жена, таа всушност никогаш не
дозна дека постои смрт. Смрт како онаа што дојде дури го гледаше
изгревот и дури во росата пред нејзините неопитни очи се тркалаше
нејзината ситна детска душа.
Оттука почна сè да тече неверојатно брзо. Десет дена подоцна
умре и Борис Несторов. Тогаш и тагата - болката што растеше во
Лилјана - пукна како глуварка и тогаш таа тага ветрот ја развеа низ
градот.
Така мирисаше моето јужно гратче и дента кога дојдов да видам
што прави мајка сама во нашата голема куќа со прозорци од тишина.
Истиот ветар со глуварки ме среќаваше всушност секоја пролет кога
пристигнував со пладневниот автобус. Минувајќи низ дрворедот од
автобуската станица до нашата куќа, гледав и во некролозите, но со
страв да не ме пречека на некое дрво некоја насмевка што одамна ја
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познавам. Со тој страв минував колку што можев побрзо, меѓутоа, за
жал, секоја пролет се повеќе и повеќе такви познати насмевки ме
чекаа по дрвјата дури доаѓав дома. А штом ќе стигнев дома, како што
стигнав еве и сега, мајка задишана од радост дека сум дошол веднаш
ќе го поставеше своето прво и секогаш исто прашање:
„Ја знаеш ли Лилјана?“ - вели.
„Зошто?“ - велам јас.
„Умре!“ - вели таа и ја затвора црната врата зад нас.
Надвор, по двориштата, низ нашата улица и низ улицата до
куќата на Несторови, како уплашени снегулки трепкаа безброј тивки,
сосема тивки глуварки. Почнуваше сезоната на глуварките.
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ТРЕПЕРЕЊЕ

Доаѓањето на киното во Бобово сите го доживуваа како голема
свеченост. Уште во мугрите се капеа децата, се затвораа магарињата
за да не рикаат за време на расплетот а со изворска вода набрзина се
освежуваа дворот и улиците околу културниот дом „Ано Балабанов“.
Речиси цел час пред почетокот на проекцијата, народот тивко се
собираше во дворот пред зградата, носејќи со себе најразлични
столчиња, клупи и перници. Салата каде што се прикажуваа
филмовите, беше празна па затоа секој сам мораше да си донесе
нешто на што ќе седи за време на проекцијата. Штом ќе влезеа, оние
што имаа пониски столови седнуваа напред а другите, според
висината, се редеа од бината до вратата, па често дури и зад вратата,
во тремот. Оттаму гледаа само парче од платното, но и тоа беше
доволно за да се сфати пораката.
Филмовите што доаѓаа во Бобово најчесто беа многу стари,
исечени, издупчени и нагорени а текстот речиси за цело време на
проекцијата шеташе по платното и по ѕидот, па гледачите мораа
постојано да ги бараат зборовите дури и на таванот. Пред полноќ сите
се враќаа дома молчејќи а столовите уште долго во ноќта удираа во
оградите, темните порти и сокаците. Народот се враќаше во
реалноста, иако, и во мракот дури се мачеа да заспијат, многумина,
легнати на грб, ги вртеа главите барајќи го текстот што бегаше по
ѕидиштата. Но, гледаа само некакво треперење.
Тоа беа таканаречените обични проекции. Меѓутоа, имаше и
специјални проекции. Киното еднаш месечно доаѓаше и ненајавено исклучиво по заслуга и желба на Ноно Бесонов, стариот кинооператор и искусен пијаница. Доаѓаше уште в зори и штом ќе дојдеше
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веднаш ќе го потпреше со камења службениот џип и веднаш на него
ќе закачеше картон на кој пишуваше: „Само за деца“. Тоа со други
зборови кажано значеше дека филмот можат да го гледаат исклучиво
деца. Подоцна дознав дека тој тоа го правеше само за да може
слободно да пие и да ги фрла шишињата по салата. Можеше и да
спие, ако сака. Можеше да ги измеша лентите, ако сака. Децата се
забавуваа дури и тогаш кога наместо филм на платното ги гледаа само
своите рачиња и ушите.
Специјалните проекции почнуваа попладне и завршуваа негде
пред мракот. Имаше филмови што ни ги прикажуваше по
неколкупати, но имаше и филмови кои ни изгледаа како нови само
затоа што Ноно Бесонов ги пушташе од крајот кон почетокот, или
свртени наопаку. Впрочем тој никогаш не гледаше што се врти во
машината. Два часа со искривени шии гледавме како луѓето одат по
таванот и слушавме како Ноно крека распласнат врз празните
шишиња од ракија. Тој најчесто беше толку пијан што не знаеше дури
ниту на кој ѕид е платното! Тие проекции мене ми беа најинтересни.
Во нив силните се враќаа назад, слабите со грч на лицето доаѓаа
напред а стравот исчезнуваше. Дури кога силниот ќе седнеше, а
слабиот ќе влезеше во некоја дупка, дури тогаш Ноно набрзина ја
свртуваше приказната и пак сѐ беше како во сите обични филмови.
Притоа во темнината ќе плуснеше со рацете и силно ќе викнеше да не
се плашиме од пукањето. ,,Сите филмови со пукање ги прават
победници. Затоа сè ќе заврши добро!“ - велеше држејќи мало
шишенце како луле во устата.
Филмовите во кои сè беше измешано, превртено наопаку и
ништо не личеше на вистина, секогаш му раскажував на дедо а тој
веднаш по нив измислуваше приказни за Бобово и пукаше од смеа.
Вадејќи ја својата вештачка вилица велеше дека животот е многу
поубав ако помине низ машината на Ноно Бесонов! Ништо не мора да
се сфати како вистина а пак е живот. „Замисли - велеше дедо замисли нашата историја да му дојде в раце на Ноно Бесонов! Уф,
колку тоа би било убаво и смешно! - велеше качен на смоквата која
еднаш годишно ја береше за да свари црно слатко за нас и за гостите.
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Дедо копнееше да може да измисли таква машина во која ќе го стави
целиот Балкан и потем седнат во темница да ужива гледајќи збунети
војски и заталкани зборови по ридиштата. Сите војни за мојот дедо
беа смешни. За мојот дедо, бобовскиот пронаоѓач на неупотребливи
машини.
Во филмовите на Ноно Бесонов понекогаш влегуваа и децата некои од едната а некои од другата страна на платното. Дури тој
спиеше тие трчаа низ темнината, ја голтаа прашината што трепкаше
раширена како инка од платното на ѕидот до дупката во црната
машина од каде што извираше. Низ таа инка од шарена светлина се
преточуваа многу рачиња кои се обидуваа да ги дофатат зајаците,
мачките, борците, мајмуните и коњите што трчаа по ѕидиштата.
Притоа дечињата гласно врискаа а сликите зборуваа како да се живи.
Најмалите ги кривеа и ги истегнуваа вратчињата, за да го следат
филмот што шеташе по сите ѕидишта и по таванот дури Ноно Бесонов
спиеше навален на машината што шуштејќи ја буричкаше сета
прашина во салата. Но ништо не пречеше. Децата уживаа во тоа што
во филмовите, кои Ноно ги носеше во Бобово само за нив, мртвите
веднаш оживуваа! Имаше убиства колку што сакаш, но ниедно
убиство не беше конечно. Затоа смртта беше смешна и постојано се
повторуваше. Веројатно за да го направи животот интересен.
Иако Ноно Бесонов држејќи го шишето како луле во устата
велеше дека сè што гледаме е нацртано, ние се разбира не му
верувавме. „Кој може да нацрта нешто што е живо?!“ - му велевме и
се смеевме. Тој, исто така, гласно се смееше тропајќи со забите по
шишето.
Во темницата, дури на ѕидот сите умираа од забава, на клупата
што дедо ја наследил од својот дедо за време на младотурската
револуција, седевме јас и Елена. На десната страна од штицата имаше
лажна мапа за некое закопано богатство. Токму на таа мапа седеше и
таа и, гледајќи во филмот, ги боледуваше своите први женски
болести. Веројатно мислеше на Борис, кој, веќе цела година, не
доаѓаше во Бобово дури ни за викендите. Толку се колнеше дека ќе се
убие ако Борис престане да ја сака. Во темнината божем случајно ја
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допрев нејзината влажна рака и таа се стресе, затрепери како да ја
допрел некој непознат човек од филмот. Сакав да ја гушнам за да не
се плаши, но веќе беше преголема за мене. Раката не ми стигна ниту
до нејзиниот врат. Таа се поттргна и продолжи да трепери загледана
во филмот. Знаеше дека во овие филмови на Ноно Бесонов никогаш
не се умира конечно а сепак се плашеше за сите што ги дебнеше
смртта.
- Кога би можела да ги вратам сите мртви што ги сакав... шепоти таа.
- Може! - велам јас.
- Кога би можело сè да се врати назад! Сѐ да почне од почеток! вели таа.
- Може! Но дали тогаш јас би бил овде? - велам.
- Гледај! Казната никогаш не ја спречува трагедијата! Казната
секогаш доаѓа отпосле! - шепоти таа.
- Утре ќе го оживеам дедо! - реков јас.
- Како? Ќе нацрташ дека смртта не важи? - праша таа.
- Ќе видиш! Смртта може да се обнови, исто како што се
обновува животот! - завршив а заврши филмот, иако Ноно Бесонов сѐ
уште се мачеше да го исправи квадратот што трепкаше залепен на
таванот. Којзнае како го собра филмот во машината кога си
заминавме! На сокакот, меѓу улицата на липите и улицата на дивите
костени, од темнината на столетните дрвја како сениште пред нас
падна долга женска коса. Косата падна веднаш пред Елена и таа писна
туткајќи се во мене. Ја пуштив клупата со мапа. Таа тресна на
калдрмата, потскокнувајќи неколкупати како жаба.
- Не плашете се, пилци! Јас сум - тета Есена Варварска! Зар не
ме познавате по мирисот?! Ја миев со сок од лимон и темјанушки!
Мириса? - рече собирајќи ја својата коса од калдрмата. - Морав да ве
најдам! Мајка ти умре! - рече, фаќајќи ја Елена за раката. Елена
преплашено се извлече, писна и се спружи на калдрмата. Врз нас
паднаа десетина диви костени.
- Чекај! - викна Есена Варварска.
- Вештерко! - пискаше Елена влечејќи се по калдрмата.
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- Зошто не ти кажа? - рече Есена збивтајќи зад нас како кучка. -

Требаше да ти каже!
- Што да ѝ каже? - реков јас и уште еднаш ја треснав клупата на
камењата.
- Да ѝ каже дека Александар Белибиков ѝ е татко! - рече Есена. Дека Борис ѝ е брат! - рече. - И Борис ќе дознае! Еден ден мора да го
добие моето писмо со црвен печат! - рече Есена и се изгуби во
сенката на црквата.
Таа ноќ безуспешно се обидувавме да ја извадиме мајка ѝ на
Елена од дупката во костенот. Изутрината се лизна сама. Ние само ја
качивме на масата и ја облековме во најубавиот фустан што сѐ уште
не беше подјаден од глувците. Кога отидов да го викнам попчето,
Елена го искинала фустанот. Попладнето мајка ѝ Марија ја закопаа во
сивиот мантил на нејзиниот покоен сопруг. Само неколку дена
подоцна на багремот во дворот на Белибикови се обеси Елена. Во
устата го стискаше писмото со црвен печат. Не почека да ѝ кажам
дека смртта се обновува, исто како што се обновува животот. Одлучи
да ме остави сам да го оживеам дедо и сам да ја препливам темната
река. О, боже, какво е ова треперење што ме разлива по ѕидовите низ
Гатеново како заборавен филм!
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ИСТОРИЈА НА ПОРАЗОТ

Тогаш имав коса, амбиции и искрено верував дека уметноста
може да го промени светот. А, всушност, еве, светот ме промени мене
- немам коса, немам амбиции, немам лева страна на телото и знам
дека уметноста не може да промени ништо. Овде, во овој суров и
зафрлен крај на планетата, отсекогаш се менувале само
непријателите, ѕверовите, оружјето и презимињата. За жал, и
вистинските ѕверови полека исчезнуваат. Хомер, во „Илијадата“, има
запишано дека во планините и прериите на овој наш дел од пеколот некогаш имало цели стада најубави лавови. Денес, седнат под сливата
во мојот широк двор во Гатеново, единствено можам да се сетам дека
сега ние имаме десетина наши тревопасни мечки, и само малку повеќе
прегладнети рисови. Но, да ги оставиме ѕверовите на страна. Јас бев
разочаран од својот народ. Едно - оти народот не сакаше да чита, а
друго - оти државата раѓаше сè повеќе писатели. Имаше секакви - со
лулиња и без лулиња, со карирани кошули, со ситни очиња што
шетаат како мравки, со бастуни и без бастуни, со уши и без уши, со
срце и без срце, со такви и со онакви, а даде бог имаше и женски
писатели и, се разбира, мешани нисатели. Се родија и писатели со
стомаци како буре, потоа писатели со заби и писатели без заби,
писатели што крчат кога спијат, писатели со глави и писатели без
глави, писатели со станови за заслужни граѓани и писатели што не беа
заслужни граѓани, писатели што јавно работат за полицијата и
писатели што тајно работат за полицијата, писатели што ги фалат
своите џелати и џелати што станаа писатели. Имаше значи секакви,
имаше значи разни. Додека сѐ уште читав весници, значи додека го
читав единствениот весник што излегуваше во нашиот дел од
Балканот, се јавија и писатели што местат награди и награди што
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местат писатели. Ги имаше, што се вели, да ги риниш со лопата и пак
да останат, но државата никако не можеше да роди читатели. Затоа
сметав дека нема никаква смисла да се пишува и јас доброволно
престанав да пишувам. Плановите ги заборавив, она што го имав
напишано го запалив - остана само овој ракопис - и престанав да
мислам дека еден ден ќе имам можност гордо да ја одбијам
Нобеловата награда за книжевност, без образложение. Завршија сите
мои соништа дека во Гатеново ќе се гордеат со мене, дека жените ќе
ја затињаат главната чешма со градите за да слушнат што ќе им каже
нивниот Голем човек за скудното време и за лошите соништа. Мислев
дека ќе го сопрат дури и ветрот, за да се чуе како тивко бие моето
славно аритмично срце, бие додека си јадам оревчиња со мед и
пресни татлии. Но, сè заврши - и убаво, и навреме. Престанав да
бидам писател.
Сепак, останува да се каже како, кога и зошто ја напишав оваа
моја тајна книга, се разбира, ако некогаш се докаже дека е моја. Ќе
почнам од почеток, од времето кога живеев како потстанар во една
малечка розова куќа на перифернјата од главниот град. Иако куќата
беше розова, мојата соба имаше крајно песимистички поглед гледаше право на полскиот нужник на градежното претпријатие.
„Тешка тула“. Освен тоа, таа моја соба беше цели два метра под земја,
а над мене, во две ниски соби, живееја багеристот во „Тешка тула“,
господинот Аврам Хаџигогов, неговата сопруга Магдалена, и нивната
десетгодишна ќерка Ана. Во таа соба, тајно дури и од себе, ја завршив
оваа книга, и тоа е таа единствена книга што не ја запалив. Всушност,
подоцна изгоре и таа, но за разлика од сѐ што спалив јас, таа изгоре
сама и трагично. Изгоре како тајна. Тоа се случило токму кога јас бев
во Гатеново и кога по виењето на нашето суеверно куче знаев дека
нешто страшно се случува негде зад ридот со дрвја од млада
месечина. Таа ноќ, сонив еден убав елен, таа ноќ тој се качи на една
карпа, легна и умре како ангел. Го сонив неговиот сон, ја сонив Ана.
Таа доаѓаше во мојата длабока соба речиси секое попладне.
Седнуваше на дрвеното столче под прозорецот и плескаше со
рачињата.
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- Зошто плескаш? - ѝ велев јас.
- Секогаш така плескам кога сум среќна! - ми велеше таа.
- Може ли да плескам и јас? - ѝ велев, и плескавме, плескавме, и

се смеевме. Потоа, таа обично одеднаш стануваше, и мудра како
светица ми велеше дека долго размислувала за мојата приказна со
еленот, но, сепак, сè уште мисли дека еленот не треба да умре. Треба
да ја дочека пролетта, и заедно со пеперутките треба да замине во
шумата.
- Зошто? - ѝ велев јас - Зошто да замине?
- А зошто да умре? - ми вели таа, и си го мести пластичниот
часовник на раката.
- Поради сонот, - ѝ велам јас - ако не умре, не може да сонува велам.
- Тогаш зошто сонувам јас? - вели. Јас сум жива, - вели таа,
гледајќи ме итро, некако победнички, со своите сини очиња полни
есенско, чеховско зајдисонце. И не сака повеќе да зборува. Ги става
рачињата во џебовите на фустанчето и чека да почнам да пишувам.
- Ќе пишувам сега за еден човек што мртов седел на скалите
пред неговата куќа, и чекал да падне дожд за да може да си го ископа
гробот - велам јас, како да се правдам. - Никој не знае каде ќе го
сретне смртта - велам, а Ана само гледа во хартиите и молчи. - Еден
ден ти, мајка ти, татко ти и јас ќе се качиме на еден зелен воз, ќе
патуваме два часа на југ, и пред да падне месечината ќе стигнеме во
Гатеново. Таму, мило, ќе ти ја покажам куќата и скалите на кои три
дена седел човекот што бил мртов - ѝ велам, сакам да ја збунам со таа
голема вистина.
- Таа приказна веќе ми ја имаш кажано, - вели најпосле Ана сите твои приказни се тешки и темни. Ти ги мразиш убавите
приказни. Ти не можеш да измислиш убав крај! - ми вели таа, а гласот
ѝ трепери, чинам ќе се расплаче.
- Таков крај нема, Ана! - ѝ велам јас. - Не може да биде и убаво
и крај. Јас ништо не измислувам! - велам.
- Може, - вели таа - широк двор, расцутени трендафили и убаво
девојче во бел фустан со црвени цветчиња. Месечината ја гали,
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месечината ѝ се смее, татко ѝ не ја тепа, не вика, мајка ѝ не ја кубе, не
ја влече за косата, сите седат под сливата и гледаат како пилињата ја
пијат росата од цвеќињата. Ноќе тивко заспива, и сонува како сите ја
сакаат, и како таа ги сака, но мали ѝ се рачињата за да ги однесе сите
во сонот, да ги гушне... Ете, тоа е убав крај - вели таа и со трчање
излегува од собата. Горе, во двете ниски соби, Аврам Хаџигогов пак
мава столчиња по ѕидиштата, и пак прскаат спици, а Магдалена ја
треснува вратата, и брзајќи заминува направо низ стопанскиот двор
на градежното претпријатие „Тешка тула“. Каде е сега Ана? Што
прави горе сега таа?
Дождовите траеја со денови. Од мојот прозорец, што гледаше во
стопанскиот двор на „Тешка тула“, се гледаа само извалкани облаци,
црни чадори, и разбранетите крошни на канадските тополи. Во
прозорецот често удираа ситни капки дожд. Ветерот ги симнуваше од
вршките на тополите. Понекогаш до решетките ќе се стуткаше и
некоја накисната улична мачка. Ке ја залепеше муцката на стаклото, и
со часови гледаше како пишувам, како ги туткам лисјата, како ги
фрлам под масата, како шетам по собата стуткан, врзан.
Беше токму таков ден, и беше токму такво попладне кога Ана
дојде накисната како црното маче што стоеше на прозорецот.
Чевлињата што ѝ ги донесов лани од Требник ѝ беа покриени со кал, а
во косата имаше ситни суви цветчиња од мајчина душичка и ајдучка
трева. Тогаш видов дека во раката држи букет, и тогаш ми рече дека
мајка ѝ многу кашла, дека ѝ се тресат рацете, и дека во сонот се удира
по главата.
- Каде најде толку убави цвеќиња? - прашав.
- Кај Галена, - ми рече таа, - Галена од нив прави чај, - рече. Сега јас и една другарка ѝ носиме леб, оти штом ќе почнат дождовите
ѝ се фаќаат нозете, и тогаш само седи и гледа во ламбата, ништо не
зборува, само трепка и мафта со рацете - вели Ана, се качува на едно
дрвено столче до прозорецот, и во маглата на стаклото однатре со
прстето го црта стутканото маче.
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- Татко ми негде замина. Пет дена го нема - вели таа, седнува на

столчето и со накривено главче, како пиле, гледа во моите жолти
листови на масата.
- Пак пишуваш тажни приказни? - прашува, а како да се чуди.
- Сакав да напишам една за тебе, - велам и ја нудам со суви
сливи.
Таа еден миг се мисли, а потоа зема само една, ја става во некој
внатрешен џеб на ташната и гледа во мачето што грепчи на стаклото.
- Не јадам суви сливи - вели и станува. - Ќе го чекам татко ми
зад облаците, - вели, - Тој секогаш доаѓа по патот низ тополите - вели
таа.
- Нека престане дождот - ѝ велам јас.
- Кога ќе престане, може да си дојде и сам - вели Ана, и без да
ме праша за крајот на новата приказна, како што ме прашува секогаш,
излегува со трчање, затворајќи ја стаклената врата на мојата подземна
замаглена соба. Веднаш потоа јас само гледам како трча низ дождот,
и како кадравата коса ѝ се лепи на розовото палто дури таа чиниш
лета кон канадските тополи и низ дворот на „Тешка тула“. Горе, над
мојата соба, веќе крцкаат голите штици - писка госпоѓа Магдалена,
некој пак рие во нејзината топла рана меѓу нозете. Низ процепите на
мојот таван, како ретко тесто заедно со влажниот воздух што ми паѓа
во рацете течат белите меса на Магдалена. Кога ќе сврши квичењето,
стенкањето, офкањето, кога ќе згасне топлата рана, меѓу штиците и
токму врз мојата маса, повторно ќе плисне денот. Облаците веќе се
сосема бели, и на нив јасно се гледаат пресните траги од чевлињата на
Ана.
Исечкан на парчиња во мојот прозорец со решетки, тивок како
шарена сенка ги гледав работниците на градежното претпријатие
„Тешка тула“ што чекаа ред за да влезат во полскиот нужник.
Минатата година, во септември, кога дојдов да живеам во оваа куќа
на „Дождовата улица“ мислев дека во претпријатието „Тешка тула“
намерно има направено само еден нужник, за да се штеди работното
време. Тогаш воопшто не можев да претпоставам дека нужникот во
стопанскиот двор, меѓу напуштените ријачи, дупчалки и скинати
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гуми, всушност воопшто не е нужник. Еден ден, кога низ мојот
прозорец гледав како гавраните прават гнезда на канадските тополи,
пред полскиот нужник на претпријатието „Тешка тула“ чекаа само
уште две мажиња со измастени работнички панталони. Најпрво влезе
едниот, и кога уште еднаш го симнав погледот во дворот, веќе
немаше никој. Долго гледав во тополите, и ми се стори дека гавраните
го имаат фатено секое гранче. Се чудев како ќе се снајдат сите да
направат гнездо. Може некоја од птиците ќе остане да трепка во
воздухот и да чека да порасне ново гранче? И дури така седев до
прозорецот, од полскиот нужник видов оти излезе една дебела жена,
со ситно лице како крушка што одвај ѕиркаше меѓу градите. Ги обу
набрзина чевлите, го истегна здолништето, што ѝ беше набрано на
колковите, и стискајќи ја својата бела чанта под мишката замина по
патот меѓу тополите. Тогаш дури ми стана јасно дека полскиот
нужник во дворот на градежното претпријатие „Тешка тула“ воопшто
не е нужник. Подоцна тоа се повторуваше речиси секој ден, освен во
сабота и во недела, кога во „Тешка тула“ не се работеше. Од
неугледното дрвено куќарче, што требаше да личи на нужник, секој
ден излегуваа разни жени. Имаше црни и црвени, русокоси, дебели,
слаби, ниски и високи, со гради и без гради, а еден ден оттаму излезе
и Магдалена Хаџигогова. Нејзиниот маж работеше токму во „Тешка
тула“, но тие денови како што дознав од Ана, беше на терен во
Петелино. Се правеше пат. Магдалена чекаше да падне ноќта и дури
тогаш, со чевлите в раце, без да знае дека јас ја гледам, тивко влезе во
куќата. Ана веројатно спиеше. Сега знам зошто за Ав- рам Хаџигогов
единствена утеха и радост беше ракијата од диви сливи. Кога ја
немаше, кршеше столчиња од ѕидовите, летаа спици, но веќе следниот
миг слушав како плаче, како липа како дете. Ги мразев ли јас иаместо
Ана, наместо таа блага детска душа, наместо тоа сонце што светеше
низ влагата во ниската куќа на „Дождовата улица“. Во нејзините меки
очи цутеше сина љубов, иако често ја наоѓав стуткана под
надворешните скали, смрзната и залисана од плачење. Таа знаеше сè.
Таа ги сакаше.
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Исечкан на парчиња ја чекав на прозорецот со решетки. Веќе
беше поминато времето во кое обично се враќаше од училиште, и
задишана влегуваше во долната соба, за да ме праша за крајот на
некоја моја нова приказна, за да ми го раскаже нејзиниот сон за
трендафилите, или, срамежливо, наведната и вцрвена во обравчињата,
да ми каже дека нејзиниот другар Симеон некако чудно ја гледа во
очите кога му покажува математика. Нешто морало да ѝ се случи,
штом толку доцни, мислев, и долго гледав низ прозорецот, гледав до
крајот на „Дождовата улица“. Дури кога падна мракот, кога сите
птици заспаа во крошните на канадските тополи, дури тогаш тропна
портата, и видов дека пред стаклената врата на мојата соба стои Ана.
Отворив а таа само што не падна. Беше бледа, косичката ѝ беше
побелена од прашина, рачињата изгребани и црни.
- Што се случило? - реков уплашен, и почнав да ѝ ја тресам
прашината од косата.
- Таа умре, - рече - некој синоќа ја убил, - рече и ги стутка
рачињата под мишките.
- Кој умре, Ана? - прашав.
- Галена, - рече таа, - некој ја фрлил од прозорецот. Утрово ја
најдовме зариена во пепелта пред куќа. Во раката држеше гранче со
сув цвет на вршката.
Мислев дека прави некаква заседа, сака да ме збуни. Се насмеав
и ја погалив по главата - знаев дека ги сонува моите приказни.
- Тоа е крајот на онаа стара приказна што ти ја кажував лани – ѝ
реков. - Тоа е вистина! - рече таа. - Видов како падна нејзината куќа рече. Тоа не е приказна, тоа е вистина.
Аврам Хаџигогов веќе пиеше само шпиритус разблажен со
малку вода кога го однесоа во болницата во која се лечеа оние што
сакаа постојано да бидат пијани. Дојдоа со модро комбе. Комбето
застана пред мојот прозорец. Тропајќи со чизмите двајца бабачковци
го пикнаа внатре. Ана потоа неколку часа стоеше на улицата и нежно
ги собираше пеперутките што останаа во прашината. Десетина дена
подоцна Магдалена Хаџигогова ја отвори куќата ширум. Легната гола
врз штиците со часови ја лижеше благата пот на пролетта. Во
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стопанскиот двор на градежното претпријатие „Тешка тула“,
работниците играа долга магарица, и чекаа плата. Полскиот нужник
веќе беше затворен, всушност беше урнат од ланскиот снег. Внатре го
најдоа гол и смрзнат само ноќниот чувар на општествените влечни
бикови, кутриот старец Ристо Прчот. Подоцна работниците гласно се
шегуваа, дека стариот чекал ред за пролетната ебачка сезона. Но,
пролетта за Ристо не дојде. На местото на дрвениот полски нужник,
во стопанскиот двор на „Тешка тула“, изградија јама за секторот
општествена исхрана. Доаѓаше време во кое општеството требаше да
се храни, а помиите да се чуваат за интерната фарма за свињи.
Свињите тогаш, ако сакаа, можеа да влезат и во џамија.
Кога понекогаш приквечер излегував за да ги посетам моите
пријатели, што ги мешаа патиштата што одат со патиштата што се
враќаат - на скалите пред куќата, стуткана врз своите ситни колена, ја
наоѓав мојата малечка принцеза Ана. Знаев зошто е на скалите, и
знаев дека тогаш не сака со никого да зборува. Само ја нишкаше
главата и замислена гледаше негде длабоко низ плочите под нејзините
нозе. Над неа, зад дрвената врата, силно се кикотеше Магдалена
Хаџигогова, и гласно грофташе некоја дебела машка, сезонска свиња.
Низ прозоре- цот од горната соба, таа го фрли својот градник, а потоа
и гаќичките со чипка, што често ги закачуваше на телот кај чешмата,
за да ги гледам кога ќе дојдам да наполнам вода. Во стаклото на
прозорецот, како кловновска маска, белееше нејзиното издолжено
лице. Го турнав со ногата градникот и по патот меѓу лигште излегов
на „Солунска“.
Таа ноќ долго шетав околу бандерите со ламби, и околу
бандерите без ламби, и никако не ми се враќаше назад во „Дождовата
улица“. Се сеќавам само дека негде броев бели овци, дека јадев
кисело сирење, и дека на Камениот мост го сретнав лично Партение
Зографски. Седнавме на оној балкон што уште стои на средината на
Камениот мост, и цела ноќ зборувавме за господа и за љубовта. Во
мугрите се разбудив гушнат со една црна бандера на аголот меѓу
„Солунска“ и „Дождовата улица“. Партенија беше заминат. До мене
стоеше само една црна мачка. Иако веќе беше ден, во „Дождовата
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улица“ како парна локомотива свршуваше Магдалена Хаџигогова.
Ана спиеше потпрена на масата во дворот. На сливата стоеше црна
птица.
Жените што живееја на „Дождовата улица“ не сакаа ветар.
Ветрот ги мешаше мирисите низ двориштата, а тие сите бескрајно беа
вљубени во својот двор. Луѓето намерно скршнуваа од „Солунска“, за
да можат да се надишат мириси што доаѓаа меѓу гранчињата на
зелените огради. Од балконите на куќите паѓаа бујни слапови
петунии, виенски сардели, бршлен и разни рози што ползат и што
ноќе влегуваат во постелите на заљубените девојки.
Се разбира, Магдалена Хаџигогова немаше време за тоа. Дворот
беше запустен и затревен, па низ него слободно можеа да се котат
змии и гуштери. Затоа, еден убав ден, заедно со Ана, ја исчистивме
земјата околу сливата и до оградата посадивме десетина трендафили
и други цвеќиња што таа ги донесе од дворовите кои излегуваа на
„Дождовата улица“. Под сенката на сливата, госпоѓа Магдалена ја
бојадисуваше косата - нејзината црвена глава сега требаше да биде
црна. Бојата не беше сосема добра, па таа мошне нервозно ја виткаше
косата, неколкупати ставаше нова боја и се гледаше во огледалото
закачено на сливата. Дури негде околу пладне, кога Ана замина на
училиште и кога јас завршив со цвеќињата, дури тогаш Магдалена
Хаџигогова малку се смири, ја расчешла косата и донесе кафе.
- Буцни сега една желба! - ми рече кога го испив кафето.
- Немам желби, - реков.
- Нема жив човек без желба, само на мртвите не им треба
ништо! - рече таа и почна да го врти филџанот во рацете. - Ќе ти се
отвори убав пат, те чека љубов, на патот ти стои бело срнче, во очите
го има собрано сето небо, ти си среќен, ама не знаеш како да ја
препознаеш среќата... - зборува, гледа во филџанот и ме допира со
ногата под масата.
- Како ја препознаваш ти? - ја прашувам, и станувам да се
напијам вода од чешмата.
- Седни! - ми вели. - Тешко е да се живее со тажни луѓе. Ти си
убаво момче, ама не знаеш да живееш - вели.
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- Госпоѓо Магдалена, - ѝ велам јас и повторно седнувам на

столчето од камен - вие трошите три животи, а јас имам само еден велам.
- Не знам што сакате да кажете? - ми вели и пак ме допира со
ногата.
- Мислам, меѓу другото, и на Ана. Знам луѓе кои би се гордееле
со неа - велам.
- Ана е моја ќерка и со неа можам да се гордеам само јас! Аврам
го уништи мојот живот, а го уништува и нејзиниот. Затоа ти реков
дека треба да се препознае среќата. Пред петнаесет години, во мене
лудо беше заљубен еден човек, сакаше да му родам син, но јас се
омажив токму за оваа свиња што се вика Аврам. Еден месец по
венчавката човекот се јави последен пат од Парагвај и ми рече дека
назад не може да се врати. Го чекаат за да го ликвидираат.
Но рече дека може да оставам сѐ, и да заминам, ќе ме чека, не
може без мене. Јас го избрав Аврам, оти беше убав и чесен, а среќата
ете не била ни убава, ни чесна. Можеби ќе бев госпоѓа во Парагвај, а
сега сум... И што повеќе заслужува Аврам кога ни самиот не знае дека
е маж! - рече. - Еден ден, - рече - ќе заминам, ќе станам, ќе скокнам
низ прозорецот и ќе заминам. Тој уште ме чека.
- Што ќе прави тогаш Ана? - прашав.
- Ана тогаш ќе биде голема. Крстот секој си го носи сам - рече,
ја намести градата што ѝ преливаше од фустанот и огледувајќи се
влезе во куќата. Трендафилите што ги садевме утрината зедно со Ана
полека почнаа да оживуваат. Низ „Дождовата улица“, во пајтони што
ги влечеа светулки, доаѓаше ноќта.
Мај беше најубавиот месец во Гатеново. Исто како во
Пасквелија. Земјата дишеше, гласно цутеа ѕидиштата и портата,
растеа диви тревки во плитарот на старата ограда што го одвојуваше
дворот на Хаџигогови од стопанскиот плац на градежното претпријатие „Тешка тула“. Под сливата што побелуваше полека како
старец имаше маса закопана допола во земјата и имаше две столчиња
издлабени во камен. Во мирисните денови на мај, под сенката на
сливата, најчесто сам, седеше Аврам Хаџигогов. Со часови пиеше
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ракија од земјено грне што се ладеше во мраморот. Но, овојпат тој сè
уште не беше вратен од болницата, и затоа таму често седев јас, и,
додека ми брмчеа тешките спомени низ главата, пишував за детството
во Гатеново. Запишував како баравме злато а најдовме мечка, потоа
како мојот брат падна од магаре и баба ми веднаш рече дека треба над
окото да му ставиме црвен пипер, за да ја исплашиме крвта. Се
сеќавам дека ѕиркавме низ тркалезните прозорци на црквата, гледајќи
како светците водат љубов. Се сеќавам, исто така, дека во темнината
силно светеа градите на Богородица кога му даваше да цица на детето
што го држеше во десната рака. Спомените доаѓаа како летен дожд,
одеднаш и кратко. Затоа, кога одеднаш ќе дојдеа, ги запишував брзо,
скратено, и без ред. Така, еден ден, случајно се сетив дека познавав
еден Наум, и дека ја знаев неговата чудна љубовна приказна. Во
белешките, што заедно со мене се селеа по разни потстанарски соби,
се сеќавам дека имав и негов запис за тажната љубов, но за жал, сите
белешки од станот на „Пролетерска“ ми ги однесе големата поплава.
Затоа, седнат под сливата, сакав да се сетам барем на главните
настани од приказната. Знам дека почнуваше со некоја остра зима, и
знам дека беше патетична и наивно искрена. Ете додека така
размислував за судбината на тој мој тажен Наум, во дворот влезе
Магдалена Хаџигогова. Дојде право на чешмата, попатно собувајќи ги
сандалите.
- Што мислиш за пролетта? - рече.
- Мислам дека е убава! - реков и продолжив да пишувам.
-Тоа знам, тоа се гледа! - рече. - Но, дали пролетта навистина е
најубаво време за љубов? - праша со смеење и си плисна грст вода на
лицето. Од брадата ѝ капеа златни капки мајско сонце. Тогаш за
првпат помислив дека Магдалена Хаџигогова е навистина убава жена.
Видов како на градите й слетаа пчели и како таа веднаш замолча,
застана простум до чешмата, чекајќи пчелите да ја соберат росата од
нејзината блага кожа. Кога ројот пак се качи во сливата, таа си ги
избриша нозете и уште еднаш праша дали пролетта навистина е
најубаво верме за љубов. И не чекаше да ѝ кажам. Се насмеа, скина
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гранче од сливата, ми го фрли на масата, и, држејќи ја бујната коса во
рацете, како полски ветер влезе во куќата.
И навистина - следниот ден Магдалена Хаџигогова во куќата
донесе љубов. Дојде со едно тенко момче облечено во бел костум, со
темен шешир во раката и со очила што ја сменија бојата кога заста- на
под сливата. Момчето со стаклени очи веројатно сакаше да се
поздрави со мене, но Магдалена Хаџигогова го фати под рака, и,
шепотејќи му нешто на увото, го внесе во горната лева соба. Тоа беше
петок. А петок беше и кога Ана следната седмица се врати од
задолжителната настава во природа. Беше утро и јас си доаѓав од
непознатите и измешани патишта во ноќта. На аголот меѓу
„Дождовата ули- ца“ и „Солунска“, под сенките на липите, ја
забележав Ана. Всушност, слушнав како жуборливо се смее, а потоа
видов дека со неа на клупата седи и Симеон. Обравчињата ѝ беа
црвени. Знаев дека е среќна. Тивко скршнав низ тревникот и преку
стопанскиот двор на „Тешка тула“ стигнав право во мојата длабока
соба со решетки. Само миг подоцна Магдалена Хаџигогова го
испрати до портата своето тенко момче, се качи горе, и веднаш некако
диво почна да кашла. Веројатно повторно ѝ дојде старата болест. Кога
малечката стигна дома, мајка ѝ веќе беше во Државната болница.
Беше полноќ кога се врати. Слушнав како застана на сред соба, како
се издиша. Сосема тивко ѝ рече на Ана дека за роденденот ќе й купи
фустанче со црвени цветчиња. Чинам дека цела ноќ гушнати стоеја
под големата ламба, а пеперутките што влегуваа низ отворениот
прозорец им правеа сенки за да можат да ги скријат солзите. Таа
тешка тишина во горните соби траеше само два дена. Следното утро кога Ана облечена во новото фустанче со црвени цветчиња излезе на
„Дождовата улица“ - ненајдено се врати Аврам Хаџигогов. И чудо!
Наместо да вика и да фрла столчиња по ѕидиштата, тој одеднаш почна
да пее. Пееше некакви расипани арии, но толку мно- гу се дереше,
толку многу пискаше и завиваше што сите помислија дека целиот ќе
излезе од кожата, па ќе треба да се трча по „Дождовата улица“ за да се
фати неговото срце пред да излезе на „Солунска“. Пеењето не
престануваше - Аврам очигледно за шест месеци го имаше научено
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комплетниот класичен репертоар на папагалите, па мене единствено
што ми остана беше повторно да ги измешам патиштата. Кога излегов
на улицата, видов дека соседите ги затвораат прозорците и ги
спуштаат ролетните. Државниот мачор, кој најчесто спиеше стуткан
до решетките на мојот прозорец сега стоеше на старите гуми во
дворот на „Тешка тула“ и загледан во месечината чекаше тишина за
да заспие. Пред да излезам на „Солунска“, на широкото кај
канадските тополи кусо ги видов Симеон и Ана. Се држеа за
рачињата и гледаа како ветрот им ги раширува крилјата на гавраните.
Тие застанати на гранките ги клукаа ниските облаци што пловеа кон
Петелино. Сонцето се гаснеше во црвените цветчиња на нејзиниот
фустан. Тогаш ми се стори дека видов како фатени за рачињата ветрот
ги дигна над тополите и чинам оти како ангелчиња долго летаа во
пресниот воздух над градот.
Три недели подоцна во дворот на „Дождовата улица“, број два,
Аврам Хаџигогов мафташе со рацете и свиркаше исто како што
свиркаше папагалот на Симеон. Ана него го донесе минатиот вторник
и сама го закачи кафезот на сливата.
- Јас, ќерко, знам да летам! - велеше Аврам и постојано мафташе
со рацете. Папагалот, вознеми- рен од неговото свиркање, со клунчето
нервозно удираше во огледалцето што висеше во кафезот. Два дена
подоцна Ана негде ја однесе преплашената птица, но тоа не беше
доволно татко й да престане со свиркањето. Најпосле, токму пред
празникот на борците, пак дојдоа двајца бабачковци, набрзина го
собраа како клопче и го фрлија во модрото комбе. Сè до крајот на
„Дождовата улица“ се слушаше дека свирка и се слушаше дека удира
со главата во прозорчето на задната врата. Магдалена Хаџигогова,
дури пред мракот бледа како зимско сонце излезе во дворот, ја пикна
главата под чешмата и испи цел грст зелени апчиња.
Малку потоа, претрчувајќи низ дворот на „Тешка тула“,
возбудена и задишана, право во мојата соба дотрча Ана. Видов дека
во кафезот што го држеше пред своето лице, лежеше мртов црвениот
папагал на Симеон. Не знаев што да ѝ кажам. Седна на столчето,
држејќи го во скутот немиот кафез. Солзите ѝ капеа на малата кутијка
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за храна. Тогаш, веројатно за да ја смирам, ѝ ја кажав приказната за
чудното исчезнување на планината Петелино.
Планината не ја најдоа, но тоа не пречеше пред крајот на летото
работниците на градежното претпријатие „Тешка тула“ да ги исечат
канадските тополи на делови и да си ги поделат место плата. Подоцна
почнаа да исчезнуваат дупчалките, ријачките, штиците од бившиот
полски нужник и купот погон- ски гуми за трактор. Наскоро од
„Тешка тула“ остана само ѕидот што се граничеше со дворот на
Хаџигогови, шталата за влечни биволи и кривата кучка на ноќниот
чувар Ристо Прчот. Значи сето тоа еден ден го купи темен човек со
засукани мустаќи, со глава секогаш свртена во профил. Штом стапна
во дворот веднаш врза плетена лулка пред шталата за влечни биволи
и со денови се нишкаше, гледајќи право во сонцето. Луѓето што
минуваа по „Дождовата улица“ застануваа до оградата и долго гледаа
во новиот чуден газда на претпријатието. Многумина се прашуваа
дали човекот е воопшто жив, штом може да гледа зад сонцето. Никој
не се обиде да влезе во некогашниот стопански двор на „Тешка тула“,
а сите тврдеа дека во градот всушност дошол мртовец што се прави
дека е жив. Човекот навистина беше чуден, но не изгледаше толку
страшно - можеше барем да се праша зошто ја купил пропаднатата
фирма „Тешка тула“ и зошто така упорно гледа во сонцето. Можеше но, немаше кој! Минуваа денови, почнаа дождовите, а во дворот на
„Тешка тула“ , како во сите напуштени дворови, почна да расте една
силна трева, една бела трева. И тогаш, една ноќ, пробивајќи се низ
тревата како змија, додека луѓето во „Дождовата улица“ го тераа
третиот сон одзади, кај човекот што не слегуваше од лулката дојде
таа, Магдалена Хаџигогова. Беше облечена во бел фустан што се
проѕира. Ѕвезди ѝ гореа на градите. Застана до неговата глава и нежно
со бледите раце почна да ја трга тревата што му влегуваше во косата.
- Зошто плачете? - го праша.
- За сонот, - рече тој.
- Овде не се плаче за тоа, - рече таа.
- Зошто толку долго пуштивте да чекам? - рече тој.
- Таква била судбината, - рече таа.
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- Дојдов од Парагвај. Шпионите бргу ќе ме откријат. Овој двор

го купив за тебе, - рече и ја сврте главата кон југ.
- Кога треба да се вратиш? - рече таа.
- Утре, - рече тој - ако даде бог. А, каде е нашиот син? - праша и
повторно ја сврте главата кон север.
- Во нашиот сон. Треба заеднички сон за да се роди! - рече таа.
- Дојдов да го сониме, - рече тој и се сврте за да ѝ направи место
во лулката. Тревата брзо ги покри и почна едно ветре тивко да ги
лулка, да ги успива. Во мугрите во леген со топла вода, зад вратата на
летната кујна, Магдалена Хацигогова роди мртво дете. Само очите му
беа живи кога го покри со сува земја од ѕидот на градежното
претпријатие „Тешка тула“. Човекот на лулката уште два дена
гледаше во сонцето. На третиот се растопи како парче мраз и за миг
истече низ ситната мрежа. Низ стопански- от двор потоа со месеци се
меткаа само мачки и бумбари што се собираа во шталата за шарени
биволи. Во лулката луѓето од „Дождовата улица“ понекогаш гледаа
како лежи и се нишка старата општествена кучка на бившото
градежно претпријатие „Тешка тула“.
- Секогаш твоите приказни завршуваат со смрт или со кучиња! ми вели Ана, и за првпат гледам како јаде од моите суви сливи. Зошто мислиш дека секој живот мора да заврши со смрт? - ми вели
таа, и ме чека во заседа, трепка и молчи.
- Кога би имало избор, драга моја Ана, јас, секако, би избрал
нешто поубаво! - велам, а однапред знам дека тоа не е одговорот што
го чека.
- Смртта е крај што можел да го смисли и оној наш глуп Господ!
- вели, и ја фрла семката низ прозорецот. - Треба да се потрудиш и да
смислиш крај без да се умира. Крај во кој нешто ќе се роди! - ми вели
и се смее. Смешно ѝ е, всушност, што јас климам со главата, што така
лесно се согласувам со нејзините забелешки. А јас во себе си мислам
дека Ана е веќе многу постара од своите години, дека не можам веќе
да ја лажам со набрзина смислени приказни, закрпени и украдени
сижеа, развлечена фабула и препознатлив калап со кој приказната
секогаш завршува таму каде што почнува. Ана веќе не плаче за
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лажните умирања на моите измислени јунаци. Мислам дека веќе
никогаш ниедна приказна нема да ја растажи така како што ја натажи
еднаш приказната за еленот. Приказната за братчето што се напило
вода од стапка и потоа станало елен што умира заедно со својот сон,
како што умре во Гатеново сонувајќи го новиот ден кутрата девојка
Симонида.
На Ана, на таа малечка принцеза со син цвет во очите,
очигледно веќе ѝ беа досадни моите приказни.
- Тебе ти е страв од животот? - рече таа, се подигна на прсти и
со раката го погали малото маче што спиеше стуткано во аголот на
прозорецот.
- Стравот може да се победи, - реков.
- Јас се плашам од бубачки! - рече. - Сакам да го пуштат татко
ми! - рече, и тивко, како добра мисла, се качи во горната соба. А горе
Магдалена Хаџигогова веќе неколку дена ставаше топла тула на
подуениот мев и стуткана во креветот го колнеше денот, луѓето што
минуваа по „Дождовата улица“ и нејзината ќерка Ана. Офкаше, и ден
и ноќ, ја корнеше собата, пукаа штиците на подот. Тоа, веројатно, беа
страшни болки. И врапчињата тагуваа под стреата.
Симеон сѐ почесто доаѓаше во „Дождовата улица“, и, скриен во
сенката на портата, ѝ даваше на Ана шарени моливи и бели тетратки
што ги добиваше во пакетите на татко му од Требник. Но, нивниот
тивок разговор траеше кратко, зашто на вратата брзо излегуваше сега
веќе сосема сувата и свиткана Магдалена Хаџигогова, и со пискав
глас фрлаше гадни зборови на своето ситно девојче со прцлиња. Кога
Ана ќе дојдеше на вратата, таа ја фаќаше за коса и колку што ја држеа
нозете ја влечеше по собата, ја удираше во ѕидиштата. Ако тогаш се
качев горе, требаше на клоци да ја исфрлам таа жена во дворот и
требаше да ги натерам сите птици што спиеја во сливата цела ноќ да
ја поганат, и пак да ѝ биде малку. Сепак, Магдалена Хаџигогова
немаше многу сила и брзо престануваа шумовите и секнуваше
плачењето, а потоа таа повторно легнуваше во креветот и офкаше.
Болеста се ширеше, ѝ пукаше кожата на нозете и на вратот, очите ѝ
беа полни темна крв, не можеше дури ни да зборува. Ана седеше до
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неа, ѝ ги менуваше крпите, мокриот фустан, ѝ зборуваше за топлиот
ветар што дува по „Дождовата улица“, за тревата во дворот на
претпријатието „Тешка тула“ и за белите гулаби собрани на големата
маса под сливата. Понекогаш таа ќе излезеше и тогаш гулабите весело
удираа со клунчињата, како да го колват воздухот, подлетува, вртеа,
се радуваа, со крилјата ѝ ги бришеа солзите. Кружеа над неа како
ситни ангели, а таа се вртеше, и куќата леташе, леташе сливата,
портата, ѕидот што го делеше нивниот двор од дворот на „Тешка
тула“, леташе улицата, дрвјата, леташе градот.
А по „Дождовата улица“ веќе течеше некаква воена парада.
Минуваа воените ветерани. Накитени со ордени како лампиони,
старците се наредија токму пред мојот прозорец со решетки и чекаа
знак за да измаршираат до аголот на „Солунска“. Мачето што спиеше
на прозорецот ја истресе прашината од крзното и со ситен чекор,
полека и гордо, влезе во стројот како народен херој. Се доближив до
прозорецот и тогаш видов дека во истиот строј, во оној строј што
треба да тргне кон „Солунска“, напрчен како петел рапортира и
големиот јунак на Гатеново, херојот со најмногу ордени, храбриот и
вечен Атанас Толбухин. Државното знаме паѓаше токму врз неговата
глава, па не можев убаво да видам дали уште ја носи својата сламена
шапка. Сакав да му свирнам, да го видам, и затоа брзо се качив на
столчето, но токму кога требаше да му дадам знак дека го гледам,
писна силен марш и ветераните тргнаа шлапкајќи во вирчињата
останати скраја од ноќното миење на улицата. Излегов брзо во
дворот. Ана стоеше на портата, а гулабите ѝ пиеја вода од раката.
Иако не се сврте, знаеше дека стојам под сливата, и затоа тивко, за да
не ги уплаши гулабите, ме праша дали знам дека тие знаат да сакаат.
- Во Гатеново сите гулаби се диви, - реков.
- И овие се диви! - рече таа. - Којзнае колку долго ја носеле
својата љубов во клунчињата. Ја виде ли парадата?
- Малку. Веќе е завршена - реков јас.
- На „Солунска“ има бина, таму ќе зборуваат и ќе се фалат. Нема
кој да ги слуша! - рече. - Мразам луѓе што се фалат - рече таа.
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- Утре ќе одам во Гатеново! - прошепотев застанат под сливата.

Се плашев да не ги избркам гулабите.
- Би сакала да дојдам, но мама е многу болна. Вчера бев кај него,
ми рекоа дека утре ќе го пуштат - рече. До лицето држеше малечко
гулапче со црна линија на вратот. - Мора да е многу убаво во тоа твое
Гатеново? - рече.
- Ќе одиме напролет, - реков - Ке одиме сите заедно.
- И гулабите? - се насмеа таа.
- И гулабите, - реков.
- Добро, - рече и се сврте.
Тогаш како во магла го видов Толбухин. Трчаше низ тревата во
бившиот стопански двор на „Тешка тула“. Тревата е како вода - негде
го гледам целиот, негде само неговата сламена шапка, негде потонува,
негде излегува и мафта со рацете како да плива.
- Го гледаш ли оној човек? - ѝ велам на Ана.
- Каде? - вели таа.
- Во дворот на „Тешка тула“!
- Тоа не е човек! - вели, и проверува да не се шегувам. - Тоа е
кучката на Ристо Прчот! - вели таа. - Велат дека знае да зборува! рече и полека ги донесе сите гулаби под сливата. На вратата како
темна сенка стоеше Магдалена Хаџигогова. Кога ја видов помислив
дека е мртва, дека само уште нејзините гради ете течат по браздата
низ дворот. Но, таа одеднаш почна да кашла. Негде на „Солунска“
татнеа маршеви. Ветераните го славеа денот на поразот. Се слушаше
дури до железничката станица.
Кога се вратив од Гатеново со утринскиот воз што редовно беше
полн незавршени соништа, евтини парфеми и заводливи очи,
трагедијата веќе била завршена. На „Дождовата улица“ ја немаше
куќата на Хаџигогови. Наместо неа имаше само куп камења,
недогорени греди, маче што преташе во пепелта, а во дворот стоеше
црното стебло на сливата и двете столици од камен. Подоцна како
што дознав сето тоа се случило токму тогаш кога во нашиот двор во
Гатеново страшно почна да вие нашето старо, суеверно куче. Сè се
случило ноќе. Аврам Хаџигогов, пуштен за викендот дома, долго
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шетал низ дворот и гласно зборувал со сливата. Велат дека дента се
карал со гранките и ги терал да се свртат и да почнат да растат кон
исток, кон бившиот двор на градежното претпријатие „Тешка тула“.
Тоа траело цело попладне, а потоа седнал на скалите пред куќата и
почнал да лае. Оние што подоцна го враќаа времето назад, назад сѐ до
огнот, велеа дека на „Дождовата улица“ таа ноќ се собрале илјада
кучиња. Меѓу нив некој ја видел и кучката на Ристо Прчот, која,
качена на ѕидот од плитар, зборувала со месечината. Дали Аврам
престанал да лае - никој не можеше со сигурност да каже. Истрагата
подоцна утврди дека во два часот по полноќ тој истурил две канти
бензин под сливата, околу куќата, на таванот, ги заклучил сите врати,
ги врзал прозорците, за да не може никој да излезе, а потоа влегол во
долната соба со решетки на прозорецот, се полил со бензинот што
останал, легнал на масата, врз моите приказни, и во мугрите на
„Дождовата улица“ веќе ја немало куќата на Хаџигогови. Ветрот што
дувнал од „Солунска“ го проширил огнот низ тревата во бившиот
двор на градежното претпријатие „Тешка тула“, а, пред да се појави
новото сонце изгорела и шталата за влечни биволи и гнилата лашка
од мрежа во која често се нишаше кучук, на Ристо Прчот. Во пепелта,
подоцна, најдов ма цветче од фустане на Ана и неколку ситни
парчиња од „Идиот“ на Достоевски. Поради мојата малечка принцеза
Ана - која сега ќе имаше исто толку години, колку што тогаш имав јас
- сакав да се сетам повторно да ги запишам сите наши приказни.
Седнат под оваа стара слива во Гатеново - сосема студена левата
страна, студен како таму да не сум јас, како да се двајца - понекогаш
мислам оти Ана сѐ уште лета во пресниот воздух над градот, но знам
дека веќе не може да ме препознае. Судбината и мене ме фати во
заседа. Сега за сѐ е веќе доцна.
Остана тихо и тајум по „Дождовната улица“ долго да ја шетам
мојата тешка крв. Старите тополи веќе беа суви. Во дворот на
претпријатието „Тешка тула“ се градеше приватна фабрика за сушени
пиперки, а во трошните куќи отспротива еден по еден често паѓаа
цели прозорци и стреи. Понекогаш низ дворовите ќе претрчаа црни
мачки, ќе стропаа канти и тенекии, или, одеднаш и силно, ќе
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заштракаа сувите гранки на тополите, иако птици одамна немаше.
Само дождовите доаѓаа да ги разбудат спомените и бубачките во
црното дрво на Хаџигогови. Ако даде големиот Бог и, се разбира,
ситното градско ѓаволче - и ако бидам барем малку жив – ќе
гледам да стигне трошка време за да ги изредиме, за убаво да ги
исплачеме кутрите препукани луѓе на мојата исчезната земја.
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А водата, морето, ќе го најдат други и тогаш сите можеби ќе
помислат дека оваа долина отсекогаш била море, а јас отсекогаш еден
обичен лажго разочаран од себе и од својот народ. Само што тогаш
никој нема да знае кој сум јас. Јас!
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СИЛЈАН СОКОЛОТ

Испораката на последниот сокол за Султанот доцнеше веќе
полни три месеци. Иако куциот Давидов беше прочуен соколар,
гнездар и даскал за летање, птицата овојпат воопшто не го слушаше.
Не помагаше ништо ни тоа што тој во својата богата кариера досега
имаше над илјада одлично издресирани соколи, ниту пак тоа што
беше највешт трагач по гнезда од бистри птици на Балканот.
Навистина беше врвен професионалец. Дури и сонот му беше полн со
разлетувања, приземјувања, пикирања и превртувања. Се вртеше и тој
во креветот како сокол. Понекогаш, дури стигнеше новата порачка,
намирисан со мајчина душичка, јавно, пред младите неопитни соколи,
водеше дива љубов со жените што доаѓаа со мисија да ја откриваат
неговата дарба за дресирање, војување и хипноза. Под нозете, како
темјанушки, му лежеа илјадници женски срца. Сепак тој навален во
својата плетена столица за клацкање само за една велеше дека успеала
да му го отвори тајниот ковчег во душата.
„Името ѝ беше Севдалина, косата црвена а очите пола зелени,
пола сиви - типично балкански. И слушаше! Со жените - велеше
Давидов - никогаш не треба да се разговара како да ти се рамни. Тие
никогаш не мислат како што мислиме ние! И никогаш не треба да им
се додворуваш, сокле, брате! Разбери! Никогаш! Додворувањето е
очекување да ти одговорат на прашањето токму како што би
одговорил ти а треба да знаеш дека тие не можат да мислат исто како
тебе! Тие се жени!“ - велеше Давидов, го фрлаше соколот во костенот
и тивко му свиреше за да направи уште неколку круга во дворот.
Дури тра- еше тој подготвителен лет, најдобриот дресер и гнездар на
Балканот заспиваше во својата плетена столица премален од своето
кружно пцуење на птицата. Подоцна соколот му слетуваше на рамото
и со клунот му го чистеше цутот во косата. Никако таа мрзлива птица
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не сакаше да се дигне над костенот. А Султанот веќе имаше пратено
абер дека ако за две недели не стигне пилето што ќе го води во
победи, на Ѓурѓовден во Стамбол нека му ја донесат главата на
Давидов. До денот запишан во тевтерот имаше уште само два дена а
соколот никако не сакаше да ги слуша наредбите на дресерот.
Напротив, воопшто не се дигаше повисоко од костенот и погоре од
тополите во паркот, не сакаше да лета грбно, кружно, понирачки и
качувачки, шпионски и ловно, не сакаше да едри, да пикира и да се
преправа дека мртов езди на небото. Наместо тоа сакаше само да си
игра и да го чисти цветот во косата на стариот.
А пред него сите птици што тргнуваа од дворот на Давидови
навреме стигнуваа кај видни луѓе во Стамбол. Штом Давидов ќе
утврдеше оти соколот може сам да го најде патот низ балканските
ветришта, се качуваше на костенот и оттаму му мафташе со сламената
шапка дури птицата не се изгубе облаците над градот. По пет дена
летање, за вина помалку од кираџиите што постојано го истиот пат,
соколот стигнуваше во Стамбол, читајќи ја право во тремот на
црквата „Света Софија“. Оттаму, адресата на прстенот од цинк на
левата нога, клисарот Тимотеј, кој беше платен за тоа, ја носеше
папсаната птица во куќата на сопственикот, најчесто во летниот сарај
на Султанот. Таму, во куќата на сопственикот, соколот цела недела го
миеја со цветна вода за да се надвие авата од чад, пеплишта, буни и
востанија собрана попат дури траел тешкиот лет низ Балканот.
Но, овој сокол, иако беше најубав од сите што досега беа
најдени во долината, не сакаше да замине. Првпат дресурата не
„фати“. Попусто мајсто Давидов, потомок на Хазарите заталкани низ
Македонија, ги вртеше сите стручни книги. Попусто ги прочита сите
јавни искуства и ги проба сите познати и непознати магии. Птицата
спокојно си стоеше на неговото рамно со клунот ја клукаше
месечината и фрлаше жолти парчиња во книгата што дресерот ја
вртеше во скутот. Можеби оти не му обрнуваше внимание, соколот
бесно ја парчеше месечината а месечината пискаше како уплашено
пиле дури Давидов гласно читаше спомени од Марко Поло и во нив за
Канот Кубилај кој водел на лов 10.000 соколари и 500 соколи. „Тоа е
35

страв да те фати, сокле, сонцето да се помрачи од крилја, сокле,
небото да потемне од клунови, брате!“ – врескаше нервозно Давидов
а соколот сѐ туку пафкаше со крилјата и уште пострвио ја кинеше
месечината. „Дубровчаните, сокле, имале толку многу дресирани
птици што без никакви предрасуди им продавале дури и на
непријателите! Печалеле многу пари од непријателите, сокле братче!
Многу пари! Нивните брзи, културни и послушни птици ги барале
дури во Венеција, Бари и Палермо а од Палермо за уште поголеми
пари птиците ги продавале во Босна, Франција, Англија и Германија.
Берлин бил полн дресирани птици, сокле! Европа, сокле, во време на
ловната сезона имала стотици одлични балкански птици за тактичка
измама. Со нив, сокле, можеле сѐ да откријат, сѐ да ветат и ништо да
не направат навреме!“
Во мугрите, кога месечината беше сосема распарчена,
Александар Давидов кинеше купишта стари книги, списи, свитоци,
пергаменти, а најпосле стигна и до житието на Свети Кирил, брат на
Свети Методиј, составувачот на словенската православна азбука.
Ситните птици, што веќе почнаа да се будат од стреите и атлите,
сонливо се прпелкаа во рапавиот глас на Давидов, кој и во мугрите
продолжи нешто да чита, нешто да измислува а притоа сосема
сериозно да му се заканува на соколот што со крилото почна на
мајтап да му ги крие словата и сонцето. „Кирил, кога бил млад, сокле
непријателу мој, имал еден многу паметен сокол, ѓубре! Птицата
знаела со крилјата да им ги чисти очите на светците, да составува
пробни азбуки со букви од дрво, знаела да ги гаси догорените свеќи,
да му го носи кандилото, да му потура вода кога се мие по молитва и
да го чешка на вратот за да не заспие дури во глуво доба ги пишува
своите житија и проповеди. Знаел дури и да ја чука камбаната, башка
за погреб, башка за слава, мрсник! За несреќа, еден ден, кога светецот
ловел полски еребици во близина на Солун, се дигнало страшно
невреме и виулицата го однела соколот во облаците. Свети Кирил две
години тешко тагувал, ја одлагал азбуката и мисијата во Моравија, го
барал својот сокол по сите грчки и македонски провинции. За жал од
птицата немало ни глас, ни пердув. На крајот од втората година еден
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гнездар од Русија му донел пиле со слични пердуви на опашот и на
вратот, ама, сепак, тоа пиле никогаш не станало сокол каков што бил
оној што му го однела виулицата. Подоцна, по моравската мисија,
Кирил заедно со брата си Методиј стигнал дури и во Рим, барајќи го
меѓу другото и соколот. Меѓутоа, наместо него во гнездо од тага ја
нашол таму само својата смрт. Велеа дека за време на силни виулици
на неговиот гроб во Рим се спуштал сокол со мајчина душичка во
клунот, ама јас не верувам во тоа, мрзле! Добар сокол никогаш не
носи цвеќе во клунот! Дури ни ти не би го сторил тоа, нели? Еве, ќе те
крстам Силјан! Стигни каде што треба, а потоа стани и човек ако
сакаш!“
Соколот беше сосема премален и веќе дремеше залепен за
вратот на дресерот. Кога преспа, се исправи, скокна во скутот и дури
се клатеше како пијан Давидов му ги намачка крилјата со чај од
мајчина душичка, му дувна во клунот и тогаш соколот затрчувајќи се
од столишците до костенот се одлепи од земјата и спретно сврте еден
низок круг во дворот. Следниот круг го наирави над куќата а третиот
веќе го дигна над тополите во паркот. Ветрот што дувна по улицата
на дивите костени, го подигна во облаците и по неколку премети во
срчата над градот соколот веќе воопшто не се гледаше од дворот на
Давидов. Минаа неколку часа, ветрот стивна, но соколот уште го
немаше. Пред да се смрачи, кога Давидов веќе помисли оти птицата
најпосле реши да замине за Стамбол, Силјан се појави над костенот и
во бришечки лет брзо се спушти во скутот на својот стар, осамен и
задреман дресер. Пафна со крилјата, кресна и пред нозете на Давидов
спушти розови женски гаѓички. Го чукна по брадата и пак се крена во
небото. Набрзо од високо спушти градник со ѕвонченца, неколку
свежо испрани женски елеци, чорапи со пеперутки и без пеперутки,
конопни мидери, појаси за невиност со катанци и без катанци,
десетина пара црни костими за капење и уште цел куп најразлични
мириси. Цела ноќ Давидов умираше од срам и од мака. Со рацете се
обидуваше да го симне Силјан соколот на дивата лоза, но птицата
никако не сакаше да се спушти. Правеше весели премети и понирања
над дворот, и се така одвисоко пушташе градници, ренесансни
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корсети и ноќници, најразлични женски соништа што уште мирисаа
на невиност. Мошне брзо дворот на Давидов беше послан со
разнобојни женски гаќички. Имаше со чипка и со реси, со рози и со
точки, со ногавички и без ногавици, со дупчиња десно и со
триаголник напред, со лист назад и без ластика горе.
Имаше свилени, памучни, волнени и неколку сосема уникатни мрежести гаќички од јута и пердуви. Пред сосема да се осамне,
целиот двор на Давидов беше насипан со миризлива женска долна
облека, со воздишки, со женски срца пресувани како темјанушки, со
мириси што испаруваа заедно со ноќната роса во костенот. Во дворот
владееше некаква чудесна, шарена зима - сѐ беше затрупано од тие
чудни женски соспи! Кога сонцето се стркала по покривот на
градската управа Давидов веќе не можеше да стане од столицата седеше преморен, зазбивтан и до гуша затрупан со градници и
гаќички!
Тоа утро, туркајќи ги купиштата женска интимна облека што
стигнуваше дури до врвот на костенот, царскиот гласник од Стамбол
стаса некако до местото каде што требаше во својата плетена столица
сѐ уште да седи стариот дресер. Турчинот неколку минути буричкаше
со својата сабја во купот розови гаќички и дури на крајот го откри
лицето на Давидов. Беше навален во столицата, лицето му беше
свртено кон небото а во очите штотуку му цутеше некојанова пролет.
Гласникотја дигна сабјата, замавна и следниот миг главата на Давидов
замириса на мајчина душичка.
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ВЉУБЕНИОТ ПЕТЕЛ

Се викам Буцко Писац.
Пред неколку дена решив да ја запишам приказната за
бајковскиот петел, меѓутоа, и покрај желбата и упорноста, петелот
никако не сакаше да влезе во мојот метафоричен кафез. Ми ги
колвеше зборовите како зрна јачмен; клукаше во речениците, во
уводот и заплетот, преташе како да е на буниште а не сред фабула на
расказ. Ништо не признаваше - ни мене, ни Хемингвеј, ни Стале
Попов, ни Флобер, ни Булатовиќ, ни Фокнер, ни Стојан Христов, ни
Толстој, ни Тургењев, не го признаваше ни Цепенков, па дури ни
Маркез заедно со петелот за борба и полковникот кому нема кој да му
пишува. Ништо мојот чуден петел не признаваше. Бесно ги фрлаше
метафорите и описите, монолозите и дијалозите, текот на свеста и
лирскиот реализам а неговата историска глава сосе кикереската
трепереше како црвен облак; го сечеше небото на ситни, крвави
парчиња. „Што сега“ - помислив - „Што да се прави сега“, - реков
цитирајќи го Гете, Чернишевски, сеедно. Го оставив моливот; се
напив малку вода од плитката чаша, вртејќи ја главата малку на
едната, малку на другата страна, исто како што прават птиците,
мајката, кога се симнуваат од небото за да ја згаснат набрзина жедта
од некое вирче на патот, и погледнав низ прозорецот. Гледајќи на тој
начин, де со едното, де со другото око, мајкага, се вратив во правта на
Бајково и видов едно сигно петле во нашиот стрмен двор. Ветрот му
се пикаше под крилјата обидувајќи се да го подигне, да го качи на
подурнатите ѕидови од нашата стара куќа. Најпосле дувна посилно и
петлето одеднаш се најде горе, на предниот ѕид. Неколкупати,
надуено како за борба, му се опре на ветрот, запафта со крилјата за да
не падне а потоа се стресе како наврнато полско пиле, и запеа. Од
неговата песна, или од ветрот, сеедно, се сронаа последните булки
што беа израснале врз најгорните плитари во ѕидот. Тогаш ми се
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стори дека јас и петлето, мајката, ги вртиме истите очи за да се
видиме, и истите очи за да се заборавиме. Ми се стори како да сака да
каже дека нема дарба и нема уметност што ќе ја замени судбината,
што ќе ја смени вистината.
Ако е така, еве ја вистината.
Селото Бајково десетпати е палено од Турците, двапати од
Бугарите, еднаш од лудиот Борко, двапати од Србите, еднаш од
чукнатиот селски љубовџија Тренчо, двапати од Грците и еднаш од
мене, Буцко Писац. Не изгоре цело, се разбира. Само нашето маало.
Се запали прво плевната. А како? Па, лесно Таму со боринче ги
скоривав заспаните птици пикнати во стреата од слама. Кога ќе ги
осветлев, тие веќе не можеа да мрднат. Ги фаќав кроце, како питоми
гулапчиња, а потоа, утредента, му ги продавав на Илчо Крчов
Трчалов кој велеше дека потем ги продава во градот и велеше дека
таму од нозете на врапците, косовите, сколовранците, утките и
гугутките прават игли за инекции. Ете, така, значи за мали пари, за
петле од стопен шеќер, но за хумани цели, како што велеше Трчалов,
ја запалив плевната а потоа и целото маало. Тоа е вистина, иако не е
историја.
Овде мора да се признае дека најпознато и најгорено маало во
Бајково е биковското маало. Има и песна за еден таков пожар.
Песната пее а малото гори. Дури тоа гори, во една куќа, во авлијата,
Добри војвода на стол си седи, брадата си чешла и аскерот го плаши.
Си ја пеам, еве, песната и пак ми доаѓа петлето качено на ѕидот. Оној
дол меѓу четирите допола урнати ѕида порано беше нашата голема
одаја. Не можеше да се дооди, еј! Имаше два прозора. Едниот гледаше
во багремот а другиот во смоквата. Кај багремот, ноќе, кога ќе го
спотераше, мочаше дедо Кирјан а во смоквата баба Кирјана. Кога
последен пат бев во Бајково и кога влегов во урнатата соба - каде што
велат дека сум научил да одам а јас не се сеќавам на тоа - се сетив
како седнат на текмето фаќам птици под леген, влечејќи го конецот
што беше затегнат од моите раце низ мало дупче под прозорецот до
стапчето што го држеше подигнат легенот во дворот. Се сеќавам дека
потоа научив да ловам риби со раце, ѕвезди со очи; го запомнав
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мирисот на присојот и на осојот, научив да ги распознавам дрвјата по
лисјата и стеблото а не само по плодот; научив да се прикрадувам под
прозорецот на Цутика Парагонова кога ги читаше писмата од либето
Стојан што замина со параходот и кој ѝ имаше кажано дека пак ќе се
врати, а ѝ даде и шамивче за да си ги брише солзите дури чека тој да ѝ
се врати; ја имав видено како кутрата навистина со истото тоа
шамивче си ги бриши солзите дури Прцан Писпиле ја лекува од
женски болести на полна месечина. Полна е со спомени нашата
голема одаја. Кога бев мал, собата беше огромна. Не само што не можев да ја изодам одеднаш, без паѓање, туку и никогаш зиме не се
стопли како што треба. Иако имаше пампурче и сулинари кои вртеа
по сите ѕидови пред да се пикнат во оџакот, внатре секогаш беше
кочан ладно. Дедо Кирјан велеше дека „студи како Сибир“ а баба
Кирјана - „скраја да е, скраја да е“, и сѐ туку пикаше чланливи
трупчиња во пампурчето. А може не беше така ладно; може мене така
ми се чини, сега, дури стојам среде собата а ѕидовите чинам ќе ги
допрам само ако ги испружам рацете. Можеби ќе можев и таванот,
ако беше ист, ако не беше претворен во небо, во небесен свод, што би
рекла песната.
На врвот на предниот ѕид стоеше, нели, петлето и сѐ само ми се
пулеше, ме ѕуреше де со едното, де со другото око. Тоа погледни ме,
јас погледни го. Не можеме да се препознаеме. А и јас не сум сигурен.
Можеби е петлето кое кога бев сосема мал го спасив за да не му падне
црвено перде на очите, но може да е и петлето што три песни пее и
Марко Крале ми го чека, или може да е петлето од „петли те пеат,
зора се зори“. Тоа е само трепка и стои, а Јас трепкам и се вртам
заплеткан во пајажината што ги поврзува ќошињата со долапот,
долапот и 'рѓосаното пампурче, пампурчето и железниот кревет со
паун на предната страна, предната страна со паун и гробот на баба
Кирјана Несторова, гробот на баба Кирјана Несторова со гробот на
дедо Кирјан Петров Несторов, гробот на дедо Кирјан Петров
Несторов со гробот на татко ми Петле Килјан Петле Нестолов, како
што го кажував тогаш кога требаше да кажеме чии сме и кои сме, па
дури потоа да ја пееме песната „прваче сум титово“ и „време јас сум
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битово“, или „јас ти стискам рака и ти велам дека секој од срце те
сака“. Како го лажеа човекот! Кој ќе стигнеше го лажеше, и здраво и
сакато. А тој им веруваше, мајката, за инат на вистината. Една паја
жина излегува низ паднатиот прозорец и се губи во зракот од
бајковското сонце кое отсекогаш дури не потоне кај Марков гроб ја
грее само нашата куќа, поточно само долната, големата одаја.
Еве ја пак вистината.
Сето ова што го напишав сметајте дека не е напишано. Сакав да
пишувам за бајковскиот петел. За нашиот славен бајковски петел а не
за петлето од нашата голема одаја. Сакав да кажам дека веднаш штом
ми ги распрета речениците, како да се тие буниште а не врвна
уметничка творба, ми дојде една сјајна идеја. Имено, јас за нашиот
славен петел нема што да пишувам. Ќе ги отворам, еве, мемоарите на
Росен Пејо и од збор до збор ќе го препишам она што е напишано
таму за него. Тоа се историски факти. Мене ми останува после само
да чекам и да видам што мисли бајковскиот петел за настанот што се
случил 1902 година во Бајково. Значи, мило петле, по претходно
извршено предавство, во биковското маало била сардисана четата на
Добри Брадата. Дури траела борбата, Владо Куртев. Антон Чеха и
уште десеттина комити гледале неколку кокошки и еден петел, пијан
или заљубен, сеедно, како се бркаат по дворот. А од сите страни
фрчеле турски куршуми. И комитите пукале во аскерот, не го гледале
со едно око и петелот мераклија, и гласно се смееле. Се кинеле од
смеа. На аскерот не му било јасно што се случува во дворот. Петелот
ги гонел кокошките, но постојано паѓал пред да скокне, пред да ја
притисне кокошката во правта. Дури тој загорен, заљубен и пијан
трчал по дворот, Турците веќе го стегнале обрачот околу куќата.
Комитите пукале, се смееле, ги трошеле последните патрони,
навивале за нашиот бајковски петел, но попусто. Тој само
подлетнувал, потскокнувал и треснувал со главата во правта. Борбата
со турскиот аскер завршува трагично за четата. Бајково е запалено а
десеттина комити се убиени. Остануваат живи само Владо Куртев и
Антон Чеха, кои доаѓаат некако до реката и се засолнуваат во една
пештера под Клепа. Чеха бил ранет во градите а Куртев во раката. Тие
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му раскажувале за крвавиот бој, но и за чудниот петел на Росен Пејо а
Росен Пејо потоа сето тоа го запишал во своите мемоари, како и тој да
бил таму, мајката.
Кога Турците влегле во дворот и кога ги виделе мртвите
четници спружени во правта, испукале почесен плутон и веднаш
избегале од Бајково за да не ги фати огнот што почнал да се симнува
од ридиштата. Петелот, без никаква причина, зашто Турците не биле
кокошки, трчал по нив до Криви Дол а кога утредента се вратил во
Бајково бил пречекан како јунак над јунаци. Народот спомнува дека
истиот петел го јавал подоцна некој безобразен Јанко со петокрака на
челото, меѓутоа, сведок за тоа не се пријави.
Ете тоа е вистината.
Кога изутрината се разбудив, ниту еден збор не беше таму каде
што го оставив ноќта. Сè беше распретано, не личеше на ништо. Се
разбира, се откажав од намерата да напишам расказ за бајковскиот
петел. На парче хартија остана само насловот. Доколку нешто под
него некогаш сепак се појави, не верувајте му - не е мое! Гледајќи де
со едното, де со другото око, јас одамна заминав од Бајково. Сега сум
во Нов Зеланд, и никогаш не се оженив, мајката. Останав сам со
чудната навика кога пијам вода да ја дигам главата на секоја голтка.
Се викам Буцко Писац. Од мене толку! Оттука натаму вистината нека
ви е напомош.
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ЕЛЕНА И ЛАЗАР. ПОТОА САМИ

Децата си ги бришеа газињата нацуцулени кон црквата „Свети
Димитрија“. Веќе ни Петар не ги бркаше. Пред нив вратата на
канцеларијата висеше како скршена гранка. Жолти парчиња хартија
шетаа по собата, подлетуваа кон таванот или пак се лепеа на лишајот,
во ќошот. Летаа во круг - испратници, пожолтени сметки, гнили
белешки и документи.
Посилните ветришта, оние што не ги сопира ниту црквата
„Свети Димитрија“, оние на кои им пука кожата кога се провираат
под бодликавата жица на крајот на гробиштата, ги распарчуваат и
дебелите книги, ги влечат издупчените и мувлосани папки полни гнил
јачмен, ги подигнуваат, ги трескаат на подот и во ѕидиштата, ги
превиткуваат насреде и им ги лепат на газињата на децата што клечат
пред вратата, или, пак, а тоа се случува почесто, ги префрлуваат преку
урнатиот прозорец и ги собираат во тремот на црквата „Свети
Димитрија“, во заградениот гроб на паднатите борци и во ситните
багреми крај реката.
Но, вакви ветришта ретко префрлуваат преку Петелино. Во
ѕвонец сме и сѐ само врти околу нас и бара дупче да ни се пикне меѓу
нозете. Со двете раце кога има силни ветришта се држам за јажето,
клепалото се ниша, ме влече угоре како да држам бесен коњ. Чинам
ќе ме дигне во облаците, ќе ме прошета со камбаната над долиштата,
над зелените камења на манастирот „Свети Георгиј“, отаде Марков
Гроб и отаде Коњските Гробишта, па крај Чебрен и над Петелино и
потем ќе ме тресне во камбанаријата, на скаливе полни црви и влага, а
наоколу пак ќе летаат испишани листови, ќе се пикаат долу во тремот,
и јас, кога ќе престане да дува, ќе морам да слезам долу со
чеперашката, да ги нижат еден по еден и потем да ја наполнам
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конопната вреќа, да ја однесам кај Коњските Гробишта и да ја
запалам.
Кога го држам јажето за да не чука напразно кам- банаријата,
разлетан, како да е и самиот парче хартија, од здравата соба на домот
истрчува Лазар Писка. Со црвено и долго косиште, како гривата на
големиот коњ на Песаров, мавта со рачиштата, трча по хартиите што
му летаат над главата и пред него, лази зад спомениците и скока,
подрипнува и се фрла со рацете напред, како кога пред мало кутре
одненадеж ќе скокне штурче, и се смее кога ќе зграпчи парче жолта
книшка, кога ќе го стутка во некој од внатрешните џебови на
карираното палто. Децата истрчуваат од заветот, држејќи си ги
потсмолкнатите панталони и со прстињата му ги покажуваат ситните
хартии што летаат во црквинскиот двор. Лазар се залисува од смеење,
трча околу црква и удира со рацете на предните ѕидови, ги лови
скриен зад спомениците, одѕева целата камбанарија кога ќе пречека
некое залутано парче што ќе му удри право во раката кога ќе стои
заплатен во заседа зад олтарот.
А, ова не трае многу. На купот искршени керамиди ќе се појави
Елена Писка во зелен фустан. Лазар ќе корне трева, ќе ја тресе главата
како сопнат коњ и ќе вели дека веднаш ќе се врати, само да собере
малку трева за јарето, а кога ќе види дека таа не се помрднува од
ќерамидите, ќе се пикне под оградата на гробиштата, под бодливата
жица и ќе го снема долу зад излупените ѕидови на кои растат кус
јачмен и тревки. Не минува многу, а заедно со писокот на ветрот и со
книгиштата што вртат во круг како ноќни бубачки, ќе првне, ту
посилно, ту намалено и искинато, и мелодија од усна хармоника.
Ветрот престанува и јас кроце ќе слезам долу во тремот, ќе ја
земам чеперашката и едно по едно ќе ги соберам сите валкани и гнили
книшки. Потем ќе ги ставам во конопната вреќа и ќе ги изнесам угоре
кај Коњските Гробишта за да ги запалам.
Кога небото е сиво, а ветрот полека стивнува и се притајува во
пештерите на Петелино, под црквата, плукајќи на секој чекор како да
голтнал куси влакна, поминува Петар Чонда. Старата ловџиска пушка
му подрипнува на грбот - јас го гледам навален на чеперашката, тој ме
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гледа малку мене, малку конопната вреќа што ја стегам меѓу нозете.
Очите пак му се исти, само што сега често трепка.
Трепка така со очите и вели: „Ќе врне“.
Бучат облаците над Петелино како да се тркалаат огромни
буриња, и бели се. А штом се такви тогаш е град. Затоа Петар Чонда
мора да трча до Марков Гроб, мора да биде блиску до топчето, оти
кога ќе јават, тогаш топчето треба веќе да е полно и треба веднаш да
се напрчи угоре во облаците, да го здроби градот, да го стопи.
И не оди многу. Петар ги претрчува лозјето и копривите над
гробиштата, се појавува горе над големите брестови и потоа плиснува
жешка вода врз црквата. Млада трева се дави во браздата што гргнува
од кај олтарот, а јас, потпрен на чеперашката ја стегам со нозете
конопната вреќа и се крстам. Лазар го поттргнува зеленото перде и
стои залепен со носот на прозорецот:
Гватемала, петти август, илјада деветстотини триесет и
шестата година. Предраг брате Петре. Мило ми е да ги гледам овие
убави сликички што постојано ми стигнуваат. Колку се убави и колку
убави спомени има во нив. Како убаво изгледа нашата мајка. Исто и
ти си убав. Ти праќам слика од мојот мал Карло. Мноѓу е развиен. На
тебе. Росанда е голема, но складна. Има некаква вродена елеганција,
нешто што ја чини мила. Директорката на приватната гимназија,
каде што таа учи, многу ја сака: сакам да биде учителка.
Се гледа од оние слики што ми ги испрати пред Божиќ, оти
куќата ни пропаѓа. Направи рачун колку ќе треба за да се поправи,
колку за боја за вратите и за прозорците, колку црна боја за подот и
тогаш тоа збери го и прати ми го сето на едно книвче. Јас мислам,
брате Петре, оти ако куќата ни падне, сите таму кај нас ќе ни се
смеат оти ништо не знаеме да направиме и ќе мислат оти тате
имал право што не пцуел.
Кога ќе престане, а водата ќе се исцеди и од големите бресја во
гробиштата, Лазар ќе го одлепи носот од прозорецот и пак ќе си ја
продолжи својата долга и еднолична мелодија. Можеби од свирењето
или оти е многу стара, таа негова усна хармоника повеќе личи на
излижана штичка или на парче гнило дрво што реката случајно го
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исфрлила на брегот, отколку на некаков музички инструмент. Но,
Лазар, ете, свиреше и на тоа. Го слушам дури кај Коњските Гробишта
кога ги палам жолтите и извалкани парчиња хартија. И кога се
враќам. Кога ќе ги поминам дивите круши и бозјето, кога ќе слезам на
кладенецот во Гиновец. Тогаш се слуша најдобро - одѕева од
пештерите.
Еден Велигден, а беше измината цела година одкако замина,
Лазар се врати пак со истата усна хармоника, но сега кога свиреше до
неа секогаш држеше и стаклена чаша. Велеше така се појачува звукот.
По цел ден седеше на урнатиот прозорец од каде кога дуваа силните
ветришта излегуваа оние гнили парчиња хартија што се собираа во
тремот на црквата. Седеше на прозорецот, мижеше и свиреше. Јас го
слушав, иако сите песни веќе ги знаев напамет. Понекогаш навистина
сакав да престане, мислев дека ќе биде најдобро да му се скрши
чашата или пак да се рацепи тоа негово излитено свирче. Така мислев
најмногу тогаш кога стариот поп Андоние сосила кашлаше, го дуеше
вратот како жаба, му се тресеа и рацете затоа што Лазар многу гласно
свиреше. Го грешаваше поп Андоние дури и опе- лото, којзнае што
пееше. Луѓето и без тоа плачеа.
Сега кога стојам здрвен во камбанаријата и кога го држам јажето
за да не удира клепалото напразно, некои работи полека си влегуваат
во калапот. На пример, зошто другарот Петар во средите попладне ме
пушташе да ги праќам писмата за брат му во Гватемала? Потоа, зошто
секогаш во среда? Сега е просто како грав. Едноставно затоа што
секоја среда Лазар Писка ја поминуваше во товарната станица за
трупци во Лукар, а Елена Писка остануваше сама. Кога ќе се вратев
некаде околу седумте навечер морав да ги соберам сите расфрлани
книги во кан- целаријата, целиот под беше затрупан со хартии, морав
да ги барам бројките, датите, да ги редам по број, со ред, оти утре
другарот Петар нема да слуша никакво оправдување. Тој секогаш е во
право. Тогаш мислев дека тој многу лошо научил да ги смирува
нервите. Јас тоа го правев поинаку - пример кога дедо ми Ѓоре
Брушки падна од чатијата на шталите, а му велев на Петар да не го
тера да се качува толку високо оти е стар и му се тресат рацете, трчав
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бос по реката, удирав по чадорките и викав, се дерев на цел глас и
брзо ми поминуваше маката.
Но, не било само тоа. Сега е сосема извесно дека хартиите не ги
расфрлил на подот од мака. Кога ветрот ги носи во тремот на црквата
„Свети Димитрија“ и кога јас ги собирам со чеперашката, знам оти
сите не се жолти од времето и од влагата. Но тоа сега не менува
ништо. Во дупката кај Коњските Гробишта сите исто горат.
Понекогаш во канцеларијата доаѓаше и Лазар. Јас морав да
излезам надвор. Седнував на дрвената клупа и си го слушав срцето.
Требаше да внимавам и на дишењето, оти клупата беше многу стара и
крцкаше. Знаев дека тоа го разбеснува другарот Петар. Често така
згргулен на клупата задремував а децата качени како мравки едно на
друго ми ставаа на главата цел куп жолта трева. Тресна врата, јас
скокнав, помислив дека сум паднал од нашиот стар орев во Гиновец.
Ја истурив сета трева пред Лазар. Тој само ја удри со ногата, плукна
во пепелта и опцу. Не мене. Го опцу другарот Петар.
Сега тоа е многу поврзано - треснувањето на вратата и зелениот
џип. Но, тогаш имаше меѓу сето тоа и мртви крави, еден тракторист
згаси жетварка во нивјето во Чаковец - не знаел да кочи - тогаш
Лилјана Аџиевска му фрли жива сода на Благоја Родев, му ги дупна
очите, но не отиде в затвор. Дојде неколкупати на разговор кај
другарот Петар Чонда, а јас потоа пак цела ноќ редев разни писма,
хартии, испратници, тевтери, сѐ со ред, по број. Имаше и две свадби,
три погреби - двајца старци и еден убиен - и дури сетне дојде
зелениот џип и го однесе Лазар Писка. Таму морал да го тепале само
по глава.
Гватемала, осми декември, илјада деветстотини четириесет и
деветтата. Предраг, брате Петре. Ти ги враќам сите слики ииао ми
ги прати за да ги умножам. Само четири можев да направам. Мама
не можеше оти сликата е издупчена и тоа токму на образите.
Другите не сакаа да ги прават, а и јас не молев многу. Така, еве, ти
праќам сите назад, а во нив се по две и од оние што ѓи направив.
Има моѓу време, а од тебе не добивам ншито. Го добив само
она маленко календарче со празницшпе. Фала ти. На Росанда и на
48

Карло им кажував како правевме свирчиња од врба. Шетавме овде
заедно во еден голем парк, цела планина, и тие ми рекоа да им
направам. Сакав да им покажам, да направам едно, иако тие веќе не
се мали и можеби немаше многу ни да се радуваат, вртевме цел ден
околу езерата, ама во паркот има само жални врби. Од нив свирче не
се прави.
Предраг брате Петре. Смее ли да се има кокошка? Јас да сум
како тебе би дозволил да се има барем една и би ја чувал под
креветот дење, а ноќе може и да шета, само врзана за нозете. Мака
ми е што си ги бојадисал прозорците црвено. Јас колку што помнам,
а мислам оти знаеш и ти, нашите прозорци од секогаш биле зелени.
Но, ако мора, тогаш бог не ти го пшиува тоа за грев.
Напиши ми едно парче книшка за мајка - таа сега мора да е
многу остарена, а и за тебе, четириесет години веќе имаш полни а
уште не си женет, зошто? Ти пратив минатиот пат две пакетчиња
кафе и темјан. Пиши дали ќе треба уште темјан таму кај нас. И
чекам да ми напишеш што мислиш за животот, брате.
Кога се врати Лазар Писка, веќе беа искршени сите прозорци во
канцеларијата. Со стари цигли ја изѕидавме црквата „Свети
Димитрија“, а старата ја поплави езерото. Тогаш Лазар ја донесе
својата усна хармоника, но знаеше да го свири само рамното оро и
две-три италијански мелодии. Сега кога го држам јажето за да не чука
напразно камбаната сите работи можат поинаку да се наредат и тогаш
сигурно ќе имаат и поинакво значение. Но, колку и да се измешани
времињата и деновите, годините си течат. Поминаа веќе триесет и,
можеби, уште утре, ако дувне некој силен ветер од кај езерото, ќе се
растркалам по скаливе како турски трн. Тогаш и камбанаријата нема
да чука напразно.
Дента кога се врати Лазар седна на срушениот прозорец што
гледа кон црквата „Свети Димитрија“ и почна да свири. Потем влезе
внатре, зеде куп хартии и папки, си посла во заветот до ѕидот и се
оптегна како мачор. Јас тогаш ги варосував кру- шите во црквинскиот
двор и Лазар или не ме позна или не сакаше да зборува. Го прашав
само дали е добар, колку да се почне, а тој, дал намерно, дали
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случајно, прдна и се залепи со лицето на ѕидот, се сврте на другата
страна. А сакав да му кажам сѐ: И дека сега сум клисар во црквата
„Свети Димитрија“. Немаше да се правдам - времињата се менуваат, а
од нешто мора да се живее - јас сум новиот клисар: писарот Гане
Глава. Потем сакав да му кажам дека Елена Писка имаше дете и дека
ѝ умре на третиот месец. Една вечер кога жубореа ситните жилички
во бресјето, го закопаа со Петар Чонда. Го знам и местото - меѓу
споменикот на паднатите борци и крстот на Ило Нушин. Ставив и
белег - ако сакаш можеш да му ставиш и крст. Потоа Елена замина а
Петар почна да пие. Многу да пие. И го фати една лоша болест - тој
зборува а сите го гледаат во рацете и во вратот, ги стегаат муцките, се
гадат. Му паѓаше кожата, стана црвен, како одран - живо месо му
висеше од рацете. Дали поминаа десетина месеци, дојде еден црн
човек со очила, и рече дека е од управата на државните лозја. Му даде
една стара, поткината пушка, едно жолто ливче за да се потпише и
оттогаш Петар секое утро одеше во бараките над Коњските Гробишта
и гледаше во облаците што трчаа по сртот на Петелино. Седеше до
топчето. Кога ќе јавеа дека доаѓаат тешките облаци го палеше
фитилчето и пукаше во небото.
Разговараме секогаш кога поминува под црквата. Тој вели: „Ќе
врне“. Јас ќе погледнам во облаците, а него веќе го нема. Заминал
угоре низ бозјето.
Но, што ќе беше и ако Лазар, намерно или случајно, не прднеше
и не се свртеше на другата страна, залепувајќи се со лицето на ѕидот?
Што полза и ако му кажев? Она росно утро кога водата се цедеше од
чадорките и повитите, и од врбите а Голик преташе со бастумот во
копривите барајќи полжави, ќе дојдеше и без нас. Ќе збучеше еден
голем облак од кај Петелино и ќе почнеше да се тркала удолу преку
Чебрен, над Коњските Гробишта и Разбиеница кон езерото. Со едно
крајче ќе се закачеше, како што се закачи, на крстот на камбанаријата
на црквата „Свети Димитрија“ и ќе пукнеше како мешин.
Парчиња мраз удираа тогаш во камбаната, ми го гребеа лицето.
Го пуштив јажето и клепалото почна да удира без престан. Се
наполни тремот на црквата со мраз, побеле дворот а на крушите
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останаа само ситни изглодани парчиња и по некој искинат лист
залепен на гранките.
Ете тогаш јас бев свиткан од страв во тремот на црквата која
леташе во облаците заедно со камбанаријата што завиваше како старо
куче, а Лазар Писка трчаше низ гробиштата. Тогаш на воловска кола
со тешки тркала под кои прскаше мразот прв- пат видов мртовец
отворен насреде како свиња. И полн со мраз. Само ликот беше негов свитканиот нос, очите и косата што му паѓаше прекусреде на челото.
Беше тоа Петар Чонда. Кога го видов веднаш знаев зошто падна толку
мраз, зошто ми се испушти јажето и зошто толку гласно пискаше
камбанаријата кога Столе Сивак ги тегнеше воловите за да не јадат
мраз на гладно срце.
Сега кога стојам здрвен на скаливе и еве го држам јажето за да
не удира клепалото напразно знам дека потоа дојдоа двајца со тенки
мустаќиња од Требник, знам дека се изнајадоа, се напија вино, си
зедоа за попат и за дома, а на јаворот во чаршијата закачија едно
долгнавесто ливче, па луѓето, и писмените и оние другите - пгго имаа
црно на бело, ама не ја знаеја целата азбука - се туркаа, се подигаа на
прсти и се удираа со главите читајќи буква по буква, збор по збор:
Петар Чонда, син на Јордан и Анастазија Чонда од Гатеново, којшто
трагично го загуби животот на дваесет и деветти петти оваа година на
своето работно место, не е заклан од качаци, туку е удрен од гром... А
долу уште десет реда, точка и потпис.
Тоа му го напишав и на брат му. Има веќе многу години, но
писма оттаму уште стигнуваат. Јас ги собирам во еден книжен куфер,
сѐ така, неотворени. Внатре има и документи и слики, многу слики.
Но сѐ се тоа мртовци, насмеани мртовци.
Во тој мој куфер ќе ги ставам и овие листови што се напишани и
што сега ги пишувам. На првиот, горе, во левиот ќош, пишува - Елена
и Лазар. Потоа сами. Сакав со овој мастилав ѕидарски молив на дедо
ми Ѓоре Брушки да запишам колку се сакаа и зошто се разделија, но
после вториот лист сё ми се измеша, се истури како да стоело собрано
во моливот, истече, и сигурно требаше да го пречкртам она на првиот
лист горе и да напишам нешто друго, нешто што ќе биде точно и што
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ќе има значение, ама се изморив, а очиве не ми гледаат добро, и го
оставив. Нека стои и нека се знае што сум сакал а што сум успеал да
кажам, јас, Гане Глава писар и клисар од Гатеново. Нека се знае дека
тоа е првиот лист.
Меѓу овие хартии што со години ги пишувам со мој ракопис се
препишани и две писма до Петар од брат му од Гватемала. Силните
ветришта, оние што не ги сопира ниту црквата „Свети Димитрија“, ги
имаа стуткано во тремот, под прагот на камбанаријата. Јас ги најдов
подоцна, кога беа сосема модри и кога многу тешко се читаа. Затоа со
мојот ракопис ги препишав, а таму каде што беа сосема избледени
или избришани, ставав мои букви, за да ги дотерам зборовите, за да
бидат цели.
Кога сѐ ќе се собере на едно место, а времето не е исто, оти
луѓето се менуваат, тогаш и она што е едноставно, што има и почеток
и крај, изгледа премногу измешано и сложено. Тоа најверојатно е
поради тоа што сеќавањето не е доволно за да биде целосна вистнна.
Или, пак, и да е сосема точно, важно е што останало да се помни и
како времето ги наредило настаните.
Не беше поминато многу време од ноќта кога Лазар Писка се
врати со стаклената чаша за свирење а стигна и Елена Писка. Кога
имаше ветер, најмногу во деновите на силните ветришта, оние што не
ги сопира ниту црквата „Свети Димитрија“, најмногу тогаш, Лазар
Писка истрчуваше со црвеното и долго косиште, како гривата на
големиот коњ на Песаров, и ловеше искинати хартии, скокаше и
гласно се смееше кога ќе зграпчеше некое жолто парче што ветерот ќе
го залепеше на олтарот или, пак, на некоја од крушите.
Но, тоа не траеше многу. На купот искршени ќерамиди ќе се
појавеше Елена Писка во зелен фустан. Лазар ќе корне трева, ќе ја
тресе главата како сопнат коњ, ќе ѝ вели дека веднаш ќе се врати,
само да собере трева за јарето, и кога ќе види оти таа не се помрднува
од ќерамидите, ќе се пикне под бодликавата жица и ќе го снема зад
срушените ѕидови.
Пред да падне кучешкиот снег, Елена Писка замина: ја снема зад
старото училиште наметната со жолт мантил. И веќе не се враќаше.
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Луѓето зборуваа дека е мажена во Штрбово, за некој исламизиран
Македонец. Шеташе и некое муслиманско име по улицата. Јас веќе го
заборавив. А потоа дојде глас дека избегала од Штрбово и дека
муслиманот ја бара под дрво, под камен, за да ја заколе. Дури кажува
икакви ножеви носел. Но, таа не се враќаше, никаде ја немаше.
Пролетта замина и Лазар Писка, а детишето на Мино Ронка, она
со косиштето како еж и со дупка на увото, велеше оти тоа лето го
видел Лазар во Солун. Свирел во некоја голема кафеана крај морето,
со истата усна хармоника, но со две чаши. Јас на детиштето на Мино
Ронка не му верувам.
И еве веќе стојам здрвен во камбанаријата и го стегам јажето за
да не удира клепалото предвреме, а ветрот бучи и буфта во дрвената
врата, ја тресе скалата, летаат жолти и извалкани хартии околу црква,
се лепат на олтарот и на крушите. Долу, кај фотографскиот дуќан на
Чендо, се појавува големиот коњ на Песаров а зад него црната
мртовечка кола. Тогаш го пуштам јажето, клепалото удира и целата
камбанарија се стресува полна тажен писок. Ветрот му ја мрси
гривата на коњот и оддалеку ми се присторува како крај него да оди
Лазар Писка со своето бушаво и црвено косиште. Колата се доближува до црквата и јаспак го стегнувам јажето. Само ветрот свири
заплеткан во тркалата и во оградата на гробиштата а младиот поп
Василие ја подигнува мантијата, потрчува и мафта со кандилото. Да
има некој да му шепне кога ќе стигнат на гробот како се вика мртвата
што се врати а не може да се препознае. Нема. Само Песаров и
гробарот Методија Воден.
Кога ќе стивне, јас кроце ќе слезам долу во тремот, ќе ја земам
чеперашката и едно по едно ќе ги соберам сите жолти и гнили
книшки. Ќе ја наполнам конопната вреќа и ќе ја однесам горе кај
Коњските Гробишта за да ја запалам.
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ПРАЗНИК НА СОЛЗИТЕ

Постоеше еднаш едно езеро. Го викаа Големо езеро или езеро на
трагедијата. И имаше густа шума околу него, разни билки, елени што
во мугрите го ловеа сонцето во влажните очи и потем тајно умираа
подуени од благата вода во заливите. Постое ше и еден дрвен град и
една тивка чешма на плоштадот; млади моми со розови усти и топла
роса на градите, и уште полно убави денови, пролетни и летни,
зимски и есенски, и уште многу секакви чуда и многу разни празници.
Постоше тогаш и еден народ и постоеше еден голем и чуден празник
на солзите. Празникот понекогаш траеше со денови, и тогаш сѐ
запираше, застануваа кочиите, водениците, пазарџиите, патниците а
народот плачеше - беше тоа големиот празник на солзите.
Луѓето излегуваа на улиците свечено облечени. Се китеа со
најубавите цвеќиња. Прво ставаа здравец, како што е ред - за здравје,
за да им престанат солзите навреме, а потоа ставаа бела темјанушка и
најпосле, на врвот, босилек и попадика. Штом ќе се накитеа вртеа
околу сите извори и ореви, а напладне стигнуваа на езерото. Солзите
веќе им ги имаа натопено кошулите, беа сосема мокри и залепени за
снагата. Жените тогаш застануваат на брегот, ги вадат градите и
полека ја будат водата со брадавиците. Тоа трае сѐ дури од брегот не
заминат ситната пена и темјанушките. Потоа се враќаат во костените.
А во сенките дишат тревките, врие воздухот, врискаат птиците во
ниските гнезда. Пред да се појави полната месечина над езерото додека децата ги мамат темјанушките повторно да се вратат на брегот
- во шумата остануваат само топлите женски траги. Ноќта дивите
свињи ќе изријат се барајќи благи жили и миризлива трева. Солзите
ќе им ги полнат чуриликите. Во мугрите, вториот ден од празникот на
солзите, ќе удрат камбаните, ќе запеат петлите, ќе залајат кучињата и
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од колибата во шумата над езерото ќе слезе Тимка Чистефанова,
чудната старица што живее јадејќи вар и лисје. Народот се собира во
дворот на црквата. Плочите се залиени со солзи. Од гробиштата - каде
што наутро оди да го бакне крстот на својот измислен татко - доаѓа и
човекот наречен Тимијан Бабатимкин. Седнува на самоделско
триножно столче под крушата и свртен кон сонцето што виси на
црквинскиот орев чека да дојде куцото попче Поппетрово. И, попчето
најпосле доаѓа, се прекрстува набрзина, ги забришува солзите од
петрафилот и почнува да го бричи големиот човек Тимијан
Бабатимкин. Кога ќе го среди и кога ќе му го измие лицето со ракија
од круши ќе го благослови со поткинатите прсти на раката - што кога
бил мал му ги изела дива свиња и ќе го испрати со молитви до
портата. Бабатимкинчо - векот што го роди облечен старицата баба
Тимка - како и секогаш тргнува да го пропешачи езерото, да ја одреди
силата на водата, и повторно да се врати назад токму кога ќе заврши
државниот празник на солзите. Тоа, се разбира, траеше долго, а
народот со денови и денови, со ноќи и ноќи, пливаше во реките и
вириштата што течеа низ сите села и градови. Во Гатеново - градот во
кој живееја половина од жителите на државата - веќе почнаа и
поплави. Пороите ги дигнаа старите куфери, текмиња, скусени палта,
тајни писма и дребулии од најдлабоките визби и со бучење ги
одвлекоа во скришните заливи на Големото езеро. Луѓето ги
изнесуваа лонците и тенџерињата и од балконите, на смени, ги
плискаа насобраните семејни солзи на улица. Во селата зад Петелино
- каде што живееја луѓе по дух сосема прости, во лика сосема
пропаднати и, можеби, затоа сосема некомуникативни - шетаа разни
бајачки и маѓесници што продаваа грне солзи од необлежани моми
како лек за јаловост. Прочуени по развратноста, жените во селата зад
Петелино знаеја дека тоа е убав начин да ги залажат своите грди и
груби мажи, па го труеја скришум нивното семе со диви краставици а
празникот на солзите секогаш го чекаа како спас. Ги чекаа гостите и
случајните минувачи сосема голи и влажни. Солзите им капеа од
градите, им се ронеа од брадавиците, им течеа гргорливи бразди по
ципите а мокрото сонце со часови тивко им умираше меѓу нозете.
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Дали од дивите краставици, дали од течноста од бајачките што ја
пиеја во сенките, жените од селата зад Петелино веќе десетина години
најчесто раѓаа само деца со нозе од говеда. И сите живееја само до
првиот ден од празникот и сите умираа со страшно, жуборливо
смеење што ги задушуваше пред да стапнат во пената на Големото
езеро. Од друга старана мажите знаат да одгледуваат најубави коњи за
скокање. Бајачките велат дека се и најдобри стрелци во државата. Со
копје можат да погодат мува дури прелетува од еден на друг бор.
Истовремено, значи дури едните гаѓаат муви, другите ги обработуваат
нивите, најмногу лозјата, и прават вино, но не пијат. За разлика од
нив, во Гатеново, на пример, сите пијат. И старо и младо. Безмерно
пијат, убаво пеат и лесно ја поднесуваат неверноста на жената.
Младите и убави жени дрско, пред нив, си го мачкаат туѓото семе на
градите и со часови лежат на грб во песокта кај езерото, чекајќи ја
ноќта што редовно извира меѓу нивните бели нозе. Но, и тие веќе три
лета немаат родено живо дете.
Така беше. Тоа го помнат сите мртви и само неколкумина живи.
Во Гатеново не се имаше родено дете веќе дванаесет години. Една
ноќ, во дупка од лисица, меѓу карпите на јужниот брег од Големото
езеро се роди Тимијан Бабатимкин. Старицата го роди сама, го
завитка во ситни гранчиња од костен и го донесе во градот. Го измија
во мраморот на главната чешма и, дури народот си ги бришеше очите
од прашината што им се лепеше на солзите, жените ги преапаа устите
кога видоа како одеднаш Тимијан порасна и остаре. Во меѓувреме
можеа трепкајќи само да забележат дека детето се усрами, ги стисна
рацете меѓу своите тенки нозе и веќе беше старец, со бела брада и
длабоки брчки на челото. Немаше време ниту да ги види, ниту да ги
допре огромните цицки што висеа како тикви пред него- вото лице.
Всушност, ништо не му беше важно - сакаше само да го помине
езерото пеш и пак да се врати назад за да ги поведе проколнатите луѓе
подалеку од пустото петелинско поле.
- Жени, - им рече Тимијан Бабатимкин - соберете ги сите луѓе
кај чешмата. Денеска ќе тргнеме, бидете тука. Ќе се вратам пред да
падне ноќта! - рече, ја дигна речиси мртвата баба Тимка и замина низ
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сенките на липите. Долу, кај изворот за одмивање на леунките, посла
една од партали исткаена дипла и кроце ја спушти баба Тимка. Со
темјанушки ѝ ги избриша црвените солзи и со необично долгиот прст
на левата рака ѝ го покажа сртот каде што требаше да се појави
државното сонце.
- Ќе го најдам патот! Ќе го поминам езерото пеш и ќе се вратам.
Ќе најдеме мека земја, држава без празници, немој да се плашиш! Ти
само диши и чекај! - рече Тимијан Бабатимкин, ја бакна и замина пеш
преку езерото. Веднаш потоа жалните луѓе дотрчаа кај изворот и,
трепкајќи како утки, гледаа во стаклените очи на старицата. По
лицата им се лепеа солзи, им гргореа во грлата. Мораа сосема да ги
стишат срцата за да слушнат што кажува баба Тимка, што сака да
рече. Зар пак ќе може да зборува? Веќе одамна шеташе по градот и од
ѕидиштата на куќите лупеше вар и јадеше. Солзите ѝ капеа, а таа
јадеше, солзите и течеа, а таа само јадеше и молчеше. Еден од мажите
со уши што му паѓаа на темето се сети да го затне изворот со лисја од
орев и гргорењето престана. Тогаш баба Тимка убаво се слушаше.
Велеше дека некогаш околу езерото живееле луѓе што се викале
Гуговци. Тоа бил народ што летал над водата. И спиеле над водата.
Врз неа се бореле со езерските самовили. Тие луѓе има- ле крилја и
летале каде што ќе посакаат, никој не можел да ги сопре. Ние, шепоти баба Тимка а устата веќе ѝ е сосема бела, бела како вар - ние,
вели, живеевме длабоко во шумата. Тогаш имаше шума и имаше
патишта што одеа околу езерото. Тие понекогаш ќе прелетаа над нас
со смеење, со кикот. Често ни фрлаа и грутки кал врз колибите. Од
нив научивме да правиме крилја, но не знаевме да летаме. Се молевме
цели четириесет години и тогаш Бог ни го покажа патот до изворот на
реката. Направивме нови колиби и легнавме да раѓаме, да ги чекаме
првите туѓи дождови, - вели баба Тимка, но гласот сѐ повеќе
потонува, ѝ ги полни градите. - Ги ископавме ледините, ама никој не
смееше да сади лозје. Можеше да лови риба, можеше да чеша коњи,
можеше да сече дрва, вели. Добивме сила од Бога да одиме по вода
како Гуговците. Слеговме на езерото и си изградивме нови колиби на
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колци над водата, и во нив си спиевме без да се боиме од дивјаци и од
ѕверки.
И, сѐ така. Слушаат луѓето стуткани и згрбавени, ја слушаат
старата баба Тимка како да е пророк, а солзите извираат, течат по
нозете, низ браздите, се мешаат со водата - празникот уште си трае.
- Многу години си живеевме спокојно, - вели старицата направивме силно царство, со цар и со закони, живеевме по божја
волја. Откако се збогатија нашите скудни луѓе - по многу војни со
народот што живееше низ шумите и во пештерите околу езерото, и по
чинот кога до еден беа исклани сите Гуговци - дојде време пак да се
ораат нивите. И тогаш од многу радост почна пак да се сади лозје, да
се пие вино и така пак станавме развратни и многу се размноживме.
Се множевме како глувци, се множевме на пијано и на трезно, се
котевме и дење и ноќе. И кога сакавме и кога не ни беше до множење.
Се накотивме направивме нови села, нови градови. Немаше место на
земјата без човек. За да има место почнавме да се убиваме меѓу себе,
да се колиме како прасиња, да си ги јадеме гркланите, да си ги
пржиме очите како полжави. Се исклавме, но пак и малкуте што
останавме не се засакавме. Во борбите со дивите народи од север, и со
мечките, ги изгубивме сите храбри луѓе сите храбри водачи. А за нова
храброст треба време. Храброста се учи. Оттогаш најголем празник
чеда мои, е овој празникот на солзите. Брзо ќе нѐ нема. Од страв и од
болести се распрснавме по разни места, ја измешавме крвта, ги
заборавивме роднините, сојот, датите, празниците, нашите светци и
сега ни остана да живееме како стока. Останавме само ние, и само
овој град. Можеме да се спасиме ако научиме да одиме по вода. Треба
да најдеме мека земја, треба да најдеме држава без празници! - рече
старицата и потпирајќи се на човекот со големи уши некако стана и се
прекрсти:
- Три дена ќе чекаме да се врати мојот син. Ако не се врати, ќе
тргнеме сами, - рече и гласот сосема ѝ секна.
По улиците и натаму течеа порои солзи, а реката беше полна,
всушност преполна. Удираше во стеблата на врбите, ги кршеше
ниските гранки. На третиот ден - иако празникот сè уште не беше
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завршен - народот излезе од Гатеново, исчезнувајќи во маглите што се
кренаа од вириштата. Пред стемнување, баба Тимка сама влезе во
гробиштата, ги собра дрвените крстови и носејќи ги стиснати на
градите како букет слезе на патот што водеше кон Големото езеро.
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ТРЕБНИШКИТЕ СПОМЕНИ

Меѓу ретките живи луѓе во Требник постои верување дека
животот е како спомен. Затоа неопходно е што повеќе да се запомни.
Над Требник има затрупана населба полна со спомени.
Потрагата за спомените често се провлекува низ погрешни откритија
а приказната што дополнително се составува често се случува во
парчиња. Ја има на плочи, на подот во палатите, во ложите на
театарот за камерни претстави, во арената за борба на рисови, во
камењата на осмиот ред од јужниот ѕид на палатата од императорот и,
најмногу, на поплочените улици по кои момчињата и девојките
доаѓале во градината на спомените.
На истиот терен пронајдени се многу предмети кои и натаму ги
држат сите истражувачи во големо исчекување. Направен е попис на
сите пронајдени работи, изготвени се легални и илегални студии за
можните насоки, но сè уште сето тоа е далеку од вистинското
откритие.
Во левиот агол на долниот засек во ридот минатата година беше
откриена плитка некропола и бања за леунки. Според списокот
објавен во книгата „Исчезнување на пејзажот“, меѓу поголемиот број
предмети и јазици, има и такви што ја потврдуваат претпоставката
дека градот на живите спомени е сосема близу, иако, веројатно,
прилично длабоко и прилично широко зад ѕидот за превентивна
одбрана. Според откриениот дел, може да се види дека ѕидовите на
бедемот се градени од кршен камен, реден во легла полни со гасена
вар. Меѓу двата надворешни ѕида, шуплината е пополнета со грди
камења собрани од прелозите и набрзина натопени во вар, без ред
нафрлани еден врз друг до врвот. Најгоре ѕидот е покриен со плочки
од мермер и по нив може да се оди. Се разбира за време на кратките
примирја и додека не го решетат отровните копја на Аварите,
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Печенезите, Готите, Илирите и уште ред други душмани и лажни
пријатели.
Зад ѕидот, во дупка што може да биде и семејна гробница,
пронајдена е и една скапоцена лунулеста обетка. Слични со неа има
откриено само уште на Сицилија, во Северна Италија, на Истра и во
Албанија, што, секако ги потврдува сознанијата дека стариот град
имал одлична комуникација со морските земји. Тоа е добар доказ дека
Големото езеро со бројни реки и потоци било поврзано со
Јадранското Море.
Во некрополата зад вториот ѕид за одбрана од здивјето на
непознатите воини и крстоносци, откриени се и монети со ликот на
Александар Велики. Меѓутоа, токму тука неодамна беше откриен и
еден скандал. Имено, меѓу петте пронајдени монети, дури на четири,
големиот Александар е свртен в десно а само на една в лево. Се
разбира, и за тоа, веројатно има разумно толкување, иако досега
само се нагoдуваше дека станува збор за некаква стара маѓија. Има и
такви тврдења дека станува збор за ѓаволска ујдурма и дека такви
монети има полно низ Петелино и дека старата ковачница на лажни
монети е негде во близина на блатото.
За монетите има и други документи, кои ќе можат да се најдат
во збирката „Фалсификати и оригинали“.
Последните испитувања пак потврдија дека улицата, што метар
по метар, се пика во ридот не е обична улица. Според рабните плочи и
според записите на кружните камења, улицата мора да завршува
токму таму каде што се очекува да биде почетокот на плоштадот на
спомените. Во стар ќуп, што е откопан под плоча со исклесано лице
на жена двајца истражувачи пронајдоа шест сребрени фибули и
неколку елиптични игли кои ги носеле дамите во времето на ладното
сонце. За тоа како тие игли стигнале и кој ги сокрил под плочата пред
главната порта на императорската палата засега нема дури ниту
претпоставки. Иглите имаат остер врв што може да значи дека во
Требник се знаело и за вадење на трње и спици со помош на ужарена
игла, а можно е да се користеле и за тетовирање на лице од птица на
рацете и нозете на најхрабрите воини.
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По откривањето на иглите и фибулите, само четири метри
погоре, пронајдени се и нозе од пехари за вино, стилизирани женски
фигурини - минијатури што седат а се изработени од две половини,
прилипени и поврзани со дрвце пред печењето. Фигурините имаат
куси нозе, рамно засечени или шилесто извлечени. На истиот терен
пронајдени се и статуетки што стојат. Тие се помасивни и имаат појас
на натуралистичка концепција. Нозете им се куси и рамно засечени,
карлицата стеатопигна, пубичниот дел потенциран со врежан
триаголник а над бутините, со две вдлабнатинки, потенциран е и
лумбо-сакралниот дел. Постојат и фрагменти од жртвеници, украсени
со врежани орнаменти.
Во мала циста лево од гранитната порта пронајдени се и камени
секири во јазичест и калапест облик, мотики, длета со прави сечила,
ножеви и стругалки од кремен, со и без ретуширани сечила. Меѓу тие
сечила и стругалки, којзнае по кои патишта а во истата циста, се
измешале женски статуетки со плоско тело и мали, пластични гради.
„Нозете им завршуваат столбесто, проширени и рамно засечени“.
Во тој збир на спомени, има и една машка статуетка со
назначени полни органи од кои целосно се зачувани само тестисите.
Тоа, веројатно, е една од оние статуетки што некогаш биле оставани
по патиштата околу градот за да се известат непријателите со какви
мажи ќе си имаат работа ако се осудат да нападнат. Веднаш до
сочуваните тестиси, откопана е вазна со лице од птица. Според
досегашните сознанија тоа е единствена вазна што упатува на мислата
дека народот од овој дел на Балканот немал многу време за цвеќиња и
мириси. На газерот, од надворешната страна, има печат и податоци
кои го одредуваат или сопственикот или уметникот што ја направил
вазната од пресена глина, премачкувајќи ја потоа со бела земја и
белка од змиско јајце.
Веднаш зад овој издлабен ковчег, улицата сопира во голем ќуп
за храна. По сè што може да го направи животот поубав и
поинтересен, сепак секој пат води низ оставата за храна. На ќупот има
издлабена глава на змеј, што било задолжителен знак за садовите во
кои се чувала храната. Секоја жена си имала свој знак на својот сад.
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Под ќупот пронајдена е теракотна плочка со следниов запис: По
течението на реката секоја година во месецот на дудунките се
одржува голем панаѓур на кој доаѓаат најубавите жени од сите
градови. Веселбата со денови трае крај брегот на црната река а
главниот настан се случува во Требник. Облечени во розови фустани
со фердули, мирисливите жени доаѓаа во градот меѓу двете најголеми
реки натрупани во отворени коли украсени со цветни гранчиња,
полски треви и ситен бронзен накит. Евнусите што беа оставени да ги
пречекуват жените што доаѓаа сами, најпрво ги миеја правливите
тркала на колите и копитата на коњите, а дури потоа ги внесуваа во
атриумот за гостински запреги. Жените уморни од долгиот пат
веднаш се брцнуваа во базенот со топла вода и со часови се шлапкаа
голи и отворени. По телата им се лепеа мирисливите тревки. Евнусите
седнати во лулка над водата ги ронеа во бањата тревките заедно со
црвен трендафил и лист од орев. Топлата вода им ги набабруваше
брадавиците на похотните женки и тие како риби скокаа од водата и
трчајќи ги облекуваа свечените фустани за престојниот бал. На
трчање некои од нив со тешките гради ги стискаа по ѕидиштата
евнусите задолжени за бришење и врескаа кога ќелавите мажи им ја
лижеа водата што им се збираше на глуждовите.
Балот почнуваше точно кога месечината ќе паднеше во врбите
каде што се спојуваа водите на Еригон и Аксиј. Жешки како огнени
плочки жените постојано се лепеа на ѕидиштата и се тркалаа по
плочите од струган гранит. Во таа врева се слушаа и пискавите
гласови на евнусите што беа оставени во градот за да им служат на
жените кои танцуваа залепени една со друга за брадавиците. Тие
всушност беа воини што тајно пиеја тревки за да им омекне гласот, па
војсководците мислејќи дека не ќе им бидат од полза на фронтот ги
оставаа во градот за да ги молзат козите. А тие балот го чекаа цела
година. Се разбира, жените знаеја дека меѓу ќелавите мажи има и
такви што пијат тревки колку за да им смекне само гласот. Лажните
евнуси ги носеа гостинките во горните соби, во креветите со менгеме
за женски гради. Таму ги молзеа, им ја испуштаа сета влага од
тркалестите мешиња.
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Кога сите жени од балот ќе поминеа низ собата со женски
склупци, балот продолжуваше со јавно соблекување. Тоа беше јавен
протест против лажниот морал во царството. И траеше до зората. На
гранитните плочи најпрво ѕингареа обетки, гердан- чиња, белегзии и
друг ситен накит.
Балот завршуваше штом ќе се појавеше ладното сонце.
Излегуваше сонцето како крупна риба од реката и долго лежеше во
гранките на водните сливи. Жените се качуваа на своите измиени
коли и заминуваа по правливите патишта назад, во своите темни села
и градишта. А таму, кога ќе им дојдеше во слама од овес, една по
една, раѓаа балски копилиња кои умееја со црвените коси тивко да ја
симнуваат месечината. Жените повторно ги носеа бронзените катанци
меѓу нозете, а мажите војуваа мислејќи дека кога ќе се вратат ќе бидат
повторно први.
Тоа беше плочката. Следејќи ги знаците, што ги собраа
раскопувајќи ги ридиштата зад свиокот на реката, трпеливите
истражувачи најпосле имаа причина да бидат прилично задоволни. По
плочите на главната улица светкаше тенка кора мраз шго се
повлекуваше под земјата и стануваше сè подебела и сè помодра.
Возбудени од близината на градот на спомени, научниците што
дојдоа дури од Полска почнаа да пелтечат, па копајќи во брегот што
растеше пред нивните лица веќе воопшто не зборуваа, туку само
потпевнуваа и свиркаа. Палеопатологот Кшиштоф Пшибишевски,
копајќи прв, наиде на голем керамички сандак. Во сандакот капаклија
порабен со бронза и наполнет со жито старо со векови, беше
пронајде- на фигурата на Големата мајка. Во свитоците на ста- рите
летописи, кои некогаш веројатно патувале по Виа Егнатија за да ги
спасуваат времињата од прав- та на менливите ветришта, матроната е
небо, земја и воздух; таа е сё, мајка хранителка и божество, лек и
болест, топлина и цибрина, ноќ и ден, главна заштитничка на
допирите, копнежот и љубовта. Во нејзината отворена душа и ветрот
знае убаво да пее. Секој што ќе ја допре оздравува. Оној што е здрав,
не се разболува. А само таа умее да им дари блага душа и на воините
кои во градот секогаш се враќаа со скршени копја и сосема
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сиромашни, побелени и многу потажни дури и од оној ден кога со
лотки по Црна тргнуваа во поход за излез на море. Се разбира по
опсадата се враќале само постари, сосема прашливи и уморни.
Умирале сосема сами, бегајќи од бучните бранови во своите сини очи.
Големата мајка што веројатно е сосема близу до главниот
плоштад сигурно е вратена во градот во биволска кожа по некоја
залудна опсада за излез на море. Од долгиот пат, или од некоја
ненадејна пусија, напукната е на неколку места, но сè уште е цела.
Според положбата на рацете таа сè уште со голем напор се мачи
да излезе од својот спомен за последниот пораз, за крајот на еден
народ, за неуспешната опсада за излез на море. Но, очигледно,
нејзината отворена душа премногу е скрбна за да може да ја пушти да
умре.
Во очите на Големата мајка, кога ја најдоа свртена со лицето кон
патот - се топеше мразот.
Може плачеше оти ја открија, може се радуваше оти ги откри?
Талкајќи меѓу ѕидиштата на градот истражувачите често
влегуваа во слепи улици, заградени дворишта и во лавиринти за
гладијаторски лавови. Според достапните податоци, триесет и осум
археолози, палопатолози, историчари, трагачи по закопаното
богатство и љубопитните туристи сè уште се водат како исчезнати. На
сите им се губи трагата по влегувањето во темниот дел на ридот.
Досега не е пронајден никаков материјален доказ кој ќе ја потврди
нивната дефинитивна смрт. Силата на затвореното време како ранет
лав ги проголатало заедно со млакиот трепет на ветрот што постојано
кружи меѓу ѕидиштата, обновувајќи се во тајните процепи на ридот.
Трагајќи по исчезнатите, екипа стручњаци, палеопатолози и
нумизматичари, минатата година откри необична збирка коски и
монети. Лабораториските испитувања потврдија дека коските се од
череп на жена, стара околу триесет години, а металните монети, што
се најдени меѓу коските, за тогашните услови, се вистинско богатство.
Палеопатолозите потврдија оти черепот на жената бил наполнет со
монети пред закопот, што значи дека мозокот е отстранет веднаш по
смртта. Тој ритуал, како што потврдија експертите, е забележан само
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уште во еден случај, кога, полн со златници, во една нива кај Требник е погребан голем локален земјопоседник и лихвар. Десет години
подоцна, ноќе, група луѓе го откопала гробот и ги однела сите монети.
Записот за тој настан се чува на свитокот од пергамент во старата
црква. Таму стои дека трупот е искористен за да се спасат парите од
голтарските востаници, кои, во тоа време, дигале бројни буни и
востанија, за да ограбуваат и да силуваат бричени жени.
Монетите најчесто се со лик на војсководец, но има и такви што
ги опишуваат тревките и живинките. Во черепот на жената што
умрела мошне млада, пронајдени се монети со ликот на Александар
Велики - големиот воин, винопиец и бесмртник. Кшиштоф
Пшибишевски, нумизматичар и антрополог, прегледувајќи ги
монетите, скокнал и пепелосан како дива крајпатна слива паднал во
рацете на главниот реставратор на градот. Кога се прибрал, ги
наредил железните пари и смеејќи се како бебе покажал една монета
што ја имал ставено во средината. Најпрво сите само се чуделе, не
гледале што е тука смешно, но кога Кшиштоф ја зел во дланката и ја
споредил со една од другите монети, на сите им станало јасно дека
нивниот млад колега открил сен зационална работа.
На сите монети, ликот на Александар Велики е свртен десно, а
само на онаа што Пшибишевски ја држел во раката, тој е свртен в
лево. Тоа беше единствена монета што имаше таков профил на големиот император. А тоа беше профил на кој единствено можеше да се
види големиот младеж на десниот образ на императорот. Според
жигот и другите знаци од царскиот трезор можеше да се потврди дека
монетата сепак е оригинална.
Меѓутоа, следниот ден, во глава од пес биле пронајдени уште
илјадници монети на кои Александар е свртен в лево, кон Индија. Ако
се гледаат внимателно сите имаат три недостатоци што ги разликуваат од оригиналните и тогаш важечките монети. Дека станува збор за
грешка на фалсификаторот, или мистификаторот, може да се види по
носот, косата и насмевката на императорот. Грешката во копијата е
направена веројатно затоа што човекот, кој работел на калапот, не
знаел за мамката на огледалото.
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Подоцна стручњаците од гробот со черепот полн со монети
утврдија дека станува збор за казна. Пресудата за измамниците била
навистина страотна. На живо, дури биле свесни, на измамниците им
се вадел мозокот што ја смислил прелагата, и внатре, наместо мозокот
им се ставало она со што го мамеле народот. Кучето веројатно има
настрадано затоа што виело дури казнената фаланга ѝ ја полнела
главата на кутрата жена, творец на лажните монети.
Пред влезот, улицата е стеснета во лачна порта од бигорен
камен. Зад портата има уште една порта, а зад неа скали. Кога ќе се
стигне на врвот, има голема врата од варено дрво, порабено со сребрени плочки, со жапка од злато. Записите велат дека во тој темен потон
се чувале спомените. Секој морал да најде време за да дојде во
палатата под ридот за да ги остави сите свои спомени. Не мора да
зборува - треба само да гледа во камениот ковчег полн замрзнати очи.
Пишува дека сите во градот верувале дека ако не ги сочуваат
спомените, ако нема спомени, небото ќе се симне сосема ниско и
тогаш не ќе остане место за живеење.
Отворот во ридот беше пробиен пред да згасне сонцето. На
висок црн камен стоеше камен сад со парче мраз а во средината како
ѕвезда трепкаше некакво сино око. Светлината што се вртеше по ѕидиштата и повторно се враќаше во окото ги скориваше од долгиот сон
шарените пеперутки залепени одамна на влажните карпи. Ги
скориваше и звуците на некои пресушени водопади, езера, стада срни,
елени-лопатари, крда биволи, мирисот на маслиниците, плантажите
со афион, летото на пчели со широки и шарени крилја, пејзажи со
голи девојки што се капат во зелена вода, празни боеви двоколки, градини босилек со црвени цветови, император во гуња од рисово крзно,
лавови што ропкаат трева како крави, топли извори, гејзери, гуски и
лебеди, градишта со мирисливи улици, ленадри, чардаци, палми,
големо мирисливо езеро, разголена императорка во постела од мов и
папрат - а светлината трепкаше во тој чуден ветар на измешани
времиња. Кога се отворија ѕидиштата, едно кусо човече со мустачиња под шпртиот нос се доближи до гранитната плоча и скришум го
допре мразот што светкаше. Штом го допре, плисна зборлестата вода
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во карпите и потем се слушнаа гласови кои пискајќи се губеа во
темнината што тонеше негде далеку во срцето на стариот град.
Кога истражувачите излегоа од влажниот мрак видоа како
полека исчезнуваат камењата над Требник, како се топи ридот,
пропаѓаат дрвјата и така, полека, долината ја покрива нова вода што
во далги се качува по ридиштата, по тумбите, по целото Петелино и
уште подалеку...
Сега, кога веројатно ги прочитавте овие записи, обидете се да се
сетите на нешто што ќе ве полази по снагата.
Ако воопшто не се сетите на ништо, тогаш тоа е оти исчезнало
сé - значи и ти, и ние.
Проверете дали се сеќавате на себе си!
Дури проверувате и дури паѓа ноќното небо, пловејќи по езерото
со еднотрупни лотки, стотици русокоси воини заминуваат на југ во
нова опсада за излез на море.
Тие, без нас, никогаш не ќе можат да се вратат назад.
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МИРИС

Тогаш, кога сите цветови беа мртов мрак, ги стававме нашите
нови крилца и долго летавме во пресниот воздух над градот. Улицата
на хероите порано секогаш беше покриена со ситни знаменца, кои,
два или три дена пред празникот, ги растегнуваа на црвени конци
меѓу липите и бандерите. По мирисот на мракот, по испарувањето на
водата, знаеме дека денес е истиот оној голем празник, иако знаменца нема веќе точно дваесет години. Не знам зошто, но ние сé уште
му веруваме на мирисот!
А секој мирис си има свое име. Летната бавча на киното
мирисаше на липа. Клупите често беа росни. Влажни беа и лисјата на
големиот јавор што ја покриваше бавчата. Беше тоа огромен јавор.
Знам ни требаше многу време да излеземе на оние гранки кои лежеа
на ѕидот и кои секогаш беа на сонце. Тука си ги сушевме крилцата
што некогаш од невнимание, а понекогаш и од ненадеен дожд, често
ни беа мокри и ни се лепеа на нозете.
Уште рано, уште пред да се појави сонцето на Мокра, луѓето
излегуваа на улицата и со часови чекаа да поминат црните коли.
Учениците, насмеани и весели, носеа знамиња и транспаренги, фрлаа
цвеќиња и сосема доброволно аплаудираа. Колите брзо иоминуваа,
носејќи темно сонце на прозорците. Нас потоа ни беше многу мака,
многу жал што толку убви цветови останаа згмечени и залепени на
асфалтот. Подоцна, кога на Улицата на хероите сé ќе завршеше и кога
сонцето ко заклано ќе паднеше во морето на ноќните воздишки,
Инокентие, клисарот во црквата „Свети Димитрија“, ќе ја отвореше
високата врата на бавчата и еден по еден ги пушташе луѓето кои
навреме си имаа обезбедно карти за најновиот филм. Штом ќе влезеа
сите, значи и ние, Инокентие ќе ги изгаснеше ламбите што висеа на
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јаворот и тогаш на големиот ѕид од куќата на поп Трајан ќе почнеа да
трчаат сенки. Сенките трчеа, луѓето гласно дишеа, се потеа, ги
стискаа рацете. Сенките скокаа во бавчата, луѓето трепереа. Ситните
сенки летнуваа и се криеја во јаворот, едрите се спружуваа на ѕидот и
умираа. Крвта беше црна - мирисаше на бозел, на гнила земја, на
граориче. Имаше и страшни сенки кои со ножеви го сечеа ѕидот и
потем со трчање влегуваа во куќата на поп Трајан. Шетаа и шепотеа,
се кикотеа, скришум влегуваа во собата на Анастасија, гледаа како таа
гола лежи на креветот и си лепи кругчиња од лимон на градите и на
мевот. Скраја, во темното, поп Трајан, како и секогаш, ја читаше
библијата и се крстеше.
Ѕидот потоа пак беше полн крици и победи. Имаше едни опасни
сиви сенки со ѕвезди на главите. Тие постојано стигнуваа навреме и
секогаш на крајот победуваа. Беа тоа сенки во кои, понекогаш,
летајќи невнимателно околу јаворот, случајно влегувавме и ние. И,
мора да се признае, ни беше навистина убаво, всушност ни беше
прекрасно, кога од сите страни млади моми и невести фрлаа мајчина
душичка, жалфии и темјанушки. Може никогаш не ќе може да се
објасни колку тоа тогаш убаво мирисаше!
Во таа иста летна бавча на киното во Гатенс со години
продаваше семки еден и ист човек - Ив Намара. Доаѓаше рано, со
дрвена кутија обесена на вратот. Стуткан стоеше пред вратата.
Десната ногавица му беше празна и му беше закачена на ременот. Се
потпираше на двете црни патерици и на ѕидот. Луѓето влегувајќи
купуваа семки, некои малку застануваа и зборуваа. Потоа под јаворот
се мешаа разни мириси. Жените, седнувајќи, високо ги дигаа летните
фустани со цветови и лисје, малку се смееја и мрдаа, клупите им се
лепеа. Жените ја собираа сета мирислива роса меѓу нозете. Кога
Инокентие ќе ги изгаснеше ламбите, Иван излегуваше и си заминуваше сам тропајќи со своите стари патерици низ сокаците на
чаршијата. Млак ветар му влегуваше во празната ногавица и таа
некако чудно оживуваше, се нишаше како да фатила чекор, како да е
цела. Бавчата на киното имаше две врати и брзо се празнеше.
Набрзина се средуваа клупите, набрзина се метеше. Секогаш беше
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исто - малку хартија, малку семки, и сите цели. Никој ништо не јадел
- само ги пуштале под клупата и ги газеле со нозете. Инокентие тоа
одамна го знаеше, но, ете, никогаш немаше сили да му каже на својот
брат, само да рече: „Иване, бре никој не ги јаде твоите семки. Секоја
вечер ги собирам јас, ги фрлам во реката и чекам таа да ги однесе
негде далеку, во некоја туѓа ноќ“.
И дента на големиот празник Иван Намара рано излегуваше на
Улицата на хероите. Само тогаш ја ставаше својата дрвена нога.
Тогаш - и никогаш повеќе! Потпрен само на една патерица, со
некакви значајни железа што му висеа на палтото, чекаше, како и сиот
народ, да поминат црните коли. Мајчина душичка, жалфии и
темјанушки летаа од сите страни и за миг тоа беше најмирисливата
улица во градот. Потоа, кога сé ќе завршеше и кога сонцето како
заклано ќе паднеше зад ридиштата, Инокентие ја отвораше вратата на
киното и еден по еден ги пушташе луѓето кои навреме си имаа
обезбедено карти за најновиот филм на еден познат режисер со брада.
И веднаш сите гласно дишеа, се потеа, ги стискаа рацете. Тоа беше
бучен филм. Сенките скокаа во бавчата. Ситните летнуваа и се криеја
во јаворот. Имаше силни сенки кои со ножеви го сечеа ѕидот и
влегуваа во куќата на поп Трајан. Анастасија лежи на креветот гола и
си лепи кругчиња од лимон на градите. Поп Трајан, како и секогаш, ја
чита библијата и се крсти. Сенките шетаат врз покривите на ниските
куќи, летаат над јаворот, претрчуваат низ Улицата на хероите и
исчезнуваат во темното небо над градот. Инокентие сега ќе ги запали ламбите и тогаш на ѕидот од куќата на поп Трајан ќе се заниша
огромна сенка. Стариот ја остава метлата и занемува. Напред, на една
долга клупа, ќе ја види патерицата на Иван. Ветрот одеднаш ќе се
стори една ситна верверица и ќе слезе по јаворот. А горе, на силната
гранка пред ламбата виси Иван. Надуен и модар, со својата дрвена
кутија обесена на вратот, со сите оние ситни и значајни железа на
палтото, со онаа дрвена нога што му удира во гранките. Огромна
сенка. Не ја собира ниту големиот ѕид на поп Трајан.
Тогаш ние преплашено летнуваме и долго летаме во пресниот
воздух на градот. Време е да ги оставиме нашите нови крилца, време е
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да се вратиме. Прелетувајќи над Улицата на хероите, гледаме некакви ситни луѓе во жолто кои полека ги собираат сплесканите
цвеќиња. Цел куп згмечени цветови, парчиња мртво сонце. По
мирисот на мракот, по испарувањето на водата, знаеме дека денес
беше истиот оној голем празник, иако знаменца по бандерите нема
веќе точно дваесет години. Не знам зошто, но, ние, сепак, сé уште му
веруваме на мирисот.
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ТЕШКИ ЗБОРОВИ

Наутро се будам со тешки зборови: ми паѓаат на подот, се лепат
за смрдените завеси, се пикаат во темната дупка на оџакот и мирисаат
на диња. И научив оти неусетно наутро ми влегува меѓу нив и
гугутката помодрена од росата во потстанарскиот див костен во
дворот. Толку тивко и нежно, што ќе ја сетев дури кога ќе ми сопреа
ситните треперења на окото. Тогаш во собата е само некаков чуден
мирис, можеби затоа што таа носеше плетен џемпер или оти беше
токму зелен. Земено како претпоставка а всушност беше вистина за
моите тешки зборови не можеше да знае никој. На работа зборував
мошне ретко, зашто долго размислував а во меѓувреме разговорот
стануваше сосема друг. За моите колешки со утринска магла меѓу
нозете бев претпоставувам секогаш настинат, зашто не верувам дека
можеа да знаат оти шмркањето ми е секојдневна потреба да вдишам
малку мирис што тајум извираше од зелениот џемпер на Нена.
Особено не можеше да знае Менча која ми личеше обично на стара
превртена вазна. Најмногу тогаш кога ќе ги отвореше нозете и месата
ќе ѝ паднеа од столчето како прекиснато тесто.
Интересно е тоа што моите тешки зборови имаат и форма.
Некогаш се мали коцки. Некогаш проѕирни плочки што личат на
лисје. Утрово беа како сплескани топчиња, како згазено око. Но,
секогаш се тешки. Ја тегнат завесата, го дупчат подот, ги уриваат
саѓите во оџакот. Тогаш ми мирисаат на диња и тогаш верувам оти
моите триесет години се парчиња воздух што ништо не може да
промени, освен што остаре мојата мајка и што поминаа седумнаесет
години од смртта на мојот провинциски татко а моите тешки зборови
секако не можат да му ја олеснат земјата што го покрива.
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Слатка е онаа вистина за која ќе се избориш. Горка е онаа што
не можеш да ја измениш. А, вистините се менуваат. Само мувите
остануваат. Често си мислам колку се глупи мувите. Имаат крилја, а
секогаш бегаат во затворено. И сега се овде во ова смрдено
потстанарско сопче а надвор, во напуштениот двор, цвета стариот
бадем. Долгите гранки лежат на влажниот лишај врз покривот.
Ќерамидите се искршени со чаши од зачин, шишиња и други
отпадоци фрлени од високите балкони. Кога ги правам утринските
вежби свртен кон терасата обично кажувам тешки зборови и за
студентите што живееле овде некогаш. А мувите ми влегуваат во
носот, ми брмчат во ушите.
Во седум часот и пет минути, особено кога врне млак дождец
што го сеќавам по тивкото жуборкање во лисјето на дивиот костен,
воздухот ми паѓа во процепите на подот, срцето ми удира во
зглобовите и тогаш уживам во утринските вежби. Свеж е воздухот и
тивка е улицата. Кога врне луѓето во градот обично молчат. Полчас
или можеби десет гукања на гугутката очите ми се полни темни крпи,
црни бубачки и искри. Тогаш сум скелет. Черепот ми е завиткан во
мов, на последното ребро на градниот кош ми се закачува волнениот
килим и го влечам целиот под: нагоре-надолу, нагоре-надолу, нагоренадолу. А во черепот ми прета гугутката, ми гребе со клунот во мовта,
гу-гу-ко, гу-гу-ко, гу-гу-ко... Потем главата оди нагоре, рацете исто
така, мувите бегаат зад завесата и гласно издишувам.
Уште десет минути до Нена. И секакви соништа во косите,
глупаци што ги губат последните пари на кибритчиња, препродавачи
на лаги и часовници, ловци на емоции и погледи. И Медо. Секое утро
Медо. Седи на дрвено столче со куси нозе и ми ги чисти чевлите, ми
вели оти никогаш во магла не го поминува Камениот мост. Вели дека
му е страв да не го промаши во маглата. Имаше сива капа и поткршен
преден заб.
Земено како претпоставка, а всушност е чиста вистина, јассум
страстен собирач на погледи. Имам разработен систем. Погледите во
основа ги делам на оние одпола нагоре и оние одсреде надолу. Едните се естетски, другите етички. Потоа се делат според аголот,
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според растојанието, бојата, траењето и слично, двеилјади двесте и
педесет, педесет и еден. Од погледот зависи дали ќе ми се запени
водата во окото. А таков поглед понекогаш нема со денови. Тогаш и
пеперутките од чорапите на Нена не летаат по канцеларијата, како
обично, туку остануваат здрвени на нејзините нозе.
Потем шмркам. Менча ме гледа откосо и ја прчи устата како да
ја боли заб или корен. Извесно е дека пречам, но тоа најверојатно е
недоволно за да ми рече дека не ме поднесува. Само ќе се поместува
на столчето, ќе отвора некои заборавени фиоки, ќе префрла стара
хартија, ќе ја тресе прашината. а потоа ќе се зачеша меѓу нозете,
претпоставувам. Јас и натаму шмркам. Нена внимателно го наместува
столот, го дига плисираното здолниште, во папокот ѝ влегува ветер,
се спушта на столчето. Малку мрда со колковите, ги истура градите
на масата, плиснува бело месо наоколу. Потоа ги разлистува
подврзаните хартии.
Јас шмркам. Тешко го разлачувам мирисот на Нена.
Канцеларијата е полна со смрдливиот парфем што Менча го истура во
пазувите и меѓу градите. Околу пет минути потоа во собата е само
Нена - на масите, на полиците, на моите раце, кога си го потчукнувам носот, на секаде. Црните пеперутки ми летаат околу
главата. ми се лепат на гркланот, ми влегуваат под кошулата и ми ги
кубат ситните влакна на градите. Менча е само стара превртена вазна.
Тогаш моите далечни родители обично молчат. Мама го тресе
белиот цвет од косата, а тате дише во тревата. Дома се топли речниот
воздух. На масата лежи белата и испеглана покривка за ручек. Дождот гргори во дивиот костен, а гугутката слегува на тераса и гледа со
своето ситно око како ги правам утринските вежби. Главата оди
нагоре, и таа ја дигнува, рацете исто така, и таа ги шири крилата. Жилите се лепат за подот, мувите бегаат зад завесата и гласно
издишувам. Таа стрепкува со окото, ја искривува мократа глава и се
пика во ситната роса на дивиот костен.
- Ти реков...
Мама молни и го тресе белиот цвет од косата.
- Водата ми влегува во очите. Главата ми е пол на тиња.
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Таа уморно го тресе цветот од косата.
- Дрвото лошо си го садила. Жилите ми го стегаат вратот.
Мама ја симнува раката и молчи. Утре ќе замоли некој да ја
исече сливата од гробот на тате.
Во петоците еден штрбав маж со истетовиран орел на вратот ги
собираше црните пеперутки. Менча гласно се смееше, потстанувајќи
од столот. Нена си ги затегнуваше чорапите а јас слушав како ѝ удира ластиката од гаќичките, одзива од бирото, ја тресе целата соба.
Мажот се свртуваше со грб и им читаше некој краток манифест за
кусата проза. Велеше дека го напишал вчера а еве веќе е објавен. Кога
се свртуваше кон прозорецот му го гледав само долгиот, свиткан нос.
Ете, всушност, тој нос ми ги расипуваше моите утрински вежби за
викендот. Дури вежбам под мене е свитканиот нос, извира од подот и
ме дупи во градите. Пеперутките на Нена ми се лепат за лицето, за
ушите, ми прскаат во очите ситен прав. Носот фучи како смок.
- Нена, душо... колку е убав... - вели Менча.
„Маде голо, што би рекол Никола", шмркам јас, и ја гледам
Менча како превртена стара вазна.
- Има прекрасно тело. Римски нос. Лицето освен што му е убаво,
зрачи и со некоја чудесна машкост. Очите му се полни
интелигенција...
- „Маде голо, што би рекол Никола“ - шмркам јас и ја гледам
Менча како превртена стара вазна. А во неа испукан и сув корен од
трн.
- Нена, душо... Јас умеам да ги препознаам паметните мажи. Тие
имаат лесна иронична насмевка во усните, некогаш неусетно
подмижуваат со едното око и секогаш гледаат во очите. Што велиш
ти, колега? - изригнува Менча и си ја подига левата дојка.
- Вие бездруго подобро знаете. Вие сте искусна жена, имате и
бројки и чувства - шмркам јас и ја гледам Менча како превртена стара
вазна. А во неа испукан и сув корен од трн. На врвот црв.
Свитканиот нос пропаѓа во подот. Во дивиот костен жубори
пресна вода. Дома сега гледаат низ прозорецот каде одат облаците.
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На масата лежи белата и испеглана покривка за ручек. На
едната страна мама, на другата тој.
- Стефан се врати?
- И Петар - вели мама и ги собира ронките - Стефан без рака...
- Него повеќе го советуваа.
На косата на мама веќе не паѓа белиот цвет. На масата чиста
и испеглана покривка за ручек.
Кога е топло луѓето во градот обично гласно зборуваат. Тогаш
полчас, или можеби десет гукања на гугутката, очите ми се полни
темни крпи, црни бубачки и искри. Тогаш сум скелет. Черепот ми е
завиткан во мов, на последното ребро на градниот кош ми се закачува
волнениот килим и го влечам душечето. Под мене се отвора некоја
смрдлива црна дупка и си велам: Иване, држи се, стегај ги рацете,
Иване, рас-два, рас-два, рас-два а косиот дожд ми се крши на главата,
ми капе ладна вода од челото, ми жуборка во мазните бразди на
темето, држ се Иванееее... рас-два, рас-два а завесата паѓа искината и
тешка од дождот. Во дупката на оџакот гргорат црни водишта ноќта
тивко влегува во дивиот костен.
Во собата влегува ниско човече. Од голата глава му капе вода.
Во раката држи поткршена стомна. Треперлива светлина се лепи за
лишајот на дното. Доаѓа пред мене и застанува. Во стомната проѕирни
плочки што личат на лисје, мали коцки, сплескани топчиња, како
згазено око. „Ова се твоите тешки зборови“. Човечето ја остава
стомната на подот, ја брише мократа глава од завесата и одеднаш,
заедно со ноќта, летнува во дивиот костен. Колку е мал светот!
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ПРОЛЕТЕРСКАТА РЕВОЛУЦИЈА НА МОЈОТ ТАТКО

Тате кратко умираше и никогаш не веруваше дека може така да
се умре - така брзо и толку тивко. Ние седевме до креветот и ги
криевме солзите под пластичните сандали, чекавме тате да се сврти и
да издише во прозорецот. Дишеше тешко и многу се потеше. Беше
ладен на левата страна и само двапати ги отвори очите - еднаш да нé
види нас а вториот пат, веројатно, за да ја види смртта, иако ние
мислевме оти тате не може така да умре. Мислевме оти тате никогаш
нема да умре.
Во собата беше темно зашто рекоа дека мора да биде темно. Во
аголот до креветот, мама три дена седеше и слушаше како тате се
мачи да собере малку воздух во градите. И плачеше. Тате не ги отвораше очите. Мама велеше, „застанете деца тука, може ќе ги отвори“.
Устата му беше сосема исушена, од дишењето, можеби, но и затоа
што не можеше да се напие вода. Вчера, ни вели мама, вчера деца ги
отвори очите, вели мама и, еве, го напиша ова, вели, и во рацете
превртува некаква хартија. Во мракот одвај се чита, не се гледа добро,
само еден збор. Пишува „децата“ и веднаш пак ги затворил очите. Со
таа хартија, сестрата ноќта му ја избришала крвта од раката.
Сега знам што сакаше да напише. Сакаше, дури тече
пролетерската револуција, ние да учиме, и сакаше веќе еднаш да се
врати од неговата далечна работа и да биде со нас. Сакаше да направи
уште една соба и да купиме уште еден кревет, за да не спиеме сите во
еден, стуткани како премрзнати пилци. Сакаше да знаат луѓето оти не
е сам и оти не сме сами. Ноќе, зиме, го сонувам како тивко се враќа во
својата изнајмена куќа, се стуткува под замрзнатото ќебе во ладната
собичка и замрзнува. Сонував како мразот полека му се фаќа за
веѓите, му го замрзнува лицето и сонував како брчките му се на78

полнуваат тежок студ. Покриен со лито ќебе, тате ми мафта со рака од
мраз.
Сега е дома. Спружен на креветот сред нашата единствена соба
нé сонува нас. Жешко е, лето е и горат многу свеќи. Часовникот на
ѕидот, токму над главата на тате, отчукува полноќ. Седам скраја и
гледам дека очите на тате малку се подотворени. Чинам само мене ме
гледа и мислам оти се лути што плачам.
- Нема уште долго да биде вака тате - му велам јас два дена пред
да ги затвори очите. И јадеме. После ќе биде полесно, му велам, ќе
има и ти да си купиш ново палто и чевли со врвци. Револуцијата нема
да трае вечно.
Лицето му е жолто и наполнето со грутки крв а косата тивко му
се нишка, оти вентилаторот му дува право во лицето и тој лажен ветар
му го оживува лицето, ме мами да мислам дека уште е жив.
- Животот, сине, не е за сите исто убав и затоа не се плаши секој
исто од смртта, - вели тате и јадеме патлиџани со едра сол.
Тате секогаш нé бакнуваше кога ќе си дојдеше дома од далечен
пат. Мама му кажуваше дека сме добри, дека ни стигнува платата,
дека има за леб и дека сите сме здрави. Тате долго нé гледаше. Чинам
се чудеше како може толку брзо да растеме. Молчеше и нé галеше,
стуткани во скутот.
- Ќеркичке, - ѝ велеше на сестра ми, ја дигаше високо а таа се
смееше и го бакнуваше во челото. Тој ја качуваше на вратот и ја
вртеше околу големата ламба што висеше на грубо малтерисаниот
таван. Потоа седнуваа заедно на подот и таа си го грицкаше ножето и
тате ѝ велеше оти многу ѝ е убава косата. Зад нив стоеше братчето и,
со солзи во очињата, чекаше тате да го дигне високо и него. Кога
беше сосема мало секогаш бегаше и се криеше под креветот, не
сакаше никој да му каже дека човекот што сака да го гушне е нашиот
тате. А тате ретко си доаѓаше и ретко беше со нас. Јас, оти поголем и
оти учев, секогаш прво му ја покажував книшката со оценките и
потем гледав како пие цело ќесе сода наеднаш. И тивко го прашував
кога ќе го дотера големиот камион дома.
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И во болницата стоиме сите до вратата и чекаме да стане. Мама
му ја менува кошулата. Тешка е и влажна од потта. Каде ли толку
брзо патува тате? Кој е тој пат што може да се мине со затворени очи?
Мама му ги навлажнува усните со лимон и пак седнува на пластично
столче до креветот. Тате сега полесно дише, но, брзо, пак се
закашлува и во ѕидот плискаат едри парчиња застојан воздух.
Вентилаторот во нашата единствена соба дува лажен ветар во
лицето на тате. Трепкаат свеќите зариени во сад со брашно до
неговата глава. Се сеќавам како ми кажува приказна за неговите
детски болести:
„Тате лежи под долапчето и мрда со рачињата, телото му гори
во оган. А лошо некое време, луто, со ветар. Се ронат парчиња вар од
таванот. Ноќ е, а таа само плаче и со истуткано крпче му ги брише
солзите на тате, на својот син. И пее песна: „стани ми сине, доста е
веќе!“
Но, тоа време сега не постои. Тој сега во овој бел чаршав е
ембрион, што знае како изгледа и животот и смртта. И пак ништо не
знае - оти ништо не може да каже. А, надвор, веќе наближува денот.
Жената со очите на тате бара да јаде: синот ѝ е мртов, а таа ништо не
знае. Ја влече едната нога и полека излегува од собата. Надвор со
стуткано шамивче си ја брише потта што прелива низ брчките.
Тате, си велам јас навален на ѕидот до вратата. никогаш не спиел
вака испружен на грб и сред соба. А денес е осми август. А денес,
каква неправда, денес му е роденден. Ден е веќе: ќе се осамни брзо
штом пеат петлите во горните куќи. И росата се лепи на џамот до
креветот. Телото на тате е заградено со цвеќиња и подароци, многу
подароци и ситни пари за неговиот четириесетиседми роденден: денес
ќе го избакнеме мразот во неговите брчки: ќе му кажеме дека многу
го сакаме и дека сакаме да ни се врати. Собата е тесна за здивот на
сите што стојат и гледаат во лицето на тате. Рацете, преклопени една
врз друга, сега се премногу тешки за да може сам да си ја избрише
крвта што му тече од устата и од носот. Сега ми е јасно зашто смртта
е срамна работа.
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Мама будна го пречека и вториот ден. Тате многу се потеше и
често се загушуваше. Мама ги бркаше мувите, му ја триеше ладната
рака и чекаше да ги отвори очите за да му каже дека сите сме
наредени како за сликање. Во ходникот шеташе старец со патерици:
перницата под главата на тате беше влажна; раката му висеше од
креветот. Двапати се обиде да се сврти на другата страна, но веќе не
можеше сам. Лекарот постојано велеше дека не смее да се мрда оти
може да му се навири уште крв во главата. Тие сега не можат ништо,
треба само да чекаме и да се молиме да престане крвта што се шири.
Три дена сите лекари зборуваат исто и чекаат. Мама останува стуткана до креветот. Солзите сами ѝ течат, а никако не може да му помогне
на тате. Не може дури ниту да го сврти на другата страна. Само се
преплашува кога ќе му стивне дишењето.
Во нашата единствена соба сите седат до креветот и молчат.
Пред мене седи старицата со очи на тате и нешто самата си зборува.
Вади од скинатиот џеб на фустанот некакво стуткано крпче, го тутка
во рацете, не знае зошто ќе ѝ треба сега тоа: таа не знае дека ова пред
нас е тате, дека е син ѝ, дека е нејзиното шесто дете, што, еднаш,
малечко, го пречува цела ноќ и остана живо, се спаси: син ѝ е а не
може сега да му го погоди ниту името. Иако е мајка, свиткана и само
на коски, иако син ѝ е мртов таа не го знае тоа: мисли правиме свадба:
„баба ти, вели некој, мисли ја правиме твојата свадба“: баба ништо не
е крива, си велам, и токму тогаш таа почнува да плаче, ги колне сите
во собата оти ѝ го напрскале нејзиниот син со жешка вода. Плаче на
глас а брчките ѝ стануваат бразди, очите и стануваат езера, паѓаат
водопади во садот со брашно до главата на тате.
Во собата уште е темно. Темно беше и во болницата во муграта
кога тате по вторпат ги отвори очите. И сé беше толку кратко. Тате
никогаш не веруваше дека може така да се умре. Ладен на левата
страна, стуткан, ситен како непотребно клопче, пикнат под ќебето
како уплашено дете. Смртта му доаѓаше од зад грб. Кошулата му
беше утоп, тешка, челото полека му темнееше напрскано со ситна
влага. Главата ја сврте кон мама, ги отвори очите, воздухот му зовре
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во градите, испари и веќе беше ден. Револуцијата течеше од старото
казанче во нужникот наспроти собата.
И немаше веќе време за сонот. Тате сакаше да се врати дома, да
направи мала куќичка на нивата до реката, да направи бавча и сенка
од лозници. Чекаше само да заврши кредитот, што го зеде за да ја
малтериса собата во која жиеевме, и да ја почне куќичката до реката.
Мене веќе ми имаше кажано дека таму ќе ги води внуците, ќе пијат
вода од кладенецот кај големиот орев, а, потоа ќе гледаат во небото
легнати на грб. И ќе гледаат како тивко течат златните рипки и белите
цвеќиња во јазот.
Другарите го изнесуваат тате низ немалтерисаната соба надвор:
дворот е полн со воздишки а на оградата стојат наредени венци и
капакот на сандакот. Тате се одмрзнува. Мразот се топи од веѓите,
размрзнува лицето на тате и пука студот насобран во брчките. Ми се
стори дека целото тело се издолжува под одмрзнатото ќебе во
сандакот што му го купи препријатието. Пред да тргнат црните коњи
на погребното претпријатие, на скалите излезе и таа. Во рацете го
држеше стутканото шамивче, но не знаеше што ќе ѝ е, и зошто
излегла надвор. За неа нејзиниот син уште не беше роден, а таа не
беше тука. Во темјанот над скалите, сред нејзините брчки, светкаа
очите на тате. По угорнината кон гробиштата црните коњи со мака ја
влечеа пролетерската револуција на тате.
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ОРДЕНИ И ХЕРОИ

Немаше место на неговиот широк газ без белег, без лузна. И
секоја си имаше име, и фронт, и време, и приказна. Секоја, или барем
повеќето, имаа свои ордени, заслуги за народ и метали со разни зраци,
ленти и ѕвезди. Тоа без сомнение беше најхеројскиот газ во Гатеново
а некои велеа дека е и најпознатиот, најпризнатиот и
највеличествениот во Југоисточна Европа. Човекот со тој газ го знаеја
сите, иако немаше име. Всушност, никој не го знаеше неговото
вистинско име, а сите знаеја кој е Толбухин. Некои го викаа господин
Толбухин, многумина по старо: другар Толбухин, но, сепак, најчесто
тоа беше само - Толбухин. Така го викаа децата, ретките пријатели и
речиси сите жени кои можеа да бидат сериозни и да не се смеат кога
ќе застане сред улица, кога ќе се поклони длабоко и театрално,
всушност смешно. Дури подоцна ќе биде утврдено дека Толбухин, на
тој начин, со огледалце, им ги гледал нозете на жените а понекогаш повикувајќи се и на својата недокажана видовитост - ја погодувал
дури и бојата на гаќичките. Се разбира, повеќето од жените тоа го
знаеја пред да биде сосема откриено. За волја на вистината Толбухин
и натаму ги возбудуваше само толку колку да се изнасмејат, да се
искикотат. Всушност, тој им беше убав повод еден ден и уште цела
ноќ да разговараат за разните приказни кои се множеа заедно со
неговите мртви жени, за неговите нови и стари, исцелени и
неисцелени рани, за ордените и големата пензија што ја добиваше
како ветеран од последните две пола изгубени, пола добиени војни.
Од друга стрна, Толбухин знаеше дека неговиот газ има висока цена,
па, затоа секогаш, а најмногу кога го гледаа најубавите жени во
Гатеново, заминуваше долго, зашто како херој имаше што да покаже.
Притоа треба да се каже дека често неговите излитени панталони беа
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скинати токму таму каде што беа најголемите лузни и најдлабоките
рани. За тие негови воени рани знаеше само Наполеон, но пред
неколку месеци тој умре и сега Толбухин беше последниот жив
ветеран а неговата храброст „немаше граници“. Додека Наполеон
беше жив - иако не гледаше на едното око и не слушаше на двете ува често го прекинуваше херојот Толбухин кога овој ќе почнеше да ги
врзува победите и да ги заменува обичните, значи локалните битки, со
цели војни и светски револуции. Меѓутоа, за разлика од сувиот
Наполеон, Толбухин имаше газ, на газот имаше белези а белезите беа
сосема видлив доказ. Тоа не можеше да го одрече ниту Наполеон,
иако, додека не му се измешаа жилите во вратот, памтеше сé, па дури
и неважни детали. На пример, често се сеќаваше дека Толбухин на
некој фронт украл женски гаќи и дека ги носел седум дена закачени
на пушката како знак дека се преава. А можел, велеше Наполеон, тоа
да го стори и без гаќи.
При сé што досега е кажано или премолчено, сепак најдобро е да
се почне од почеток, и најдобро е веднаш да се прескокнат
приказните што се повторуваат и да се тргне директно од рамниот
фронт на измамените. Тоа било тркалезно поле. Имало висока пченка,
имало вода, мочуришта, комарци наречени, според Наполеон, тртеи и,
се разбира, диви свињи. Тоа било фронт и затоа, како што е ред, требало нешто да се убие за да се победи. И Толбухин убивал, колел,
цела ноќ се борел и дури изутрината видел дека убива свиња,
огромна, со свиткани заби и со дупнати, значи слепи очи. Според
Наполеон. Толбухин со крвта од свињата си ги намачкал лицето и
рацете, и тогаш го добил својот прв орден за храброст. Вториот ден,
повторно според Наполеон, бил назначен за главен носач на ордените
во полкот на славниот Толбухин и потем цели две недели, вели,
трчаше по рововите со голема торба од кожа полна значки и медали,
кажуваше Наполеон. И со суво гранче од брест ги чепкаше ушите. По
секоја битка Толбухин мораше да се пробие таму каде што се делеа
ордените и речиси секогаш се враќаше со ново одликување на левиот
ревер од шинелот. Фронтот се прошири низ цело поле, се растегна низ
сите мочуришта и канали, па сé потешко можело да се стигне од
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едното до другото место одредено за делење на ордените. Како што
подоцна се сеќаваше Наполеон - тој сув старец без лева рака Толбухин, попатно, за да ги истроши побрзо, и сам доделувал, вели,
најразлични ордени, закачувајќи често шарени желевца и на кравите
по рамните села, и на кучиња и кози. Среќа, велеше Наполеон, Русите
изгледа не видоа таква крава, инаку Толбухин уште тогаш ќе почнеше
да си ги брои годините од почеток. Ете оттогаш еден орден во
кутивчето за вештачки заби чува и тој. И Наполеон значи имаше
медал што му го доделил лично Толбухин и тоа беше чест повод
двајцата понекогаш диво да се раскараат, па на крајот Наполеон да
биде замолен да го врати орденот, а тој, веројатно ненамерно, наместо
орденот на Толбухин свечено да му ги врати своите вештачки заби.
Се разбира, Толбухин тогаш бесно му ги фрлаше забите во тревата и
Наполеон мораше цело попладне да ги бара фронтално од црквата па
сé дури од кафеаната на Попризови. Таму испиваше три чаши жолта
ракија и пред мракот обично ги наоѓаше своите заби во копривите зад
олтарот. Кога Наполеон ненадејно умре во својата сто и прва, или сто
и втора година, орденот му го ставија во гробот. На закопот дојде и
Толбухин, додуша доцна, но, сепак, сé уште имаше доволно време со
огледалцето што го држеше меѓу дебелите прсти да провери што
носат под фустаните тажните жени. Таа ноќ во неговата куќа долго
светеа сите ламби, всушност сите две ламби. Во мугрите, пукна
едната и Толбухин гласно го опцу Наполеон, оти знаеше дека тоа
мора да е тој, завидливиот Наполеон. Тоа, всушност, беше заедничка
ламба што ја купија токму пред две години за да фаќаат дебели
комарци под стреата. И во борбата со комарците поуспешен беше
Наполеон.
Сега, најпосле, треба нешто да се каже и за гаќите а веднаш
потоа и за неговото прво ранување. А зошто, впрочем, да се одлага?
Неговиот баталјон, ноќе, опколен од сите страни, стигнува во едно
село над Петелино. Толбухин преплашен од дивите куршуми што
цела ноќ ги глодале дрвјата, влегува во еден двор заграден со високи
ѕидишта и така заплетен во кокошарникот заспива на пушката.
Баталјонот истата ноќ се извлекува, па Толбухин, спиејќи како заклан,
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ќе остане сам во селото. Кога ќе се разбуди, ќе го дочека страшна
тишина, тешка тишина. - а тој знае - штом е тивко, тогаш е многу
опасно, значи непријателот чека во заседа. Ползејќи назадгазум,
стигнува во друг двор и таму наоѓа тел со суви алишта, и тогаш на
пушката закачува бели женски гаќички за да им даде знак на
душманите дека се предава. Со дигната пушка на која висат тие бели
гаќи излегува од селото, ги поминува бавчите, префрла преку првиот
рид и токму кога ќе ја остави пушката потпрена на една спила и ќе се
наведне да се напие вода од кладенчето, еден заталкан куршум ќе го
погоди токму насред газот. Најпрво ќе нурне со главата во
кладенецот, но потем брзо ќе се свести, ќе ја зграпчи пушката и
мафтајќи со белите гаќички, трчешкум ќе влезе право во првите
ровови на неговиот баталјон, ќе налета лично баш на Наполеон.
Секогаш кога Наполеон, бог да го прости, ќе го потсетеше на овој
настан, Толбухин велеше дека срамно лаже и дека ако сакал да се
предаде тоа ќе го направел со нешто друго а не со гаќите на
попадијата Евдокија. Впрочем, викна тогаш нервозно Толбухин попадијата никогаш не носеше бели гаќи!
- А, ти зиачи им ги знаеш гаќите на сите жени во државата? - му
рече тогаш Наполеон и со гранчето брест извади крилце на бумбар до
увото.
- Како не ти е срам, Наполеон! Види се на што личиш! На
мумија од жаба! Имам осум рани!
- Имаш, ама каде? - рече Наполеон свртен кон луѓето што за миг
се собраа околу нив.
- Важно е дека имам! - викна Толбухин.
- Важно е дека сите се на газот.
- И газот е мој! - рече Толбухин.
- Газот, друже Толбухин, според колку што јас знам географија,
се наоѓа мислам назад. Значи осум пати те раниле на бегање, - рече
Наполеон и почна да се смее. И чудно е како можеше тоа ситно
старче толку гласно да се смее.
- Врати ми го орденот! - викна Толбухин.
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И тогаш се случи она со вештачките заби на Наполеон. Оттогаш
вопшто не зборуваа и затоа Толбухин дојде доцна на закопот. Дојде
доцна за да не си ги видат очите. Толбухин остана сам. Додуша оттогаш уште трипати се женеше, но сите жени му умреа не дочекувајќи
го крајот на првата година од бракот. Иако, најверојатно, умираа од
природна смрт, зашто сите беа веќе со едната нога во гробот, во
Гатеново се проширија приказни дека кутрите пресушени жени
умреле оти не можеле да ги издржат ноќните еротски сеанси на
незаситниот Толбухин. Оние што имаа бујна фантазија тоа го поткрепуваа со наводните траги од неговите ордени врз градите на сите
три жени, што требаше, меѓудругото, да значи дека Толбухин не се
симнувал од нив а нема ни време да го соблече ниту својот универзален шинел за сите годишни времиња. Се слушна и тоа дека неговата
непресушна машкост директно е поврзана со осумте рани на газот.
Имено, стручно се објаснуваше дека железата што му останале пикнати под кожата, повремено, кога е качен на жена, го жегнуваат и така
може осумпати да весла и оп-напред и оп-назад, а потоа пак да почне
од почеток - оп-назад и оп-напред. Ете, тоа, демек, не можеле да го
издржат неговите три пристари жени, сега веќе мртви и покојни.
Доаѓаше и полиција, но приказните остануваа.
Е, потоа се случи Толбухин еден ден да го снема. Едноставно
исчезна. Во дворот останаа само неговите два црни песа, волот, што
тој од милост го викаше Пирин, и козата Ангелија. Сите тажно гледаа
негде далеку со главите потпрени на оградата. Волот, се разбира како сите волови на светот - плачеше. Во правта капеа крупни солзи, а
козата ја лижеше портата барајќи го мирисот на Толбухин. Едно утро,
наречено недела, кога веќе беа поминати шест дена, луѓето во
Гатеново донесоа одлука живинките што шетаа во дворот на
Толбухин да ги одведат во Земјоделската задруга „Тиква“. Потоа
поминаа многу месечини. Во гробиштата немаше ни гроб, ни крст, а
живите полека почнаа да го забораваат. Пред зимата низ истите
шанци што ги криеја приказните стигна вест дека Толбухин пребегал
преку Пирин и дека станал голем поет, тоест - поетиште. Се слушна
дека добил и награди и дека се оженил за некоја млада артистка на
87

театарот „Иван Гавазов“. Се разбира, немаше никакви докази за тоа,
иако можеше да се верува дека Толбухин знае да го стори и тоа.
Впрочем, тој еднаш веќе имаше пребегнато во истиот правец, но три
години подоцна, користејќи ги своите врски, стари пријатели и
ветерани, а, најверојатно, и ордените што ги имаше најмногу од сите
во Македонија, се врати по тајните патчиња назад. Таму велат
зборувал против Гатеново, а во Гатеново се најлошо за власта источно
од Пирин. Но се врати и сé му беше простено. Ако сега пак е таму,
велеа во Гатеново, дали пак може да се врати назад? Тоа беше
единствената причина одвреме-навреме да се спомне неговото име.
Понекогаш некој ќе се сетеше и на Наполеон, и ќе се сетеше на
времето кога децата се смееја а тој кажуваше како Толбухин еднаш,
кога требало да се повлечат од првата линија на фронтот, ја фрлил
пушката и почнал да бега. Кога подоцна го нашле легнат ничкум во
дупка од лисица велел дека многу полесно се бега без пушка, отколку
со неа. Потоа го префрлиле на заробен топ, но, наместо непријателот,
од неговите гаѓања поголема штета имавме ние, велеше Наполеон,
оти гранатите паѓаа токму во нашите ровови, право врз нас, велеше
Наполеон. И толку. Разговорите брзо се префрлаа на жените, на оние
пресни женки што си сакаа секогаш различна влага меѓу нозете. Како
цвеќињата, велеше Толбухин, запишувајќи стихови навален со главата на сувата круша во дворот. Но, тоа беше многу одамна. Сега
најмногу се зборуваше за обесениот директор на земјоделската
задруга „Тиква“, кој, велеа, го нашле облечен во женски гаќички и
нашминкан. Времето трчаше а Толбухин или ги броеше годините од
почеток или старееше негде далеку од Гатеново.
Една ноќ, или тоа беше веќе утро, низ лаките и оттаму преку
дрвениот мост на Дабнишка река во градот дојде пристар, елегантен
човек со темен костум, бела кошула и свилена вратоврска. Со него
стигна и млада русокоса жена. Одеше полека и тивко. Градите ѝ беа
голи, а брадавиците како пролетни пеперуги ѝ шетаа под белиот
фустан. Најпрво мажот ја отвори портата а потоа во куќата на Толбухин светна ламба. Во ноќите што овде секогаш беа влажни и глуви,
подигнати на прсти под задниот прозорец децата гледаа како истата
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жена, бела како млеко, со острите гради го сече човекот легнат на грб
а веднаш потоа тој со јазикот ѝ длаби во стомакот, ѝ го бара срцето.
Во нејзината отворена уста, паѓа жолтата виделина од ламбата. Само
миг потоа виделината сосема премалено трепка заплеткана во
нејзината бујна коса. Подоцна по скришните патчиња низ врбите и
копривите, зад куќата на Толбухин почнаа да доаѓаат и мажи, па дури
и жени, и, најпосле, ноќе, во задниот двор, се собираше речиси цело
Гатеново. Сите гледаа во собата задскриени во темнината, копривите
ги гледаа по нозете а сепак никој не сакаше да мрдне, никој не
трепкаше. Тој чуден настан во Гатеново, во куќата на Толбухин,
траеше сé дури не почнаа есенските дождови, дури не почна водата да
ги полни сувите потоци, кладенците и двориштата. Застанат на
скалите ја исчешла својата побелена коса, ја стави својата сламена
шапка и, прескокнувајќи ја водата што вртеше пред портата, замина
право во земјоделската задруга „Тиква“. Жената плисна две-три кофи
тиња низ задниот прозорец а потоа излезе надвор и со пресна вода од
бунарот ги изми скалите, влезната врата и бетонската патека што
водеше во градината. Не помина ниту половина час, а човекот се врати со кал до колена. Ги доведе во дворот козата, волот и еден од двата
црни песа на Толбухин. Ја извади ламбата од куќата, ја врза на сувата
круша до бунарот и цела ноќ во дворот светеше како ден.
Утредента од кај Петелино, од кај изворите на Дабнишка река,
блесна едно силно сонце и веднаш падна во дворот. Заглибени во
калта стоеја волот, козата и еден од неговите два црни песа. Волот
имаше два ордени закачени на роговите и уште еден меѓу предните
нозе и еден крупен на челото. Козата Ангелија - еден што ѝ висеше на
вратот и еден на опашката, а црниот пес - два на ушите и еден мал над
очите. Тоа утро сите тажно гледаа негде далеку над Гатеново со
главите потпрени на оградата. Само волот, како сите волови во
светот, плачеше ли плачеше. Во калта капеа тешки солзи. До бунарот,
во голем вир пливаше шапката од слама а во неа блескаше ситното
огледалце на Толбухин. Одеднаш песот почна грозно да вие и тогаш,
од жешкото, или пак од нешто друго, пукна ламбата закачена на
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сувата круша во дворот. Попладнето козата роди црно јаре. Потоа
падна куќата. И толку. Веќе нема што да се раскажува.
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ЗАДОЦНЕТ РАСКАЗ

Веќе беше доцна. Неговите планови, неговите соништа,
неговиот живот беше уништен само со еден прост и ненајавен настан.
Беше тогаш пролет, беше тогаш утро кога цутеа зумбулите и утро
кога гулабите ја пиеја водата од вирчињата останати скраја по
ноќното миење на улиците. Жените, се уште жешки од соништата,
чекаа млеко во продавницата на главната улица, чистачите на чевли
ги изнесува кутиите и четките, а тој - тажниот јунак на овој краток
расказ - излегуваше со разгорено луле од својата ситна куќа сред
трендафили и го започнуваше својот долг ден на прошетки. Пред да
стигне до мермерниот кеј на националната река, купуваше утринско
издание на државниот весник и пиеше мало шише сомнителен коњак
на трафиката до автобуската станица.
Кога го испи коњакот, се сврте и тогаш се случи настанот што го
уништи неговиот живот. Пет дена оттогаш тој не излегува од куќата и
пет дена нема кој да им фрли трошки и ситна пченка на дивите гулаби
што се собираат во сенките на трендафилите пред неговата куќа.
Сепак, иако расказот доцни, ќе мора да дадеме краток опис на
неговиот тажен живот до кобниот час кога го испи шишето коњак и
кога се сврте, како секогаш, за да му се насмее на човекот што
најчесто јадеше варено симитче и ги читаше некролозите во ноќното
издание на државниот весник. Се разбира, сето тоа ќе го кажеме
кратко и потем пак ќе се вратиме назад во црвениот двор пред
неговата куќа, каде што гулабите веќе пет дена чекаат да излезе и да
ги нарани. И ќе се обидеме да влеземе внатре, во куќата, и ќе пробаме
да видиме дали е уште жив, или, да е скраја, веќе го имаат разнесено
црвените мравки од црквата „Свети Димитрија“.
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Значи, внимавајте, се враќаме назад. Се враќаме назад во еден
претходен есенски ден, во едно набушено, едно нарогушено државно
попладне на централниот плоштад во градот. Се враќаме токму во
часот кога завршува прославата на воените ветерани, кои ги имаа
добиено сите битки со помош на двајца сведоци. Едно пристаро маже
со долги пожолтени мустаќи, со ордени закачени на гушата, веќе го
привршуваше својот шушкав говор кога нашиот јунак со луле дувна
еден облак чад во небото, се издиша и прилично гласно опцу. Кога го
помина стариот мост застана да го истресе своето црно луле во
празните кутии за цвеќе и тогаш виде дека на десетина метри зад
него, своето луле го тресе и едно ниско маже со залижана коса и
свиткано носе. Кога го наполни лулето нов тутун, истото го направи и
човечето; кога запали - запали и мажето, кога тргна - тргна зад него
куцајќи и тоа. Неговата куќа беше близу. Ја отвори портата, влезе во
дворот а по него влезе и оној со залижана коса, оној што повремено се
вртеше и гледаше по фасадите веројатно за да не биде премногу
сомнителен. Јунакот на овој краток расказ, би рекле спокојно влезе во
куќата и низ завесата на влезната врата виде дека човечето одеднаш
некако се збуни и брзо исчезна во трендафилите.
Оттука, всушност, почнува возбудливата историја на неговиот
тажен живот и оттука почнуваат кратките среќни денови и убави
прошетки по мермерниот кеј на националната река. Секое утро, кога
ќе ги наранеше дивите гулаби и гугутките, овој наш чуден пријател
излегуваше на улицата и пуфкајќи со најстарото луле во градот
потонуваше во своите длабоки размислувања за животот и судбината.
Веднаш зад него, тука, на еден здив до него, само малку лево,
тргнуваше и човечето со залижана коса. Со росни лисје трендафил
залепени на белата перлон кошула, и, гледајќи во фасадите и излозите
на празните продавници, го фаќаше секој здив на нашиот, досега веќе
неколкупати најавен пријател од овој расказ што доцни. Му ги знаеше
сите застанувања, и зимски и летни, сите поткашлувања, жегнувањето во десната нога, сите скршнувања в лево и в десно, солзите
што му навираа поради неговата измислена ќеркичка во црвен фустан
или поради лутиот тутун во лулето - знаеше сè!
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Минуваа години, и уште години, нашиот јунак веќе сосема
навикна на таа жива сенка зад него, па често - иако и тој сè повеќе
имаше проблеми со своето кревко здравје - најискрено се грижеше да
му го олесни патот, да не оди премногу брзо, да не го полни лулето
премногу често и да не го пие редовното утринско шише коњак
одеднаш. Низ долгите месеци забележуваше и дека човечето со жолто
лице најпрво остана без коса, потоа му паднаа предните заби а пред
неколку недели доби и ужасно јаки очила, па, понекогаш, сонцето одбивајќи се од дебелите срчи - му паѓаше како жарче на тилот. Се
разбира, а веројатно веќе и знеате дека сенката си доби и униформа,
некакво темномодро палто и малку посветли панталони а на
рамениците најпрво му светна една ѕвездичка, потоа две и, на крајот,
пред да се случи настанот - и доколку нашиот тивок пријател можеше
добро да види - ѕвездичките сосема ги покрија рамениците на човекот
зад неговиот грб. Еден ден му се стори дека ѕвездичките одеднаш почнаа да се симнуваат по палтото и да му паѓаат на плочите по кејот и
по тротоарот на улицата. Паѓаа, се гасеа и исчезнуваа.
Да го кажеме и тоа дека тој веќе триесет години живееше сам во
куќата што беше градена за да биде „топло гнездо“ за неговото
измислено семејство. Имаше соби за многу дробни деца, спална за
него и за Марија. Се разбира со поглед кон националната река. Токму
таму каде што се удави таа. Кога попчето Поп-Петрово во црквата
„Свети Димитрија“ го благослови нивниот брак, тој и таа со кајче
требаше да ја поминат реката. Но токму насреде нешто ја повлече за
фустанот и толку. Тој се обиде да ја спаси, но одвај го спасија и него.
Оттогаш, триесет години, секое утро, го облекува својот свечен
костум - што го носеше и на венчавката - го запалува своето
самоделско луле и со часови шета по кејот на националната река,
гледајќи ги бранчињата и пењата што се качуваа по столбовите на
камениот мост. Понекогаш, а најчесто кога во земјата на хероите
траат долгите државни празници, на една клупа зад прашливите
костени, во центарот на градот, нашиот пријател со часови седи и
долго разговара со едно грбаво старче. Човекот што порано имаше
залижана коса - значи ќелавата сенка со дебели очила и ѕвездички
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што му паѓаат од рамениците - се доближуваше меѓу стеблата и,
покриен со дебелите срчи на очилата што светкаа како огледала,
слушаше што зборуваат двајцата старци. Разбирливо, нашиот јунак од
куќата со трендафили, виде дека тој е тука, и затоа зборуваше колку
што е можно погласно, за да не го измачува оној зад костените, оти
знаеше дека во последно време, особено по добивањето на дебелите
очила, значително почна да му слабее и слухот, па, затоа, често го
гаснеше и лулето за да не му смета на човечето шушкањето на
тутунот и чадот. Разговорот најчесто изгледаше вака:
- Се сеќаваш ли, Дамјане, - му вели тој на старецот до него Велам, дали знаеш кога нè стрелаа на Кале? Како останавме живи во
тие црвени езера, Дамјане? Во мугрите ја фатив твојата рака, и ти беше топол, жежок, куршумите нè имаа погодено на исто место, мојот
уште стои во плешката...
- И мојот е тука, - вели старецот - Кога ќе се смрачи времето,
заедно со куршумот ги проверуваме спомените, - вели и, од
недогорената цигара без филтер, пали нова - со филтер.
- Очите ни светкаа во крвта, а беше тоа стаена крв, - вели
нашиот пријател - Во мугрите дојдоа тројца другари со нови шинели
и вртејќи околу нас велеа дека сега можеме сите да одиме и да го
ослободиме Солун, ако сакаме, може и уште потаму ќе нè пуштат по
Вардар и ќе стигнеме право во Солун, право на Солунскиот фронт!
„Многу биле, мајката, велеше, зарем навистина толку борци не сакале
да одат на Срем?“ - мрмореше еден со два ордени закачени на
шинелот. Се сеќаваш ли Дамјане? - вели и го тресе лулето. - Како да
беше вчера. Кога е облачно, кога ќе дувнат ладните ветришта, куршумот ми кажува сè! - вели старецот.
- А, што мислиш Дамјане, дали ако тогаш тргневме на Солун,
дали сега Солун ќе беше наш, дали Македонија ќе беше цела? - вели
уште погласно нашиот тажен пријател, полнејќи нов тутун во своето
самоделско луле.
- Горе ја ебаа работата! Нашите само слушаа! Требаше да се
жртвува Солун за Истра. Нашите беа глупи, прифатија, и готово,
94

прифаќаа сè, широки газови за власт, ем власт, ем неписмени! Ти тоа
добро го знаеш, Модри!
- Го знам Дамјане!
- Е, тогаш, зошто прашуваш? - вели луто старчето.
- За да се најдеме во муабет, Дамјане! Имаме убаво време за
муабет, денес е државен празник - вели и станува - Е, ајде сега
Дамјане, друже, ајде Дамјане да ги прошетаме сега нашите куршуми!
На плоштадот ќе има воена парада, има луѓе што сега пак ке се фалат
дека нешто сме ослободиле, - вели тој, нашиот глас, човекот од куќата
со трендафили, и полека двајцата заминуваат низ сенките на
костените. Зад едно рапаво и дебело дрво, залепен како коњска мува,
во паркот останува само човечето со дебели очила.
И сега, значи би ден и би утро, да се вратиме на настанот. Беше,
рековме, пролет, беше тогаш утро кога цутеа зумбулите и утро кога
гулабите ја пиеја водата од вирчињата останати скраја по ноќното
миење на улиците. Тажниот јунак на овој краток расказ што доцни,
излезе значи со разгорено луле од својата ситна куќа, потоа излезе и
од дворот со трендафили, и го започна вообичаениот долг ден на
прошетки. Кога стигна до трафиката близу главната автобуска
станица, го испи своето мало шише коњак, се сврте, сосема исто како
секое утро, и тогаш се случи настанот што веројатно целосно го
уништи неговиот живот. Еве веќе пет дена не излегува и пет дена
нема кој да им фрли малку ронки и ситна пченка на дивите гулаби
стуткани во сенката на тредафилите. А, што, всушност, се случи? Се
случи токму ова и се случи токму вака:
прво - кога го испи својот коњак, и кога се сврте, го немаше
ситното човече со очила. Стоеше само допола испиено мало шише
коњак.
второ - помисли дека тој е негде зад трафиката. Го запали лулето
и чекаше, но, се разбира, попусто. Оттаму подоцна излезе само
продавачката со бенка на челото и чешајќи го својот подуен стомак ги
собра празните шишиња, пластичните чаши од јогурт и намигнувајќи
му прилично заводнички, како секое утро, повторно влезе во
трафиката.
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трето - веднаш потоа нашиот тажен пријател го угаси лулето. По
лицето му течеше пот, иако сё уште беше утро и сонцето сё уште не
беше искачено над костените. Беше збунет, се вртеше околу себе и
збивташе уплашен и премален од тажниот ненаја- вен настан. Тогаш,
значи пред да тргне, помисли дека сега веќе немаат никаква смисла
сите негови прошетки, и дека дефинитивно веќе не вреди ништо
неговиот тажен живот. Тој е само безначајно ветре што се пика во
олуците и одводните шахти.
и четврто - цел ден чекаше ситното човече со дебели очила да
излезе од некоја сенка и да тргне по него - а прошетките пак да си
добијат свое значение, да седне под костените и пак гласно да разговара со старецот Дамјан за сè, и што било и што не било - но пред
полноќ излегоа само цистерните и работниците почнаа да ги мијат
главните улици. Сосема уморен од чекањето, значи од тагата што му
ископа цел порој солзи од сувите очи, нашиот пријател од овој
задоцнет расказ се врати дома и тресејќи ја месечината заспана во
росата на трендафилите влезе во куќата. Беше тоа првата ноќ, а ние,
почнувајќи го расказот доцна, пред неговата куќа стигнуваме значи
дури денес - пет дена по настанот што го уништи неговиот живот.
Пред капијата сè уште стоеја тројца старци и се чудеа како брзо цутат
трендафилите. Тогаш тивко од куќата излезе тој. На скалите го запали
лулето, го истегна модрото палто со жолта ѕвездичка на рамото, им
фрли грст ситна пченка на гулабите и излезе на „Солунска“. Старциге
подзинато гледаа како со изгланцаните високи чизми шлапка во
вирчињата останати скраја од ноќното миење на улиците. Следниот
миг, како во бајките, меѓу трендафилите се појави ситно девојче во
црвен фустан. Со рачето ја собра росата од ниските китки и потем
насмеано гледаше како гулабите ги клукаа дробните зрна од плочите. Косата ѝ беше црна, долга и кадрава. Лицето бело, сосема бело.
Следниот миг како да лебди дојде до портата и ја затвори. Потоа
потскокнувајќи како сите среќни деца влезе со трчање во куќата.
Истиот ден, тоа е токму денот кога го запишуваме овој краток
расказ, старецот Дамјан најде самоделско луле на кејот од
националната река. Во реката пливаа жолти ѕвезди а ситните
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бранчиња нежно ја лулкаа државната месечина. Се прашувате ли до
кога?
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ЕДЕН БИБЛИСКИ ДЕН

Тогаш веќе сите бевме мртви. Целиот град, сите луѓе, птици,
скитници, сите патници што беа дојдени случајно или намерно токму
за денот кога се славеше новата пролет - сите беа натрупани по
улиците, тревниците и сокаците. Многумина беа фатени на мочање,
па во јавните нужници останаа редици здрвени мажи потпрени со
главите на лажните ѕидишта и жени со засукани здолништа во рацете
и очајнички загледани во итрата светлинка што се протнува под
вратата и така мижуркаво им ѕирка меѓу нозете. Смртта ги изненади и
продавачките на украсни тревки и цвеќиња. Кога почна да врне мрсниот дожд на третата страна од расказот, фустаните одеднаш им се
залепија на телата и веднаш потоа градите набрзина им расцутеа, се
отворија и замирисаа. Тогаш се виде дека девојката што продаваше
гербери и фикуси во своите топчести гради имала семе од гладиоли!
Пред нејзиното бледо лице цутеа најчудесните и најубавите гладиоли
на светот а ветрето си играше со листенцата и тоа беше единственото
нешто што во тој скипнат ден така дрско и неуморно ѝ се противеше
на смртта.
Оттука полека почнавме да ја губиме висината. Ги гледавме
прозорците на градските автобуси. Беа покриени со бледи лица.
Жените ги имаа залепено своите црвени усти на стаклата и се чинеше
дека, ете, расцутеле булките, и оти, ете, чудесно почнала новата
пролет. На улиците, сред плоштадот, во парковите, во купчиња,
смрзнати токму насреде бучните разговори, стоеја зачудени соседи,
пријатели, швалери, швалерки, тајни и јавни љубовници, нимфоманки и пензионери што љубопитно гледаа секојдневна партија шах со
раце во џебовите од карираните капути. Меѓу нив, на клупата седеше
и еден насмеан човек, кој токму тогаш требаше да го одигра пос98

ледниот потег и веројатно да го добие своето заслужено пиво. Раката
му висеше во воздухот со црн испотен коњ меѓу прстите а чудната
неизвесност сè уште шеташе низ очите на стутканите старци. На една
од зелените клупи пред најубавиот дрвен мост во паркот, седеа
гушнати едно русокосо момче и една толку убава, една проѕирно
бела, но расплакана девојка. И таа чинам сè уште плачеше. Лицето ѝ
беше покриено со парче коса, густа како мед, и затоа не можеше да се
види дали тие гргорливи солзи се од радост или од тага. Момчето
гледаше во мостот, а мостот гледаше во мртвата река.
Во целиот град а веројатно и во целата држава беше пролет.
Ластовичките, штрковите и другите птици преселници дојдоа и со
брзи летови, со превртување и со шушкање веднаш се пикнаа под
стреите. Сите си ги најдоа своите гнезда, но мора да им беше многу
тажна таа тишина, мора да им беше чудно што јас летав токму со нив,
рамно, и уште повисоко. Штрковите брзо се откажуваа и воопшто не
се обидуваа да ги прелетаат зградите и градскиот ѕид, или барем
покривот на фудбалскиот стадион, а ластовиците понекогаш ме
повлекуваа во облаците, та сетне со мака се враќав во тврдината, на
стариот полигон за обука. Слегував полека, тивко, од кула на кула, од
кат на кат, од балкон на балкон, преморен и сув, и дури во мугрите
стигнував пред шаторот на главниот учител Деде Буба. Слегувајќи
заедно со далгите застојан воздух, во јужните соби на градот гледав
разголени жени, препотени мажи, бигамии, содомоии и уште разни
други работи и премрежија. Останував долго зачуден од
невозможните бои на телата, од мирисот под тајните сенки на жените.
Имаше госпоѓи што ги беа натерале своите приватни мажи да водат
љубов на комоди за чевли, на телевизори во боја, закачени на лустери
или, најчесто, свиткани како нас'скани кучиња на столовите за гости и
по масите. Спуштајќи се од високите кули зад реката директно врз
вилите со широки дворови, со ниска трева и украсни грмушки, можев
да видам и двајца старци, ќелави и лигави моржови, како упорно ја
лепат својата мрсна кожа на мевот на едно малечко пиле со остри
цициња и бело газе. Во отворениот прозорец зад нив трепереше тенка
бреза а на ѕидот висеше голема слика на безобразен сликар. Сто и
99

десет канадски тополи подолу, во еден од жолтите солидарни
станови, ситно маже со пеперуга на гушата стоеше мајсторски
врамено во вратата од спалната соба, а пред него, на широк кревет со
цветчиња, беше таа, веројатно неговата верна жена, привремено со
некаква ќелава глава меѓу нозете. Главата личеше на лупена лејка за
вода и чинам од неа капеше пот, дури таа со отворена уста гледаше во
пукнатите булки на таванот. Мислам дека беше млада, дека беше
росна и дека имаше убави, рамни заби во устата.
И, како што реков - најпосле стигнав. Школски се симнав на
ѕидот до кулата за сакати и по врвицата за стрелање тајно влегов во
логорот. Пред да изгрее нашето логорско сонце Деде Буба излезе од
својот шарен шатор, но се направи дека не ме гледа, се сврте и ги
помоча успаните пеперутки во тревата. Тој ден по казна им дував
топол воздух под крилата на пилиштарците а ноќта ги броев ѕвездите што паѓаа во густите шуми на Петелино. Следниот ден стигна
главната забрана - не смеев да летам сам! Редовно со мене од двете
страни летаат специјални учители од штабот а едниот од нив секогаш
е шпион на Деде Буба. Набрзо, веројатно поради некој лош извештај
што му стигнал на Деде Буба во креветот, рано, на гладно срце, бев
исклучен од сите главни мисии, но ми беа сопрени и рутинските летања. Ми беше дадена задача да го чистам кругот и да му ги „ланчам
јајцата“ на учителот за лево летање, да му ги чистам чизмите, очилата
за сонце, да го бричам и да го мачкам со зејтин од сусам за да лета во
ладниот дел на небото. Единствено учителот за десно летање имаше
храброст, и само ноќе, пред да пукне месечната и пред да истече како
жолчка по сувите преслапи на Петелино, само тој значи имаше кураж
да ме погали со пресен воздух и да ми шепоти иа увото едни убави
приказни, едни мирисливи и шарени магии. Инструкторот за десно
летање беше навистина мајстор за приказни, имаше убав глас, цело
поле му паѓаше од устата, огромно поле со темјанушки, мајчина
душичка, камилица, булки и петунии, разни чудесии и магии. Колку
само има чуено и колку само има видено учителот за десно летање,
мислев јас дури тој, меѓу росата на државното утро, ми шепотеше
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дека „човекот е животно што се менува, а ние сме вечни, секогаш
исти“.
Потоа минуваа облаците и дождовите. Учителот за десно летање
секогаш наоѓаше време сам да дојде во кулата за сакати. Тогаш веќе
бев изнесен на стрелање, но некако останав жив оти куршумот само
ми се прошета низ очите и капна во тревата. Бев во кулата за сакати.
Кога ќе дојдеше, ќе ме гушнеше и ќе почнеше да ми ја раскажува
тагата на ѕвездите; кажуваше за вирчињата крв што му се збираат
негде во телото уште од Мисирков, а во очите му ја гледав сета душа
на летото во парковите, по улиците, по бањите за колективно капење.
Знаев дека никогаш нема самиот да каже, нема да признае дека сè
потешко лета, дека му смрзнува воздухот во градите и го влече жежок
ветар во бездната каде што ги фрлаа роговите на мртвите биволи. А,
кој може тоа да му го каже на учителот за десно летање?
Воздухот беше мртов. Во темниге далги на кулата имаше луѓе
што дишеа гласно. Само еден беше сакат како мене. Останатоте
киснеа во мувлата оти веќе им тежеа коските и не можеа да се
одлепат и да го соберат ветрот во очите. За нив Деде Буба одреди
„доброволно слејување со темнината“. И тие беа темнина. Мојот
учител за десно летање знаеше дека никој освен мене ниту гледа, ниту
слуша. Затоа, кога стражарот ќе заспиеше испрскан од жолчката на
месечината, тој ми дувкаше во гушата и така двајцата ги сонувавме
вчерашното утро и утрешниот ден. Тогаш во големиот парк, меѓу
очите на заљубените, растеа ситни цвеќиња а меѓу прстињата на
босите деца пред споменикот на Мисирков веќе беше порасната
новата трева. Според пописот што брзо беше направен по ургентен
налог на Деде Буба, само во главниот град здивот на новата пролет ги
фати во гровтање околу десет илјади швалери и швалерки, кои, токму
тогаш, ја користеле паузата за бурек. Имаше разни - млади жени,
жени со очила и мажи без очила, млади мажи и стари жени, мажи
двоцевки и жени лезбејки, секакви. Во една куќарка над Домот за
старци, во кревет од плетени прачки, пролетта затече едно старче и
една старица чудно заплеткани во бела пајажина. Учителот за десно
летање не сакаше да зборуваме за гнасните сцени во училиштето за
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ретардирани, за театарот каде што во гримиорните на вториот кат
една балерина висеше закачена како пеперутка на еден клин од претставата „Пепелашка“. Од наборите во главната завеса, на големата
сцена, висеа тешки гради со зелени брадавици. Во мугрите, без да
сетиме како поминала ноќта, во кулата за сакати ни влегуваше бучното кашлање на Деде Буба, и јас, сакат и преплашен, одеднаш паѓав
како камен во пепелта. Учителот за десно летање излегуваше сонлив
пред стројот и, чекајќи ја наредбата на Штабот, со крајот на окото
гледаше дека уште сум жив. Следниот миг учителот го дигнуваше
десното крило на стројот, а зад него учителот за лево летање го
стигнуваше со левиот дел од стројот. Деде Буба пушеше луле од
јапонско дрво и држејќи го младото сонце во раката гледаше како
новите ученици - пилиштарци ги прелетуваат сите слонови и диви
кози на пролетта. Тој можеше со часови да стои на јужниот ѕид на
тврдината и така да ја слуша крвта што татнеше под старите камења
на трвдината како тешка подземна артилерија, како некаков нов и
таен фронт. Велам можеше, но, ете, денес нешто го преплаши и тој
рипна во тревата и со трчање влезе во својот штабски шарен шатор.
На помошниот полигон за обука пилиштарците и жолтоклунците учеа
да паѓаат на глава, и оддесно и одлево. Колку што можев да видам низ
дупката во ѕидот, повеќето беа мошне талентирани, но имаше и такви
што бапкаа директно со темето на калдрмата и потем се прпелкаа во
правта како шугави прлиња. Така беше цело утро а попладнето гргна
силен дожд, па Деде Буба воопшто не излезе и не се помоча на ѕидот
за стрелање и не го истресе лулето шетајќи по врвицата што доаѓаше
во кулата за сакати. Долго не излезе од шаторот. Кога излезе веќе
беше почнат судниот ден.
Заталкана негде во маглите групата на учителот за десно летање
се врати дури кога сонцето пливна во вириштата низ логорот. Веднаш
по слетувањето тој беше викнат во шаторот на Деде Буба и би време,
го немаше до ниедна доба. Дури на полноќ излезе сосема блед и
тревожен. Кога доаѓаше по патчето до кулата за сакати, видов оти од
очите му течат едни крупни солзи, ама стојат, не паѓаат - само се
шират и се издолжуваат залепени на лицето. Влезе во кулата и
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пискајќи во себе, како болно пиле, ме завлече заедно со темнината
надвор. Низ тревјето зад кулата, низ грмушките што нè удираа по
лицето веднаш излеговме на јужниот ѕид.
- Треба да знаеш - ми вели учителот за десно летање - „човекот е
само плод што е направен со гровтање“. Тоа, вели, негде го имам
слушнато, но добро е да се знае. Ајде сега насмеј се, и земи воздух,
сакам малку да летаме, треба нешто да ти кажам и треба нешто
самиот да видиш, вели. Скокнавме од ѕидот и веднаш се закачивме на
далги чад што доаѓаше негде од север и лежеше во коритото над голата река. Учителот за десно летање нешто ми зборуваше, но од
струењето на воздухот, од бучењето, ништо не слушав. Само видов
дека ми покажа оти ќе се спуштиме со остер, со понирачки лет над
плоштадот и уште ќе свртиме цел еден круг лево за да се вратиме во
тврдината на западната порта. Кога под нас почнаа да шумолат
тенките лисја на костените и кога веќе едвај се држев во воздухот,
учителот за десно летање ме фати преку половина и ме подигна над
дрвјата. Тогаш можев да видам дека плоштадот е покриен со чудесно
шарени тела и видов дека сите беа отворени, како пуканки. Кошулите висеа како ситни крпи, панталоните воопшто не се гледаа.
Жените, пак, се препознаа по градниците што врз тие огромни
пуканки висеа како украсни панделки. Ги барав очите на учителот за
десно летање, но меѓу нас беа само две огромни гладиоли израснати
од градите на една од продавачките на цвеќиња. До фонтаната пред
неа уште работеше малата печка за пуканки а напразно вртеше и
малиот збеснат воз за деца. Низ плоштадот ветрот си играше со
транспаренти, знамиња, знаменца и свилени женски гаќички. На
бината пред мостот лежеше огромна, чудесно шарена и сосема тркалезна пуканка со долга црвена вратоврска што ветрето ја шеташе по
штиците и ја префрлуваше преку розовиот сунѓер на главниот
микрофон. Веќе не можев да лебдам, знаев дека тонам. Почнав да го
барам со здивот мојот учител за десно летање и кога чинев дека ќе
треснам долу врз оние чудни пуканки, учителот силно ме грабна за
вратот и со лев круг полека се качивме до западната порта на
тврдината. Кога тивко и тајум стигнавме во логорот за обука, Деде
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Буба кашлаше во својот шарен шатор а неговиот личен стражар
дремеше стоејќи потпрен на копјето со отровна игла на врвот.
И, така - времето минуваше но јас само по новите лисја на
тревките во ѕидот на кулата за сакати знаев дека пролетта е веќе
многу далеку од зимата. Поткачен на старо тркало од запрежна
биволска кола, еден библиски ден видов како Деде Буба мавта со
рацете и дува густи кадели чад во лицето на стариот учител за десно
летање. Веднаш потоа стројот беше повторно свртен на југ, а
учителот за десно летање со заповед на главниот инструктор беше
деградиран и преместен за учител за лево летање. Тоа секако значеше дека во иднина старецот ќе мора да лета високо над облаците и
да свртува цел круг зад нивите и ридиштата, за да стигне во логорот
за обука. Левото крило мораше да обезбеди простор за градска кружна маневра на десното крило а тоа беше и најголемата казна за
учители. Знаев дека некој кодош нё има видено кога се вративме од
нашата тајна и самоволна прошетка до градот. Тоа утро и уште цело
попладне потоа стоев здрвен со брадата на прозорецот и чекав
облаците да го спуштат небото во тврдината за да го видам добриот
бивш учител за десно летање. Помина и ноќта а никој не се врати,
ништо не тропна, ништо не шушна. Само Деде Буба и неговиот личен
стражар стоеја пред шаторот и ловеа ниски ѕвезди со очите. Во
муграта во логорот стигна само едно пилиштарче и јави: кога
прелетувале над главниот плоштад, дувнал еден жежок ветар и
одеднаш сите како снегулки паднале врз костените.
Следниот миг веќе бев надвор. Скокнав од прозорецот и
претрчав низ грмушките. Дури трчав со мои очи добро видов кога
стражарот го закачи Деде Буба како пеперутка на ѕидот за стрелање.
Триесет години чекал за да го убие. Копјето уште ѕунеше а негде
длабоко под земјата татнеа маршеви, риеше некаква подземна
артилерија, се тресеше целата тврдина. Само еден здив пред да почне
да се рони тврдината, пред да се навали кулата за сакати, со трчање се
качив горе и главечки летнав во бездната под јужниот ѕид. И, еве,
веќе тонам. Знам дека ќе треба само уште една реченица па заедно со
жешкиот ветар силно да треснам во купот биволски рогови на дното и
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знам дека тогаш тоа ќе биде оној тажен крај на сите мои спомени.
Времето оттука ќе го бројат други.
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ЖЕЛЕЗНИОТ САМАР

Ќе почнеме од мојот тажен спомен, за да излеземе од оваа соба
во која сум веќе десет години. Во нашиот двор со години се меткаше
голем железен самар. Шеташе низ авлијата како старо куче, се криеше во сенките, но, пак, секогаш, како да беше точно таму каде што
не требаше да биде. Сеедно - го кошкаа и кога им пречеше и кога им
требаше! Сепак, ако добро се сеќавам од оваа далечна соба, самарот
најчесто беше токму под јаболкницата. Таму стоеше речиси целата
есен, зашто со него многу убаво зрееја јаболките красатки а растевме
некако и ние. Се сеќавам дека со него учевме да јаваме, да ги вадиме
пилиштарците од стреата, да ѕиркаме низ прозорецот кога во долната
соба ќе се затвореше бате со девојчето на Даскалови. Со него учевме
да возиме џип. Во Гатеново тогаш доаѓаше само полициски џип и ние
мислевме дека нема ништо поубаво во светот од руски џип.
Во нашиот двор, токму поради тој железен самар се собираа
многу деца што сакаа да видат како Јава Крали Марко или Дете
Голомеше. Чекаа сите во ред за да се качат и, кога ќе дојдеше нивното
време, сè некако им се чинеше дека галопот траел многу кратко. Така
почнуваа и кавгите, но и тепачките. Така беше речиси секој ден во
нашиот двор, сè дури бате не се сети дека најдобро решение е сепак
да се наплатува за јавањето. „Плати, па клати“, рече тој.
Ценовникот напишан на празна кутија од чоколади со животни
беше закачен на јаболкницата. Според него - кој колку што ќе имаше
пари, толку можеше и да јава. Бате си седеше под сенка, си јадеше
оревчиња, карамели, црна алва со кикирики, си пиеше оранжада и
тивко си ги броеше парите. Кога часовникот ќе писнеше како да го
колат, јавачот мораше да се симне и да му пушти место на следниот
што веќе имаше платено резервација, време и пат за своето јавање. За
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галоп и за прескокнување на живата ограда од Даскалови, мораше да
се плати посебна цена. Тоа, се разбира, беше дополнително уживање
и затоа малкумина можеа да платат таква цена. Мора да се каже дека
штом бате го воведе новиот распоред за јавање, тепачките престанаа,
секнаа како нашиот плиток бунар. Но, како што престанаа тепачките,
како што се исуши тревата под самарот, така бате почна да се згојува,
да се завалкува како попско прасе. Седнат во сенката, постојано само
јадеше, нешто џвакаше, се чешлаше и го навиваше будилникот. Си
лежеше под сенка како Најдо Ацкин, селскиот вампир, и воопшто не
мислеше колку далеку одјававме тоа лето, ние, пилиштарците.
Чинам дека сè ќе траеше барем до зимата, ако од јавањето, што
можеа да го платат само побогатите, децата не почнеа да одат
подведени и со раширени нозе. Се разнесе глас низ Гатеново дека
многу деца од маалото на богатите се буделе ноќе и јавале во
креветите, чувствувајќи го дури и ветрот што в лице им ја лепел
гривата на коњот. Некои дури и скокнаа од балконите, мислејќи дека
ја прескокнуваат живата ограда на Даскалови. Веројатно имаше и
повредени, штом толку се рашири приказната за нашиот железен
самар. Тогаш бате се уплаши од тихите очи на тате, и пред да се
погледнат в лице, го зеде самарот на грб и го скри во смоквата. Таму,
во темното, во скришната пештера од лисје, продолжи јавањето, но
бате, веќе не наплатуваше. Тој, тогаш, почна друга работа - ја
мачкаше со сок од краставици Ирина Даскалова. Тоа траеше со
часови, траеше подолго од најдолгата краставица во нашата бавча.
Всушност, немаше веќе никакви краставици - бате сите ги потроши
мачкајќи го мешето и грбот на девојчето Даскалово. Не научив дали
бате знаеше - а мислам оти знаеше, зашто пердето секогаш беше
малку собрано и на масата беше ставено цвеќето што го крие горниот
дел на креветот - но, ние, одамна од гледање научивме како се прави
пења од краставици и како на крајот се лепат тркалцата без корупка
таму каде што низ прозорецот како игли врз белото тело на Ирина
паѓаа острите зраци на гатеновското сонце.
Тоа со краставиците го правевме вака: го изнесувавме
железниот самар од скровиштето во смоквата и тивко го поставувавме
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веднаш под задниот џам на нашата долна соба. Зад нас беа фурната и
смоквата и затоа од улицата никој не можеше да нè види. Само ние со
часови можевме да ги гледаме цриите очи на Ирина а таа не можеше
да нè види нас од цвеќето што бате веројатно намерно го имаше
ставено на масата. Качени на самарот, гледавме речиси сè. Но имаше
еден проблем - на нашиот железен самар можеа да стојат само тројца.
Затоа секогаш некој мораше да чека дури еден од тројцата не се
симне. Често никој не сакаше да се симне, па со кошкањето се
случуваше некој да викне и тогаш сите бегавме како да нè брка диво
куче. Еднаш бегајќи кон смоквата го заборавивме самарот под
прозорецот. Клечевме во темното меѓу лисјето, јадевме презреани
смокви и чекавме да се стемни за да си го земеме самарот и да го
скриеме таму каде што го скри бате. Пред мракот, точно кога тате ја
затвораше бакалницата, бате со девојчето на Даскалови излезе од
задниот прозорец, но кога виде дека комшиите во соседниот двор
уште седат под црешата, се пикна заедно со девојчето во смоквата.
Тогаш првпат го видов дека пали цигара. Девојчето само проба и
веднаш се закашла. Бате ја стисна на градите, за да не се слуша
кашлањето, а потоа ја пикна раката во нејзината црвена кошула и
меѓу лисјето одеднаш како лампиони светнаа нејзините тркалезни
цициња. Шушкаа лисјата, и меѓу тој звук што ни се пикаше во
панталоните, одвреме навреме, како зрели смокви, ќе затрепереа
цицињата на Ирина. Во смоквата набрзо сосема се стемни. Тогаш на
горната порта се појави тате и, штом влезе, веднаш кон него се стрчаа
пилињата, летнаа гулабите. Секогаш го чекаа наредени на лозницата
што се качуваше по ѕидот иа нашата куќа. Тате им фрли пченица и
наведнат, со шинел од гулаби што му стоеја на рамениците, на главата
и на реверите, дојде во долниот двор. Кога сврте зад ниската соба, го
виде самарот што уште стоеше под прозорецот. А бате, пред да го
скрие во смоквата, го имаше излажано тате дека го однел во
ковачницата на Лалкови. Мене сепак ми се стори дека тате воопшто
не се изненади кога го виде. Спокојно го зеде и префрлувајќи го од
едната во другата рака излезе низ горната порта. Бате тогаш набрзина
се шмугна од смоквата и зад куќата на Трчалови излезе кај камбана108

ријата на црквата „Свети Никола“. По него истрча и таа закопчувајќи
си ја кошулата и држејќи ја долгата коса што ѝ се плеткаше меѓу
нозете. Во мракот едно по едно си заминаа и децата што дремеа со
мене во смоквата. Потоа јас на скалата пред долната соба го чекав
тате, а тате го немаше. Нигде не го слушнав ниту тешкото кашлање на
бате. Стуткан од страв сум заспал како кутре на прагот.
Бате со девојчето на Даскалови во нашата ниска соба влегуваше
преку прозорецот во бавчата. Најпрво ќе излезеше на вратата, ќе
викнеше по мене за да го чујат сите дека ќе оди да му помогне на тате
во бакалницата, а всушност само ќе излезе низ портата и веднаш ќе
сврти зад куќи. Потоа преку прозорецот во градината со трчање ќе се
врати во собата заедно со мирисливото дете на Даскалови, со
најубавото моме во цело Гатеново. И не само што беше лична како
слика, туку и опојно мирисаше - мирисаше стопати поубаво од
нашата голема смоква и багремот, заедно. Кога минуваше по нашиот сокак, зад неа летаа зумбули, трендафили, јорговани и косена
трева. Цел ден птиците во нашиот двор ездеа без компас, како
замаени, постојано ги промашуваа гранките и стреите, удираа со
клуно- вите во земјата или во ѕидот на куќата. Бате стоеше на портата
и со својата сламена шапка го соби- раше нејзиниот мирис во
пазувите. Стоеше така со часови сè дури гатеновскиот ветер не го
однесеше споменот далеку зад фабриката за пиво. Потоа бате качен
на самарот сè така си гледаше во ѕвездите. Понекогаш, кутриот,
простум ќе го стемнеше. А кога со таква чинка ќе го фатеше
месечината, тогаш бате остануваше цела ноќ да јава на нашиот
железен самар. Дури во мугрите ќе слушнев дека тате станува од
креветот и иако толкав маж на раце го донесува бате во собата.
Проклета, чудна и тешка болест имаше бате - ги боледуваше сите
женски мириси во Гатеново. Но сепак најдолго го држеше треската
по девојчето на Даскалови.
И, еден ден - како што почнуваат дури и измислените
приказни - бате успеа да го фати мирисот на Ирина во својата
сламена шапка. А оттука веќе се знае што ќе се случи понатаму во
приказната: најпрво ќе излезе на скалата, ќе викне дека оди во
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бакалницата а ќе сврти зад куќа и скришум заедно со девојчето на
Даскалови преку прозорецот во бавчата ќе влезе во нашата ниска
соба. Следните години не видовме зрела краставица во нашата збрдна
бавча!
Ако се тргнат краставиците настрана, ќе останат првите
лакирани кондури, првиот женски велосипед, панталоните со
најголем ѕвонец околу глуждовите, пластичните зелени наочари за
сонце, гетите со залепена вештачка кожа на стапалата со кои најдобро
се трчаше по гумените топки и, секако, смртта на Ирина Даскалова.
Но, пред тој трагичен настан што го потресе цело Гатеново и околните градови, има една приказна со која ќе се вратиме малку поназад,
пред доаѓањето на првиот редовен автобус во гратчето.
Беше пролет, како што било пролет некогаш и во Витлеем.
Бате веќе беше сериозно болен од некаква офтика и третпат беше
вратен од болницата во Лешок. Сонцето седеше заедно со него во
сенката зад куќа, а тате ме учеше како да се избричам со берберско
ноже. Бате ме гледаше меѓу лисјата на краставиците и се смееше со
очите. Во исто време јас се пулев во гатеновското небо и гледав како
сите облаци горат во очите на тате. Ми се стори дека е истиот оној
ден кога бате седеше под лозата во дворот и ја измислуваше играта со
будилникот а јас стојам зад него и по стоти пат го прашувам каде
замина мама дента кога мене ме испратија да ги гледам јарињата во
задружната штала. И по стоти пат бате ми вели дека е болна и дека
наскоро ќе се врати сосема оздравена и млада.
- Таму сите се подмладуваат, таму и најстарите се многу
помлади од нас! - ми вели бате. Пак истата реченица и пак истиот
глас, само што сега се исправи и првпат се закашла, се залиса. Потем
полека седна, како што седи и сега, и знам оти пак еве ме гледа како
невешто го влечам бричот, се смешка и си ја мазни косата.
- Ќе имаш мека брада, - вели.
- Не зборувај кога се бричиш, - ми вели тате.
- Колку убаво мириса дворот на Даскалови! - вели бате.
- Мириса нашиот двор! - вели тате, - Цутат зумбулите!
110

И разговорот веќе беше завршен. А знам оти бате сакаше да знае
што се случи со Ирина Даскалова. Тој знаеше само дека таа замина в
затвор, а тој во болницата во Лешок. Таа како убиец, а тој како
офтичар. Таа оти го уби татко си, зашто го продаде нејзиното
вонбрачно дете во Требник дури таа беше на терапија во главниот
град, а тој оти премногу и предолго спиеше по лаките и ливадите се
гатенов- ските девојки, жени и распуштеници. Бате веројатно не
знаеше ништо што се зборуваше за него и за Ирина во Гатеново и во
околините градови. Затоа тате намерно ја смени темата. Знаеше дека
Ирина Даскалова не се обеси на оревот сама, пред да ја соберат со
лисици на рацете. И не сакаше да каже што му се случи кога отиде со
свеќа на нејзиниот закоп. Јас знаев. Дури ја спуштаа во црната земја
на Сми- лица, Исидор Даскалов, единствениот брат на Ирина, го
завлече зад спомениците и со солзи во очите му се заколна дека кога
веќе ја обеси сестра си, око нема да му трепне да го убие и него,
неговиот син Дамјан, значи бате. И ќе го убие. Тате сакаше да му
каже дека неговата мирислива сестра, бог да ја прости, со години сама
доаѓала во нашата куќа. Но удри гром во еден црн споменик и
народот со пискање избега од гробиштата.
И јас се сеќавам дека Ирина Даскалова не можеше ниту еден
миг без бате. Доаѓаше дури и тогаш кога бате на вдлабнатиот кревет
притискаше некоја друга пролет, друга историја. Грепчеше Ирина на
вратата како кутре, а бате не ѝ отвораше оти му вети на тате дека веќе
никогаш нема да ја погледне, и дека за него Ирина Даскалова е мртва.
- Сакаш ли сок од дренки - велам јас.
- Требаше да ми кажеш порано за Пантелеј Даскалов! - вели
бате.
- Не знаев дека треба! - му вели тате и со млака вода го мие
берберското ноже за бричење.
- Да знаев ќе го убиев дури бев здрав!
- Ако требаше ќе го убиев јас. Судбина! - вели тате.
- Колку долго те тераше да го носиш?
- Сега тоа не е битно!
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Си го врзав сето тоа во крпче и, многу подоцна, бате мораше да
ми каже дека Пантелеј Даскалов - пред да го формираат шумското
стопанство во Гатеново - со тројца луѓе од Требник дошол во нашиот двор. За да го натераат тате да ги даде нашите шуми, најпрво го
тепале а потоа пред мајка ми, која ги молела на коленици да не го
мачат, му го ставиле нашиот железен самар на грбот. Тогаш Пантелеј Даскалов го јавал татета со часови, го терал да врти околу
јаболкницата како коњ. Мама од тој ден фатила некоја треска и со
години не можела да заспие. Будна ја однеле таму каде што никој не
старее. Тогаш ми стана јасно зошто тате, сè до оној ден кога го најде
под прозорецот, воопшто не сакаше да го види тој наш железен самар.
Бате неколку дена по моето прво бричење повторно замина во
Лешок. Останавме пак сами јас и тате. И сè тргна по старо. Тој уште в
зори одеше да продава брашно и шеќер во бакалницата на Шумското, а јас се меткав низ дворот, гаѓав врапчиња со чатал од гума, ги
поливав краставиците и го барав низ грмушките нашиот стар самар.
Со часови шетав околу куќата, по прелозите, дрмите, дрезгите,
дупките со белица за мацун, во напуштените вар- ници по скрките,
низ бавчите, но, попусто. Којзнае каде и колку далеку тате го однел
самарот тогаш кога го најде под прозорецот!
Една ноќ така залидав далеку низ стрништата, па дури в зори
тате ме најде во една дупка за плитари. Кога дојдовме дома седнавме
двајцата на прагот и тате тогаш ми ја кажа приказната, што, веројатно, не ја знае ниту бате. Приказната почнуваше вака: „Јас нема да
живеам уште долго“. Потоа тате само дишеше, дишеше, па почна од
крајот: „Се роди ти“, рече и се врати назад, почна од старата куќа во
горниот двор.
- Кога се оженив со мајка ти Параскева Поп- Стефанова,
постоеше само старата куќа. За три години со многу мака и со оние
ситни пари што ми ги праќаше мојот заборавен татко од Америка, ја
доградивме ниската соба и купивме уште три шуми во најубавите
кории над Гатеново. Сè натаму беше како во оние филмови што ги
гледав во Детроит. Само што мојата приказна беше вистинска и имаше два краја. Во едниот бев богат, а во другиот сосема сиромашен; во
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едниот горд, во другиот понижен и ситен како бубалка. Пантелеј
Даскалов, како секогаш, по војната, пак брзо ја смени страната и, меѓу
новите победници, пак беше „искрен борец“. За да ѝ врати на мајка
ти, оти не сакаше да се омажи за него, донесе луѓе во нашиот двор и,
пред неа, ми го стави железниот самар на грбот и ме јаваше за да ме
натера да кажам некој збор што ќе може да се преврти и да биде
доволен за да ме однесат да кршам камења по островите. Истрпев сё,
оти го имав Дамјан и оти те чекав тебе, но се поболи мајка ти а јас без
неа веќе не бев човек, не бев јас. Секогаш кога ќе сакав да се насмеам
ми тежеше самарот што го носам на плеќиве како сноп од трње. Пантелеј одеше напред, и нагоре, во врвот, можеше да прави што ќе
посака. И, чинам, веќе немаше време за мене. Не праќаше веќе ни
луѓе што со часови ќе ме тераат да признаам разни глупости - дека
сум садел краставици од американско семе, дека сум разговарал со
посада на американската подморница во гатеновското езеро, дека
мојот татко ми праќа долари од ЦИА а јас купувам ниви за некаква
американска база во Гатеново. Кога мислев дека Пантелеј нема веќе
ни време, ниту потреба да се сеќава на мене, се случи она со брат ти и
со неговата ќерка Ирина, а потоа и она другото, со Ирина и со него.
Тој сега е мртов, а мртва е и таа. Но, тоа не е крај, рече и се врати
уште назад.
Во шумите на Петелино падна метеор. Тате рече Дека тоа е
некоја душа што бара гнездо од еребица.
- Самарот во нашиот двор е донесен во балканските војни. Го
донел дедо ти Стафилие Нушин од Солунскиот фронт. Влезе во
дворот качен на бел коњ. Надуен како кралски придружник нè
построи сите пред фурната. Пред мракот слезе од коњот, го симна
самарот и во параден чекор влезе во горната соба.
- Дај, Лефтеријо, да јадам! - ѝ рече на баба ти.
- Добре дојде, Стафилие, - рече таа.
- Три месеци немам јадено триени компири со варени суви
пиперки! Стави малку и праз! - рече, и ги собу чизмите. - Пак,
изгледа, ќе нè делат. А што ќе делат ако сме гладни, Лефтеријо! - рече
Стафилие.
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Ме седна мене во скутот и ми вели: Ампилие, синко, Ампо
синко, овде допрва ќе има војни. Самарот да го чуваш оти еден ден ќе
ти треба! Куршум мадињата не ќе може да ти ги најде! - рече и се закикоти.
А, ти, вели тате, значи коментира, знаеш зошто и како ми се
најде железниот самар. Потоа дедо ти замина за Америка, „за да не
гледа како пак ја делат земјата“, баба ти Лефтерија умре, па ја направивме долната соба и, летото, кога брат ти првпат крвнички го натепа
Исидор Даскалов, се роди ти.
Само што заврши уште еднаш издиша, свитка нова цигара и
дури кога секна со чкрапалото за да запали, дури тогаш виде дека
беше сум излегол в поле само по кошула и дека сум бос. Ме крена и
знам само дека ме легна во нашиот пропаднат кревет под долапот.
Пред да заспијам, поучен од приказните на Чехов, го прашав каде е
сега нашиот железен самар што се спомна на почетокот. Тате само
издиша и излезе да ги нахрани со утринска магла гулабите и
пилињата. Целиот двор ни беше полн со пилиња. Се размножуваа без
прашање и спиеја во смоквата, во бавчата, околу фурната, на јаболкницата и под самарот кога сè уште беше во дворот. Кога тате
излегуваше за да оди во бакалницата ги тргаше со нозете за да си
направи пат до горната порта.
Пилињата во Гатеново уште се ведат сами, а мене овде, во оваа
соба, почна да ми пречи сонцето. Ми паѓа во моето болно око и затоа
секогаш денот го гледам скриен во левиот ќош на оваа влажна соба од
која ви раскажувам. Истата соба ќе се види повторно на крајот, за да
заврши приказната со моето досега неоткриено лице.
Но, пред тоа, ќе зборуваме за една есен кога ненајавено во
нашиот двор дојде којзнае колку стариот дедо Стафилие Нушин Американецот. Се појави качен на магаре, со два книжни куфера што
висеа од двете страни на седлото удирајќи го магарето во стомакот и
по задните нозе. Кога го видов ми се стори дека не може тоа да е
мојот дедо што беше потпрен на тараба и одвај ја држеше главата кога
го сликале негде во Детроит. Помислив дека овој е оној стар
Стафилие од Балканските војни, само малку потежок и со бела коса.
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Најчудна ми беше неговата облека. Од она што го имав видено, сите
печалбари, што се враќаа од Америка за да умрат во Гатеново, носеа
бели костуми, лакирани чевли, бели на врвот, и бели шапки со долга
сенка над очите. Дедо Стафилие дојде облечен во шарени панталони,
со зелена кошула и со широки прерамки врз својот огромен стомак.
Ластиката на прерамките веројатно беше многу силна, па затоа панталоните му беа длабоко и смешно пикнати во месата меѓу нозете. Кога
стигна со магарето среде дворот изгледаше како војсководец што го
промашил фронтот, но, сепак, за да не ги разочара војниците, со
двогледот упорно гледа наоколу и врти со главата за да го заплаши
неизвесниот непријател. Така ме виде и мене седнат на нашиот
железен самар пред фурната. Ме виде до уши насипан со бели пилиња што цивкаа и буричкаа со ножињата, ме скокоткаа Штом ме
забележа така свиткан сред пилињата, слезе од магарето и туркајќи ги
со нозете петлињата што скокајќи му ги колвеа рацете, ме грабна за
главата.
- Доаѓам право од Куба! Ти мора да си ми внук. - рече и целиот
налепен пердуви ме стисна на својот голем стомак. - Како си?
- А, ти?
- Утре се враќам. Му требам на Кастро!
- Сум слушнал дека си против комунистите!
Бев кога ги имаше! Сега се малку, а јас секогаш сум на
послабата страна. Сакам да гинам за идеали! - рече дедо Стафилие а
јас одвај се задржав да не пукнам од смеење. Ми беше чуден неговиот
револуционерен стомак налепен со пердуви. Како може, си велев, со
таков стомак да се биде комунист! И се сетив кога тате ми кажуваше
дека од сите војни големиот воин Стафилие се враќал уште подебел и
со многу чудни трофеи товарени на бојниот коњ. Така го донел и
железниот самар, што јас го најдов подоцна во бакалницата на тате и
го донесов повторно во дворот. Дедо веројатно не можеше да го види
од пердувите, но и да го видеше, којзнае дали ќе се сетеше кога и од
каде го има донесено. Пилињата наредени во круг околу нас колвеа од
шеќерчињата што тој им ги фрли за да се радуваат. Потоа ги симна
куферите и почна од нив да вади најразлични знаменца, значки,
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ордени, книги и фотографии. Дури ги вадеше зборуваше за некакви
победи, поделби и револуции; зборуваше за Лаки Лучиано и Ал
Капоне, за шверцување на ракија, за копање на дијаманти во
Колумбија, а јас сè уште мислев дека ќе се сети и дека ќе праша за
тате, за мама, за бате, за урнатата долна соба од куќата, за гнилата
смоква, за сувиот врв на јаболкницата, за автобусот што сега редовно
доаѓа во Гатеново, иако нема кој во него да се качи, да праша,
најпосле и за мојата бела коса.
Ако ме прашаше, ќе му кажев дека сè беше завршено пред да се
вратам од моите студии во Требник кога веќе ништо не можев да
променам. Го најдов само железниот самар скриен меѓу вреќите во
задните простории на бакалницата. Сепак, не знам дали нешто ќе
можеше да се измени ако се вратев навреме?
Било тогаш некаква пролет, која во Гатеново не е никогаш таква
како што пишува во книгите. Времето секогаш е измешано, па сè
почесто климата не е никаков доказ за годишното доба. Нашиот двор
бил натрупан со снег. Само патчињата од горната до долната порта, и
од вратата на ниската соба до фурната биле некаков знак дека под
соспите од снег сè уште има живи луѓе. Бате бил вратен од Лешок за
да биде дома за викендот а тате седел на пропаднатиот кревет и
виткал качак. Кога ги најдовме под снегот - двајцата беа свртени кон
вратата и со ладните очи гледаа дали ќе стигнам и јас во таа виулица
од Требник.
Службените извештаи тврдеа дека покривот се урнал сам, но,
подоцна, лично, трагајќи по купиштата тули и прачки, најдов дека на
трите потпорни греди некој ставил доволно динамит за да ги помести гредите и снегот да го потисне покривот. Сомнително беше и тоа
што Исидор Даскалов истиот ден пробал да ја продаде куќата во
Гатеново, но не сакал никој да ја купи. Остана да се полни со пајажина, а тревата ги покри дури и гробовите и скалите. Бев веќе
правник и мислев оти правда мора да има, зашто има и докази дека
токму Исидор го има ставено експлозивот во нашата ниска соба.
Барањата за обновување на истрагата секогаш ми се враќаа со одговор
дека нема потреба и дека случајот е решен.
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Можев сè да му кажам, но дедо Стафилие ништо не прашуваше.
Ги празнеше куферите и пееше некаква неразбирлива, можеби
кубанска песна. Кога заврши, отиде во градината и почна да ги полни
куферите со земја.
- Вас брзо ќе ве поделат! Тогаш ова нема да биде моја земја. А
мене кога ќе умрам, ако умрам, мора да ме покријат со оваа земја.
Дури не ја помирисаМ нашата топла земја, нема да ја пуштам мојава
револуционерна душа во рајот! - рече дедо Стафилие и со грстови
фрлаше земја во куферите. Кога ги наполни, ги закачи на магарето и
тивко, како што дојде, замина од Гатеново. Со него како шарен облак заминаа и гулабите. Пилињата останаа да претаат во купот
предмети што дедо ги истури сред дворот. Меѓу нив најдов писмо,
адресирано до татко ми. Писмото дедо не стигнал или не сакал да го
испрати. Го отворив и прочитав само три реченици: „Синко, Америка
не е за мене. Овде и капиталистите не ги сакаат, ако не ги мразат
доволно комунистите. Ако доаѓаш, земи ги децата и дојди во Куба.
Кастро е наш човек и ја мрази Америка. Сега треба да се мрази
Америка!“
Токму кога сакав да приседнам на самарот и да го прочитам
уште еднаш писмото, низ горната порта во нашиот збрден двор влезе
Исидор Даскалов. Пред него, врзана на сребрено синџирче, трчкаше
мала, шатирана пудличка. Кога се наближија, кучето го помириса
купот предмети што ги донесе дедо Стафилие, ја дигна ногата и
лаејќи се измоча на фотографиите и значките.
- Дојдов да ти кажам дека не се плашам, - рече Исидор
Даскалов.
- Знам, затоа те чекав, - реков јас.
- Гледам се урнала куќата, - рече и ги турна пилињата што му се
качуваа по чевлите и панталоните. - Млад си, ќе ја поправиш!
- Не се поправа! - реков.
- Може ќе треба помош! - рече Исидор и седна на самарот.
Дури седнуваше уште не знаев дека може така да му се стемни
на учен човек. Токму мигот кога полека седнуваше ми се стори дека е
оној миг што го чекав. Го зграпчив за вратот и дури тој преташе му ги
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стегнав рацете со синџирот на кучето. Го турнав напред и црвен како
прч во лицето го натерав да клекне. Кога клекна му го ставив самарот
на грбот. Се качив и шибајќи го во ребрата вртев околу јаболкницата,
го терав да се качува по скалите, да ме шета во бавчата и зад куќата,
да трча на сите страни за да ги натера пилињата да летнат. Само кога
го врзував, кога се молеше да не го убивам, малку се сепнав, ме удри
некаква жал и тоа беше доволно тој да ме за качи со синџирот и да ми
ја направи оваа длабока бразда на лицето. Сега, кога се гледам на
стакленцето од мојот рачен часовник, ми се чини дека имам две лица
и оти секое лице има по едно око, но само јас знам дека на левото не
гледам речиси ништо.
Во оваа тесна соба сум веќе десет години. Кога дошле да ме
апсат јас уште сум јавал, а Исидор под самарот веќе три дена бил
мртов. Пилињата нè покриле обајцата а пудлицата лежела папсана во
длап ка што сама ја ископала во умата до нас.
Со железниот самар што остана во нашиот двор сега веројатно
си играат новите деца во Гатеново.
Секоја игра почнува од споменот.
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ЛЕОНСКИОТ СОН

Патниците, што со пајтони, по дива дира доаѓаа во Брестово,
секогаш кусо застануваа во цветјето на леонските ливади и - бришејќи
ја потта од грамадните коњи - гледаа како во прелозите секоја пролет растат купишта стари копја, ломни врчви, грнци, украси од ковано
железо, кални топчиња за сертме, многу ситни парчиња скулптури и
купишта летописни плочки. Јуриите беа заградени со вкопано трње,
но од тумбите од патот можеше да се види речиси сè што беше
интересно и ново во леонските ливади, па дури и росата во очите на
возрасниот човек Тимотеј Леонски. Пролетта кога се случи чудниот
настан, тој, жално блед, ситен како буба, лежеше на грб сред жолтиот
пепел и во рацете држеше тешка бронзена скулптура на жена.
Главата, со коса собрана во кокле на тилот, беше свртена во профил
кон изворот со топла вода, рацете ѝ беа испружени напред а нозете до
глуждовите ѝ беа залиени во тркалезна теракотна плоча. Легнат на
грб, возрасниот човек Тимотеј Леонски, изморен од радоста, не виде
кога почна да врне ова млако дожде што ја мие правта од скулптурата
во неговите згрчени раце. Дождот му жубореше во брчките и му ги
полнеше ушите, а тој, пак, еве, цели два часа ич не трепна да ги
затвори очите - од радост ли, од страв или, од возбуда ли што, ете,
најпосле, ја пронајде принцезата. Паѓаше небото во неговите широки очи заедно со белегот што го држеше во рацете, а тој уште на
можеше да рткрие како живееле и како наеднаш исчезнале сите
леонски мажи, жени и деца. Скулптурата што ја најде, имаше ширум
отворени раце, но што може да му каже таа мокра бронзена жена дали ќе се лути оти ги прокопа сите патчиња, завети, дрезги и прелози
или ќе биде среќ- на што најпосле нејзината убавина има смисла и
значение. Копајќи - заграден со вкопано трње - Тимотеј Леонски не
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сети како брзо и колку неповратно ги заборава луѓето што го сакаа.
Можеби веќе и него никој не го помни. Како ќе се врати од ова свое
одложено постоење?
- Сега може да ве спасам, може да ве вратам! - викна Тимотеј
Леонски легнат на грб во тревата и виде дека е сардисан од сите
страни со купишта стари камења, плочи, разни предмети дури дождот
му гргори во устата.
Луѓето што стоеја на тумбите крај патот, се качија во кочиите и
заминаа. Тие, веројатно, не знаеја дека статуата на Елена Леонска што оној залисан човек легнат во тревата ја држи над лицето - беше
откопано време и незакопана судбина. Меѓу неа и јамата до главата на
Леонски - која веќе беше полна вода, та на можеше да се види
длапката од каде што беше извадена женската фигура од бронза лебдеше прелесниот здив на ноќта. Леонските ливади полека тонеа во
споменот за минатиот ден. Дури кога месечината неусетно се урна во
длапката каде што со векови лежела Елена Леонска, тој стана и качен
на гривест коњ, дојава до колибата во која веќе дваесет години ги
минуваше своите осаменички години. Таму, на светлост од восочна
свеќа, катавечер, со четка од свински влакна ги чистеше предметите
што ги наоѓаше завеани од правта, од мртвото време и од допирите на
исчезнатите народи. Кога ќе завршеше со чистењето, чисташе списи, црковни книги и глинени плочи. Наоѓаше приказни, што со многу
убави зборови, а некои дури и со мирис, ги враќаа вековите назад;
враќаа буни, боишта, ја враќаа пареата на крвта, далги лесна топлина
од легло за леунки и, така, сё до првнатиот сон на птиците што со
илјадници спиеја на дрезгите околу колибата. Тој, најчесто воопшто
не спиеше а се случуваше нешто да го натера да излезе и ноќе, со
свеќа, за да копа по ливадите, да ги слуша гласовите што го викаа да
им отвори пат, да им пушти пресна месечина.
Но, сега ја имаше неа. На креветот од срцев јасен, веднаш до
неговата мрежа што висеше обесена на таванските греди, врз душек
од мајчина душичка, ја положи како скапоцен кристал Елена Леонска
и потем долго стоеше, гледајќи ги ѕвездите што проѕирни како
пеперутки трепереа на нејзиното жолто лице.
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- Еј, Еленооо, - бездруго мислеше дека вика застанат до
креветот, - мислев оти се многу далеку убавите спомени! - рече
гласно. Барав патишта и белези, а ти си била токму под мојата глава.
Има ли време сонот што е мртов е моето прашање. Легнав да се
одморам, еве, исто како ти, се испружив во дипла до цвеќе и веднаш
те сонив. Стоеше сама сред поле трендафили, беше утро, ветрец ги
ронеше големите китки и целиот предел пливаше во тоа чудесно,
треперливо море. Птиците нуркаа, летаа полни мирис, и сите - и оние
што летаат и оние што пеат - беа лудо вљубени во тој чудесен пејзаж.
Два гулаба со крилја ти правеа пат, го сечеа тој шушкав бран а ти
доаѓаше сè поблизу ваму, тивко како рамна вода. Дојде сосем близу и
нешто викна да кажеш, нешто многу битно проба да ми речеш, но
плисна шумот, не се слушна глас - само ти тонеше во цветот. Рипнав
во сонот и почнав да копам - копав болно во длапката под мојата
глава и не сетив оти паднал мрак. Те најдов гола, во росната мугра беше будна, којзнае колку векови си чекала да дојдам! Рацете ги
пружи, но главата ја сврте настрана - може те болеа очите од многу
мрак? Или сонцето беше толку ниско!
Те покрив со штавељ, со лисје од лешка и тогаш почна дождот
што и сега, еве, уште врне, а јас те молев да се сетиш за нашиот крај,
за леонскиот цар, за таа тага, за тој бол, за оваа наша леонска ливада.
Откопав едно чудо мирисливи времиња, Елено, но сè беше доцна.
Немав спомен што ќе ги скорне, не се сетив што си сакала ти кога си
имала солзи, не знаев колку сум жив јас во твоите соништа! - мисли
дека рече Тимотеј Леонски и легна во својата мрежа. Нишкајќи се
тивко во глувото доба, папсан од среќа, заспа дури в мугри, па и не
сети кога Елена Леонска стана, го отвори прозорецот и криејќи се од
дождот со глинен чадор, се стрча по патот за бегство. Шлапкајќи со
босите нозе ги мина вирчињата полни месечина, ги прескокна
браздите што ги копаше Тимотеј Леонски низ полето и со папсан здив
низ вкопаното трње излезе на патот за Брестово.
Во колибата возрасниот човек Леонски се смееше во сонот.
Мора да беше многу среќен штом толку бучно се нишаше во мрежата
за спиење закачена на таванските греди. Доаѓајќи поблиску во сонот,
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виде дека Тимотеј Леонски седи на клупа а спроти него на иста клупа
седи возрасниот човек Тимотеј Леонски. Беше есен и меѓу нив паѓаа
лисја што како вода се впиваа во земјата и исчезнуваа. Тимотеј Леонски - оној што седеше на клупата десно - во рацете ја држеше Елена
Леонска и на сет глас викаше дека неговата принцеза е голем доказ
дека среќата ги следи само големите луѓе. Само еден можеше да ја открие Елена а тоа сум јас! - мислеше дека рече. Тимотеј Леонски - оној
што седеше на клупата лево - стана и без збор, како уплашено пиле
почна да бега низ паркот. Ако возрасниот човек Тимотеј Леонски
тргнеше да го бара, може ќе го најдеше негде длабоко под цвеќињата
на леонската ливада. Сепак, смеењето престана и пак во колибата
беше сосема тивко. Таква тишина ги дели само ноќта и денот - тоа е
тишината во која секогаш се будат леонските птици полека гаснат
највисоките ѕвезди во Брестово. Токму тогаш најчесто, се будеше и
Тимотеј Леонски сосема гладен го почнуваше трагањето по жарчето
што му тлееше во душата. Но, овојпат, цврсто спиеше. Неупатениот
би рекол дека спие како топ во својата висечка длапка од мрежа. Мора
да беше го успал толку цврсто тој мирислив здив на славата.
Откритието сигурно е настан што ќе го потресе светот - мислеше дека
мисли.
Дури тој мислеше, во леонските ливади, токму навреме, дојде
бившиот поп и самоук скулптор Димитро Де Ла Росни. Секогаш во
истото време - кога цвеќињата и бубалките уште спиеја покриени со
млака роса - тој уживаше да шета низ полето и да ги прави оние
работи што Тимотеј Леонски нема да ги прави во сонот. Господинот
поп - што само лично знаеше дека уште е жив - по ливадите закопуваше статуи, грнци, теракотни икони, врвчи и лунулести обетки
направени во неговите долги творечки сеанси. Како ѓавол, кој дошол
да го посети местото на своето славно дело, и тој секогаш отпосле
доаѓаше на теренот каде што научнците ги откриваа неговите
предмети и тврдеа дека се стари со векови - и се крстеше. Шетајќи по
леонските ливади, дојде и до местото каде што еднаш ја закопа
својата Елена Леонска. Виде и почна да се смее со некоја чудна смеа
што му го дуеше стомакот. Во конопната вреќа имаше десетина нови
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скулптури. Со брзина која секогаш ја има само човек што сака некого
да измами и потем скришум да го гледа и да му се смее, ги закопа
скулптурите и со трчање низ вкопаното трње излезе на патот за
Брестово.
Кога Тимотеј полека, но сигурно, се разбира, сепак мораше да се
разбуди - Елена Леонска, неговата сопруга, ги бришеше прозорците, а
на масата уште стоеше неговата недовршена скулптура. Таа, сигурно, многу му е лута што, синоќа, пак се опи како свиња и на
приемот кај композиторот Димитро Де Ла Росни кажа купишта
глупости за Леонските ливади. А надвор уште беше ден.
Зарем пак ќе мора да го сонува истиот сон од почеток?
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СВЕДОШТВО ЗА СВИЊАТА

Има една грда свиња која со своето смрдливо свинче секое утро
доаѓа во градината и со чурилката потпрена на ѕидот грофта под
нашиот јужен прозорец. Иако во дворот никогаш нема ништо што би
можело да ја настрви за да доаѓа, најгрозната свиња на светот со
своето црно свинче редовно клечи до брезата и го чеша својот тежок
смрдлив стомак. Истото веднаш по неа го прави и свинчето, кое, дури
чека свињата да ја излупи калта од грбот, како крт рие низ цвеќињата
и трендафилите. Токму затоа целиот двор е изриен, изоран од тоа
чудно животно што воопшто не расте, туку само се издолжува и сè
повеќе се престорува во лигав црв со рилка.
Иако во градот има могу убави и мирисливи градини, свињата
сепак од некаков инат, или затоа што нашата градина е полна со
љубов и тишина, секогаш доаѓа само кај нас. Најпрво ќе разбуричка
со муцката во живата ограда и со својот огромен стомак што ѝ се
влече по земјата брзо ќе се лизне во дворот. Зад неа ќе загрофта и
свинчето со бел опаш. Дури цвеќињата сè уште се росни, свињите
шмркаат и гргорат, се тркалаат и ги мијат големите глави во нашата
фонтана со млаз од дете што мочка. Големата свиња веќе има научено
да застане токму пред млазот и знае со отворена муцка да чека водата
да и ги измие ситните тревки налепени на јазикот. Потпрена со мевот
на фонтаната таа со часови грофта и гргори, а соседите ги затвораат
прозорците и ги спуштаат ролетните, веројатно мислејќи дека свињите се мои, дека ги чувам скриени во гаражата или во визбата за
стари вина. А знаев дека и да им објаснувам никој нема да ми верува,
оти тие доаѓаат сами секоја пролет и оти јас воопшто не знам чии се и
зошто секогаш идат токму во мојот двор.
Првите неколку години упорно седев пред оградата и ги бркав.
Но свињите пак се враќаа и влегуваа во задната градина и таму со ред
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ги уништуваа саксиите со гладиоли и хризантеми. Подоцна единствено што можев е да го оградам местото околу фонтаната и еве сега
тие со часови ријат во круг околу детето од мермер. Пред стемнување
заминуваат, а следниот ден уште пред да изгрее сонцето повторно се
во нашиот двор. Веќе стопати жена ми бара да ги убијам, но, јас
веројатно поради некое чудно и неразбирливо суеверие сè уште не
можам да го сторам тоа. Секогаш штом ќе помислам дека треба само
полека да нанишанам и со два патрона „Магнум“ како тикви да им ги
дупнам главите, пред очите ми излегува мојот покоен татко и облечен
во златна риза ми го покрива прозорецот. На челото уште му стои
Дупката од куршумот и уште од носот му капе крв. Го фрлам
пиштолот и спружен до креветот ја заривам глвата во перницата
полна со соништата на мојот син Александар. Тој веќе не може да
спие во својата соба, па затоа секое утро жена ми го префрла во
спалната, во задниот дел на куќата.
Минатата година седум дена плаќав момче што ќе ја чува
оградата, но, иако беше искусен ловец и совесен човек, чуварот
набрзо се откажа и без да ги побара парите што му ги должев, замина
оставајќи ја мојата бојна пушка закачена на детето од мермер.
Неговото заминување не се случи затоа што свињата и нејзиното
лигаво свинче го надитрија или оти го исплашија, туку само затоа што
кога ќе се доближеа толку многу смрдеа творовите та воопшто не
можеше да се дише, всушност секој што тогаш ќе се најдеше пред
нивниот скапан здив едноставно се гушеше и доколку не се
засолнеше навреме можеше да се случи да им падне пред муцките и
за неколку минути да се загуши заробен во сопствената затруена крв.
Таа смрдеа ги гореше и цветовите во градината, па веќе одамна
воопшто не цветаа ниту трендафилите. Прозорците во куќата
постојано беа затворени, а кога мораше да се излезе излегувавме низ
визбата и оттаму низ помошната врата на гаражата. Смрдеата
веројатно не можеше да го пронајде тој излез, како што не можеше да
ги изгори пластичните ползавци на одерот за киви.
Иако полека се навикнавме на грофтањето, жена ми сè почесто
пиеше нови апчиња за смирување а син ми Александар често се
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будеше во сонот и со перницата стисната на градите шеташе по
собите барајќи во сонот место каде што нема да му грофтаат тие
смрдливи животни. Додека чекав свињите да се вратат и пак да
почнат да ријат низ бавчата размислував дека без разлика на мојот
покоен татко мора да најдам начин да ја спасам мојата прекрасна
жена и нашиот преубав син Алексанар од таа грозна смрдеа. Тоа
мораше да се случи.
Почнуваше ноќ со убава месечина. Излегов од помошниот тунел
и преку гаражата, носејќи заштитна маска на лицето, се доближив до
дупката во живата ограда. Ја наполнив пушката и се наместив да ги
пречекам гнасните творови кога ќе излезат од градината. Месечината
се скри зад јаворите во централниот парк и тогаш во дупката најпрво
се појави главата на свињата. Грофна неколкупати, почека да го
слушне грофтањето на свинчето и кога се увери дека нема никој на
улицата истрча криејќи се во сенката на оградата. Бришејќи ја
смрдливата магла од нивниот здив што се лепеше по окалките на
маската потрчав да ги стигнам и да ги наполнам со олово. Неколку
пати во последен час ми бегаа од нишанот, ми се скриваа во сенките
на градските грмушки и затоа продолжував тивко да ги следам
гушејќи се од жешкиот воздух во маската. Кога месечината се искачи
на високите згради во новиот дел на градот, свињите веќе трчаа по
патот што водеше кон мртвата пештера. Пред да влезат во темната
клисура, ја наместив пушката на чапрак од сува бука и без многу да
нишанам го испразнив целиот шаржер во купот смрдлива магла што
се тркалаше низ клисурата. Следниот миг заедно со ехото на рафалот се врати и долго грофтање што всушност личеше на завивање.
Потем по патот за дома ги слушав само штурците и шлапкањето на
големите риби во вировите под пругата.
Во градот стигнав испотен и жеден. Влегов во градината и
седнат на фонтаната го голтав без здив млазот на мермерното дете.
Тоа утро свињите не дојдоа да грофтаат под нашиот јужен прозорец.
Не стасаа ниту следниот ден а ги немаше и до крајот на пролетта.
Градината повторно ја средивме, засадивме летни цвеќиња, ја
освеживме со нов мермер фонтаната, ги пресадивме сувите места во
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оградата и во сенките на црвените сливи повторно ја ставивме плетената маса и столчињата од бамбус. Летото беше тивко и миризливо.
Најпосле и син ми Александар слезе во дворот се шлапкаше во
фонтаната и спокојно се нишкаше во лулката што му ја врзав на сливата, а мојата прекрасна жена со часови седеше во столицата за
клацкање, собирајќи ја во себе песнага на славеите и чучулигите што
шетаа низ гранките на сливите и липите. Нејзе повторно ѝ се врати
длабокото море во очите и повторно ѝ затрепери медната коса на
плеќите. И се врати и насмевката што ѝ правеше ситни розови
цветчиња на образите. Мојата жена одново беше истата онаа убавица
што ги успиваше сите песнопојни птици во рацете. Тоа беше време во
кое пак ѝ се радувавме на тишината.
Во една таква ноќ го сонив мојот покоен татко качен во лулката
на Александар. Седеше облечен во истата риза, се нишкаше лесен
како перо го цепеше воздухот. Иако воопшто не ја отвораше устата
слушнав кога ми рече дека таква свиња била пред нив и тогаш кога во
лов најблискиот другар го погодил во челото. „Никогаш не се знае
каде ќе се сврти куршумот - најдобро е да не се пука, ако не се гледа
во очите на жртвата. Само тогаш не може да се промаши!“ - рече и
како сув лист падна од лулката.
Следните неколку години никакви свињи не доаѓаа во нашиот
двор. А потоа, едно утро, во фонтаната видов како шлапка и грофта
свинче со бел опаш. Водата засмрде и млазот што паѓаше од
мермерното дете стана густ како тиња. Свинчето гровтајќи копаше по
дворот, со чурилката ја нишаше лулката на Александар, ги јадеше
цвеќињата, трчаше и удираше во оградата. Мислев дека творот ќе се
умори од трчањето и ќе замине, но неговото грофтање воопшто не
завршуваше. Ја наполнив пушката и кога сакав да му ја дупнам
главата - грмна од соседниот двор и свинчето се свитка како змија под
сливата. Ноќта соседот го фрли таму каде што ја гасеше варта за
малтер и уште истата ноќ ја затрупа дупката со чакал.
Оттогаш во нашиот двор е сосема тивко. Вакви чудни свињи
понекогаш може уште грофтаат, но тоа веројатно се случува негде
далеку во некоја друга градина. Син ми Александар сега спокојно
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спие во својата мирислива соба и низ отворениот прозорец лете го
слуша жуборот од бистриот млаз на нашето мермерно момче во
фонтаната. Животот повторно ни мириса на темјанушки и зумбули.
Свињите останаа во спомените како приказна, или како причина да се
плукне понекогаш во правта на улицата. Во свинските глави сега
веројатно расте голо шипје и трненки, иако некои луѓе тврдеа дека
некакви две дебели свињи ноќе ријат низ гробиштата.
Подоцна заврши и тоа, зашто во гробиштата фатија двајца
крадци што ги копаа гробовите за да вадат златни прстени и обетки.
Со тоа престанаа сите приказни за чудните свињи. Остана само
ова сведочење како доказ и како молба за прошка до мојата жена и до
нашиот син Александар за нивниот неспокој и за мојата
нерешителност навреме да ги убијам смрдливите животни. Тие не
требаше воопшто да бидат живи. Не требаше да дозволам да ги
тревожат моите најмили кои сега спијат и ги сонуваат нашите
заеднички соништа.
Се надевам дека ќе ми простат, барем во сонот.
А мене ми останува да побарам прошка од татко ми. Тогаш кога
ќе заминам по оној розов пат меѓу облаците.
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ПРЕЧЕК

Му ветив дека еден ден, пред да пресуши реката, ќе дојдам сама
во Гатеново во бел фустан и со лакирани чевли без ремчиња а тој не
смее да спие - чизмите треба да му бидат чисти, кошулата испеглана и
мора да ме пречека исправен на првата скала пред портата.
Ми вети дека еден ден, пред да пресуши реката, ќе дојде сама во
Гатеново во бел фустан и со лакирани чевли без ремчиња а јас не
смеам да спијам - чизмите треба да ми бидат чисти, кошулата испеглана и мора да ја пречекам на првата скала пред портата.
И, еве, јас ја чекам. Не се бројат веќе ни дождовите, ни
снеговите, ни промените на месечината, ни пресушувањата на реката,
а една пуста дремка ми плиска во очите, едно пусто ветре ми ги раси
чизмите и само што ќе ги светнам со млада коприва - пак ќе спрета
пред порти и пак чизмите ќе фатат кожурец, ќе потемнат. Ама ако не
е тоа пусто ветре, тоа кусо петле треварче, јас досега ќе бев заспан
вака простум потпрен на портата и не ќе можев да ја видам мојата
кутра Ребека како трча низ двориштата, како ги рипнува плотовите,
скокнува од покривот на куќата Поп-Петрова на покривот на црквата „Свети Никола“ и оттаму, пустата, се лизга со оној нејзин дупнат
мев по крушата и потем трча право кон мене за да ме извести дека таа
доаѓа, дека таа веќе стигнала во Гатеново во бел фустан и со лакирани
чевли без ремчиња, токму како што ми вети пред да замине.
Му вети дека еден ден, пред да пресуши реката, ќе дојде сама во
Гатеново во бел фустан и со лакирани чевли без ремчиња а тој не смее
да спие - чизмите треба да му бидат чисти, кошулата испеглана и
мора да ја пречека исправен на првата скала ред портата. Јас ќе
дотрчам право низ плоштадот, ќе ги рипнам плотовите, од покривот
на куќата Поп-Петрова ќе скокнам на црквата „Свети Никола“ и ќе
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дотрчам пред нашата порта за да јавам дека таа дојде. Тој тогаш треба
да се исправи, да застане на првата скала, треба да го фрли бастунот
во тревата, да си плисне малку пресна вода во очите, да ја скрие
стомната во копривите и да чека таа да се појави долу на главната
улица. Следниот половина час ќе може сам да слуша како шумоли тој
толку бел фустан од свила и како тивко тропкаат нејзините лакирани
чевли без ремчиња.
Инаку, јас сум најстара. Гере има уште седум мачки. Според она
како што тој еднаш многу одамна нè распореди низ Гатеново, мене ми
падна да бидам најблиску до нашата куќа. Кога црниот мачор со точка
на челото - што Гере најчесто го вика Гаго, а вистинското име му е
Драгољуб и воопшто нема никакво национално чувство и не го сака
Гатеново, иако по потекло е староградско копиле од Северна
Македонија - ете, кога тој таканаречен Гаго, значи, ќе го претрча
плоштадот и ќе ме извести дека „нешто сомнително се движи по
патот за Гатеново“, јас сум таа што мора да го разбуди господин Гере
и јас сум таа што треба да го претрча дворот трипати за да ги избрка
духовите, скипнатите стии и лиоти, бубачките и стаорецот што
порасна голем како куче дури ние го чувавме градот стратегиски
распоредени по котите од другата страна на реката. Дури сега,
неодамна, ден или два зад Петровден, господин Гере не повлече два
километра назад и не извести дека во иднина ќе мора да се
подготвуваме за градска борба - оти душманите може ќе излезат од
бунарите, и буништата, и тогаш сè ќе биде доцна ако сме далеку. А
тој е командант - мора да се слуша!
Да. Ребека често знае да претера. Многупати досега има
дотрчано целата наежена, искубана од трњето и плотовите, и ме има
влечено за шинелот а подоцна ќе се види дека тревогата била лажна,
значи непотребна. Затоа - од местото број еден: од бункерот во
камбанаријата, и од местото број два: од гробот на непознатиот јунак
- ги повлеков стариот и куц мачор со бела точка на челото и белата
мирислива мачка со црвено синџирче во крзното на вратот. Мачорот
оти очигледно имаше проблеми со видот, па и од обични глуварчиња
и лисја дигаше врева до небо, а мачката оти многу често ја лижеше
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шепата и го мазнеше своето бело крзно на главата. Огледувајќи се во
пукнатото стакло на споменикот, таа воопшто не ги следеше
сигналите на мачарот со бела точка на челото, та затоа тој често
мораше да скока дури од камбанаријата и да ја удира со главата во
стомакот за да ја разбуди од тешкиот мирис на сонот во замагленото
стакленце на споменикот. А, Ребека, додуша, знае и сама да ме
пробуди кога си го сонувам мојот бел сон. Таа секогаш е на штрек,
нејзе секогаш ѝ пливаат разни сенки во очите и никогаш не може да
го скрие својот тежок страв. Постојано е преморена, и толку многу
преплашена таа моја кутра Ребека. Можеби затоа што само таа беше
таму тогаш кога ја погребувавме неа - во бел фустан и лакирани чевли
без ремчиња.
Тоа се случи лете. Народот се туркаше под оревот, но пак ништо
не помагаше таа модра сенка. Дождот беше страшно силен - ги
кинеше лисјата, паѓаа сè уште незалебените ореви и како тешки
бомби се зариваа во калта. Поројот влечеше стомни, црни бардиња
без устинки, метални кутии за свеќи, стакленца со слики на мртовци.
И гробот за миг беше полн. Прели водата, го дигна ковчегот од
резбано дрво, го сврте трипати околу оревот и со чудна сила го однесе удолу низ спомениците. Изгледаше како лотка, сè дури не потона
негде во трендафилите пред капелата. Кога дождот престана, ковчегот
го најдоа исправен до еден бор на крајот од гробиштата. Беше полн
тиња и ореви, имаше внатре и скршена стомна, стакленца и гранчиња
од запалени венци. Неа ја немаше. Цела ноќ ја бараа со запалени
свеќи, ги подигнуваа мермерните плочи на семејните гробници, ја
бараа во купиштата стари венци, во нариганиот песок до оградата,
дури и на високите дрвја на главниот сокак во Гатеново - но попусто.
Неа нигде ја немаше. Дента во нејзиниот гроб го закопаа празниот
ковчег. Исплашените лица на народот што стоеше до гробот се
огледуваа во вирчињата останати по дождот. Јас бев силно исплашена
и не знам кога сум ги зарила ноктите на една гранка во оревот и не
знам кога таква ме нашол некој гробар. Сум висела како партал на
оревот. Кога се вратив тој беше дома. Стоеше на првата скала
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наметнат со стар шинел. Раката му беше врзана со црвен партал и
имаше нови длабоки чизми од кожа.
Се сеќавам - Ребека стои на другата страна на улицата и чинам
некако чудно ме гледа оддалеку, со накривена глава, како да не
верува дека сум жив. Навистина многу векови беа поминати од
закопот на девојката и две војни веќе беа завршени, но јас пак ги имав
истите мустаќи, пожолтени под носот, и истиот нос свиткан на врвот.
Плус само што носев длабоки војнички чизми и шинел. Шинелот веднаш го слеков, го закачив на жапката и дури тогаш таа се затрча и ми
скокна во рацете. И колку само ѝ чукаше срцето! Чинев целото ќе ми
истече низ прстите како песок. Мислев ќе се скине нејзинот дупнат
мев, ќе пукне онаа жолта линија што остана од времето кога ѝ го
сошив крзното со конец.
Бев значи вратен од војната, а Гатеново веќе беше сосема
празно. Сите порти беа залостени, на сите имаше малечки парчиња
хартија и сите парчиња беа покриени со стакленца за да не го
избришат писмото времињата и ветриштата кои овде отсекогаш учеле
да летаат, да се качуваат по бандерите и брестовите. Улиците беа
покриени со трева што растеше меѓу плочите, а го немаше и олтарот
на црквата „Свети Никола“. Бунарот пред црквата беше преполнет и
водата течеше низ гробиштата барајќи место за да потоне. И крушата
на која Ребека си го распара мевот веќе се распаѓаше, но на јужната
стана, на гранката пред влезот во гробиштата, сè уште висеше иконата
на Богородица. Лете - токму напладне - од црквата истрчуваше гол
светец и скокајќи како сопнат си плискаше по две кофи ладна вода на
главата. Потем ја бакнуваше иконата на Богородица и се сончаше
легнат на зелениот покрив од капелата. Пред мракот со часови мафташе - учеше да лета. Скокаше од крушата - врз покривот на тремот. Од
тремот на капелата, од капелата - врз гробот на монахот Мелихије, од
гробот повторно на крушата и така сè дури не му се стореше дека
лета. И еден ден се случи. Еден ден високо над црквата кружеше црна
птица и сè само бараше парче облак за да се скрие од жегата, од
пеколта. Тоа можеби е тоа.
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Првите години по војната во Гатеново доаѓаа писма. Тогаш по
адресите ги наоѓав куќите и ги лепев писмата на портите, ги покривав
со стакленца. Но, тоа беше чинам многу одамна. Сега во градот можат
да дојдат само непријатели и затоа јас мора постојано да сум готов да
ги пречекам. Пусијата е поставена. Штом ќе се појават на влезот веднаш ќе ми биде јавено и сите навреме ќе бидат убиени, не ќе се
случи да добијат време за да ги сожалувам. Непријателите секогаш
сметаат дека сетики ќе се најде некој што ќе ги сожалува. Но, јанѕата
е друга - сè уште не знам дали моите верни и обучени мачки ќе знаат
да ја препознаат неа и дали Ребека, таа моја кутра стара Ребека, ќе
има сили навреме да ме извести за да се подготвам и да ја пречекам на
првата скала пред портата.
Долу сè е ситно. Колку било убаво да се лета. Распнат меѓу
облаците од високо го гледам цело Гатеново. И може убаво да се
види, и може убаво да се чуе како по улиците расте жолта трева и
како со ред ги превртува камењата и плочите. Се лепи по стреите. Се
гледа и една бела мачка. Трча, трча и скокнува од покривот на куќата
Поп-Петрова врз покривот на црквата „Свети Никола“. Каде е само
оној Гере! Го нема, не мрда. Подлетувајќи во круг над градот, негде
кај модрите спили на Петелино паѓам во ладна далга полски ветар
што врти врз костените. Тука со мирни крилја го чекам заоѓањето на
сонцето и гледам како прелива бунарот во црквинскиот двор. Тече
денот во реката, светка како ситна риба, жубори во жешките дули и
ракавчиња, се гаси во чадорките и во тајните сенки на врбите. Ветрот
ме лулка, ме лулее - ќе ме успие, бунарот прелива а не ми се слегува
да ги брцнам нозете, да си плиснам малку ладна водичка на главата.
Беше ова жежок ден. Пукаа едрите камења во Мајдан. Каде е скриен
Гере, каде е потонат, не мрда, не ги чисти чизмите, не се крсти, и не ја
брише мојата икона со години закачена на крушата пред цркви?
Колку било убаво да знаеш да леташ! Се спуштам пониско низ
облаците и дури тогаш во десното око ми влегува Гере застанат на
првата скала пред портата. Една мачка дотрчува низ тревјето и
трипати свртува околу куќата. Од темното под скалите скокнува долг
и дебел стаорец и удирајќи со муцката во гнилиот плот на гробиштата
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бега право кон реката. Токму во тој миг се спуштам право како стрела
и потем лебдам ниско во пресна далга од камилица. Стаорецот
скокнува во реката и веднаш потонува. И реката одеднаш исчезнува,
пресушува - веќе нема река.
И еве: минувајќи низ плоштадот, облечена во бел фустан, доаѓа
таа. Со рацете ја трга тревата, косата ѝ е полна ореово лисје, ситни
гранчиња камилица. Застанува пред двете високи порти до црквата.
Ги бакнува стакленцата, гласно им се смее на мачките што ползат во
тревата. Ми бучи мирисот и не можам да слушнам што зборува кога
се крсти. Вријат облаците - никако да се дигнат, да го прелетаат Петелино. Летото ќе заврши а долината е затната како шише. Оние мали
птици што уште ништо не знаат удираат со клуновите во срчата и
паѓаат мртви во браздите. Во такво време таа веќе доаѓа пред портата - тој веќе стои на првата скала, тој ја гледа - таа го гледа, тој
молчи - таа молчи а мачките веќе ѕиркаат скриени зад куќи. Сè е како
што беше ветено. Само тревата некако многу брзо расте: ги крева
куќите, си игра со нив како да се бубачки, ги собира гнездата на
ластовичките, на штрковите, сè што ќе попречи, така тивко лази таа
чудна трева држејќи ги со нежните вршки тенките крајчиња на
нејзиниот фустан. Тие сега се држат за раце и одат, и одат - минуваат
низ гробиштата, над ридиштата, над спилите, стените, костените, над
Гатеново а таа се смее, а тој ја гали по лицето, а јас бегам скраја за да
не го сечам патот и тогаш гледам како одеднаш двајцата исчезнуваат
во облаците. Гатеново останува негде длабоко во долината. Се
симнувам уште пониско и дури се симнувам почнува да паѓа силен
снег. Крупен, влажен - вистински снег, а лето е! Замрзнува тревата,
цвеќињата, дивите трендафили, стакленцата на портите, срчата во
која плива градот. Во гробиштата трчаат сенки. Распретувајќи го
снегот излегуваат меѓу крстовите ситни бели луѓе и наредени како
птици гледаат во трагите од нејзините лакирани чевли во облаците.
На крушата од јужната страна, на онаа гола гранка пред влезот во
гробиштата, виси модра жена со смрзнато дробно дете во рацете. Од
очите ѝ капе ситен мраз.
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Во тој бел сон, во таа тешка болест, од ниските облаци над
Гатеново - во кои уште светкаат трагите од нејзините лакирани чевли
- почна да паѓа црвен снег. Нешто се случуваше со животот. Нешто се
случуваше. Воопшто.
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ЉУБОВТА НА АГНИЈА

- Брате Методија, сакам денес скраја од сета тешка злоба да
кажеме збор сами за една калуѓерка, а овој шарен ветар што се врти
вака глуво во нашите монашки ризи умилно го молам да не ми ги
раси зборовите што морам - со верба на твојот почитуван послух сега да ги речам. Има четириесет години веќе во спомен а таа уште се
крие низ разни манастири, за да не ја најде нејзиниот опор, опак брат.
Но, не се плаши, брате, таа за себе - оти го има веќе одамна во себе
својот мир - туку се плаши за брат ѝ, оти тој може да згреши и сетне
не ќе има Бог прошка за неговата скрбна душа. Тој, сега, брате, мора
да е ста- рец, зашто и таа одамна не е веќе она исто ситно пиле што
побегна ноќе со устрем целиот живот да му го посвети нему, на
севишниот и семоќен господар наш и на светот. Сега чинам е
игуменија, и сама е во својот манастир, но, пак, и енос уште се моли
да го чува Бог нејзиниот брат од гревот што сè уште, можеби, низ
споменот истрајно го гони. А тоа беше одамна, таа беше многу млада,
беше ѓул-трендафил што ја чува росата во својот неотворен цвет.
Беше пиле што ги збира сите сал опојни мириси во својот кревок сон,
недопрено од ветрот, негибнато од лошиот збор на припростите луѓе
во нивното триж - паганско село. Беше, реков, толку млада, брате,
беше, реков, толку лична брате. Само Бог знае дали ќе имаше тогаш
тринаесет или четиринаесет години.
„Имав петнаесет години а уште од деветтата знаев оти ќе бидам
калуѓерка. Ја чистев еднаш иконата на Пресвета Богородица наша а
сонцето сè туку ми се плетка низ прстите. Ја бришам срчата и на глас
се молам да ми се врати мојот брат од фронтот, и дури така се молев,
без да сетам една солза ми капнала на иконата. Ја избришав а под неа
веднаш се насолзи друга, па уште една, и уште, и друга, и дури сетне
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узнав оти самата таа, Богородица, плаче. Ја закачив на ѕидот и
застанав пред неа да ја тешам. Таа плачи - јас плачи, таа моли се - јас
моли се, се стемни. Легнав да спијам а таа кутрата ете ти ја пак во
сонот, ама ситна. гргурче како мене, и ми вели: „- Брат ти, сестро
златна, ќе се врати, но син ми е далеку. Само твојата бистра солза и
твојата силна верба може ранет да ми го чува од зли очи и од
неверници, сестро!“ И се стопи таква, угол гола, низ рогузина скипна, како пења што понира во жедната бразда на угарта. Со години
сетне молчев, криев, се молев само за брат ми и тој се врати. Кога се
врати, најпрво се напи вода од бунарот, а потем им направи крстови
на татко и на бате и дури отпосле седна на скалата и три дена не се
мрдна, не рече ништо, ни жив - ни мртов. Само трепка и се поти,
гргаат, бразди пот, му се вират во устата. Третиот ден стана и почна
со некоја чудна сила да го спаструва дворот - ги расчисти арот и
визбата, летната кујна, атлите и мутлите, фурната, го смени гнилиот
праг на скалите, ги поднови сачките на чардакот и на плотот. Пред
зајдисонце нè облече мене и мама во бело, го напрска дворот со
изворска вода и се ожени. Тој пее со другарите под сливата во дворот
а јас ѝ кажувам на мајка за мене како што беше и како што сетне ќе
биде. Мислам дека и таа сакаше нешто да каже, но се чинам оти само
ѝ падна раката од скутот и заплака. А долу мажите пееја.
- Зарем мора да го направиш тоа, ќерко? - рече.
- Јас живеам само за тебе и за брат ти, само вас сега ве имам рече а брат ми долу под чардакот стана и со рацете ја истресе сливата.
На масата се нарона цвет, побеле како да паднал снег во нашиот двор.
Над портата висеа рој заробени ѕвезди.
- Така сака тој, мајко, и така мора да биде! - ѝ велам. Стана мајка
ми, се потпре на своите две штрби патерици што ѝ ги изделка од даб
благун татко ми пред умирачка, и се залепи за мене како младо листе.
- Како ќе му кажеме нему, гледај колку е радосен! - ми шепоти
таа во гушата.
- Бог ќе уреди да чуе кога ќе мора да се согласи! - ѝ реков.
- Кога си решила, - вели, а луѓето долу го тресат белиот цвет од
косите и пеат, - тогаш - вели - треба да заминеш тогаш кога ќе го
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осетиш искушението да бидеш жена. Сега си уште дете. Чекај нека ти
созрее крвта. Тешко е да бидеш жена а да не знаеш што е жена. Сега
уште не можеш да знаеш како тоа боли! - рече како да ги собира сите
зборови во душата, и замолча. Умре тој тивок глас што како пиле
ноќе ми лежеше во душата. Нејзините солзи ми гореа овде, во
длапкава под гуша. И сега уште се сеќавам на тоа.
- Таа и сега се сеќава, брате, на тие жешки солзи што ѝ тлеат во
длапката под гуша. А тогаш ништо веќе не зборуваа. Само брат ѝ
уште еднаш ја заниша сливата, но цветовите веќе беа паднати. По гребенот на авлискиот ѕид доаѓаше денот. Една година подоцна, токму
на истиот ден, на Благовештание, таа замина со мала бовча руби под
пазува. Сетне ги менуваше манастирите, криејќи се од болката на
братот. Само ѕвездата што таа ноќ стоеше над портата во нивниот
двор - ѕвездата која и сега секогаш ја испраќа по патиштата кои водат
низ гранките и лисјето на скрајните шуми - ја виде кога замина. И,
сега, брате, може веќе знаеш оти зборувам за сестра Агнија, и чинам
оти знаеш дека таа можеби е тука.
„Сега сум овде. И немам никаков глас за брат ми. Знам дека
жена му брзо умре и знам дека седел сам на скалите а бунарот
преливал преполнет од жалната вода. Кога ќе ми завршат молитвите,
слегувам во долната штала и таму си зборувам со моето закротено
срнче. Ми остана само тоа а лани имав дури три. Зимата две ми умреа
од страв. Беше јасник, виулица, дрвјата бегаа од студот, а кај шталата,
ноќта, се собрале глутница волци и виеле, и глодале на вратата, јаделе
деланки, глотки, спици од прагот. Во мугрите двете срнчиња ги
најдов мртви - умреле од страв. Ова што ми остана беше стуткано под
нив, со муцето во калта - одвај го вративме назад, со блага вода, со чај
од нане. Гледајте како сега кротко ми јаде од раката. Животните знаат
што е љубов. Чувствуваат оддалеку ако некој ги сака. Кога ќе им
викнам на овците, тие од долните ливади за час доаѓаат овде, во
трлото - не треба некој да ги тера. Само оној орел што доаѓа на
камбанаријата, оној, ене, со клунот што удира во камбаната, само тој
никогаш не ме слуша кога го викам“.
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- Орелот, брате, нејзиниот манастирски орел, секогаш доаѓа
таму каде што е таа. Тоа знам. Не ѝ дава да спие, удира во камбаната,
писка. И реков вчера, сестро Агнијо, реков, да викнеме човек да го
избрка, не чини да чука на камбаната, и грозно чука, како за мртовец,
удира еднаш, па трае, уште еднаш, па, пак трае, па одново, како коба,
а таа пак, и уште, му фрла трошки леб пред портата и ми вели: „И тој
има некоја мака, брате Стефане, може не знае да сака. Може си чука
за себе! - вели таа и влегува во црквата да се помоли и да наполни
ноќна лековита вода за утрешен ден, за ден Благовештение. А мене ми
пука срцето, се цепи, ми удира оној грбав клун на орелот, токму преку
среде, и гребе, писка. Таа ништо чинам не знае.
„Еден ден влегов во црквата и запалив свеќи за здравје и за
радост, за напредија и за ират, доаѓаше Божиќ и време за послушание.
Се помолив, и енос сакав да излезам, изгаснаа сите свеќи - како чудотворение, како сон. Таков знак никогаш порано не ме сретнал, ниту
сум можела да верувам дека такво нешто може да се случи. Отпосле,
две години подоцна, се научив оти на тој ден, токму кога јас се молев
за нејзината преблажена душа, починала, самичка застаната на
портата, мојата премачена мајка. Сосема сама а сред народ“.
- И тогаш се случи тоа, брате, она што почнав со збор да го
слагам пред да сопре шарениот ветер. Викнав човек и човекот, тивко,
со дикат, едно утро го фати орелот со сертме од сукан конец и го
однесе негде далеку во планината. Сестра Агнија мислеше оти орелот
заминал сам, уморен од тешкиот звук на камбаната. Но, чудото се
случи следниот ден. Кога таа излезе да фрли трошки пред портата,
камбаната пак почна да бие како орелот уште да е тука. И тоа сега се
повторува секој ден, секој божји ден, брате Методија!
- Биеше ли денеска?
- Биеше, брате Методија...
- Јас ништо не слушнав!
- Требаше малку да молчам, брате Методија.
- А, сестра Агнија? Каде е сега таа - јас не ја гледам или ја нема.
- Тука е, брате Методија, јас ја гледам!
- Т и ја гледаш а јас не. Како ја гледаш ти, ако не ја гледам јас?
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- Таа ми беше сестра, брате Методија.
- Значи не е жива?
- Може да е жива, брате Методија. Четириесет години ги менува

манастирите за да ме спаси...
- Добро, брате Стефане, време е, удри ја камбаната!
Стариот монах Стефан стана и со две патерици, направени од
даб благун, се довлечка до камбанаријата. Кога камбаната удри, се
стресе сливата, попаѓаа мирисливи снегулки пред јужната порта. Над
портата, во влажното сертме на ноќта, висеа рој заробени ѕвезди. Низ
нив збудалено претеше еден орел.
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ЗАРОБЕНА ТИШИНА

Таа сега седи уморна од спорото време на дивиот костен во
дворот. По лицето ѝ течат лиснатите спомени, сенката на синот кој
негде веќе мора да е стар и без неа, гулабите и гугутките затворени во
зракот што низ дивиот костен се крши ко леко перце во рамката на
предниот џам. На диплите, низ сопчето, небаре е глуво маче,
подрипнува црвеното клопче што таа го премотува на прстите, еднаш
од едниот, другпат од другиот крај, и така секогаш си наоѓа нов
почеток, нова смисла да седи до прозорецот и да го гледа оттука
патот, да чека нов крај на конецот за да може пак да почне од почеток.
Понекогаш, кога ќе заглави преѓата зад синијата, таа преплашено ќе
потстане од столчето и тогаш, за кратко, во темнината на ќошот ќе
мрдне и тој, со бастунот ќе го поттурне клопчето сретсоба и одново,
покриен со пајажина, ќе се навали на ѕидот. И пак тишината ќе се
напласти во скришните места на спомените, а во собата ќе шушка
само црвеното клопче стара превлачена волна што старицата ја премотува со векови. Конецот веќе е сосема излитен, на неколку места е
опасно истенчен, пред кинење, но, досега, сè уште никогаш не се
скинал. Дали оти таа има ситни прсти или оти има нежен фат. Често,
премотувањето трае долго-долго и секогаш со страв, но и со надеж
дека конецот нема да се скине и дека повторно, исто како оној веќе
познат ден, пак ќе се довлечка до нејзините нозе крајот што веќе бил
и почеток.
Куќата - во која се случува оваа магија и тага - е сосема малечка
и личи на ситна бубачка падната на дното од кружна длапка. Во тој
кружен дол пролет- та стигнува порано од кокичето, зашто снегот
паѓа најдолго, барајќи го врвот на столетниот костен. И дури снегот
падне, веќе минал студот. Секогаш е исто. Така рано пролетта дојде и
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тогаш. Замириса костенот, бунтовната трева и, в зори, нивниот син
излезе од тунелот под прагот. Само што се појави, веднаш дојдоа и
пак го врзаа за да не го сони повторно долгиот сон за големата држава
на тажниот народ. Се врати следниот ден, седна на скалата и спокоен како светец ги собу новите чевли, ја избриша прашината и ги
остави на прагот. Потоа, пак така тивко, ги обу гумените чизми, ја
бакна мајка си, па стариот - кому од многуте пребрзани доаѓања на
пролетта сосема му омекнаа коските и сега воопшто не може да се
одлепи од ѕидот и да го проветри своето шупливо око во сенката под
дивиот костен - и замина засолнет од дрмките по јужниот рид зад
куќата. Старицата, заплеткана во тагата како ситна бубачка, го зеде од
долапот ова црвено клопче и - за да му наснови пат од среќа кога
поделената месечина ќе го пречека на лажната граница - го развлече
конецот низ дворот. Преплашена од тоа тивко заминување на синот,
паѓаше во правта пред куќа и пак трчаше, но, кога стигна на портата,
момчето веќе беше далеку, далеку зад нејзината тага. Наведена на
портата, долго гледаше во месечината што се тркалаше по гребенот.
Оттогаш постојано го премотува конецот, барајќи го крајот што
остана на портата а наутро редовно ги чисти новите чевли на синот. А
пролетта и натаму најрано доаѓаше во нивниот костен. Броејќи го
само мирисот на костенот, како здив поминаа цели триесет години од
последната ноќ кога сите беа заедно. Без разлика на времето,
чистењето на чевлите беше ритуал што секогаш почнува пред изгрејсонце. Најпрво ќе ја исчисти прашината, ќе ги намачка со густ чај од
костен и корен на брест и дури потоа ќе ги истрие со калци од волна.
Чевлите секогаш се чисти и мирисливи, светат како сонце, небаре
утре некој ќе дојде, ќе ги обуе и ќе се прошета по дворот, ќе направи
круг околу костенот и ќе тропне на вратата како што тропаат гостите
што се чекаат со почит и со љубов. Каков маѓепсан круг е таа пуста
надеж!
Еднаш, многу одамна - кога сè уште меѓу себе зборуваа стариот полека излезе на прагот и тивко ја праша зошто уште ги
чисти чевлите. А таа змија се сврте и дури не падна бледа на прагот
сосема го искина неговиот елек и го скрши неговиот џебен часовник
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врзан за елекот со ќостек од срма. Тогаш на стариот му се скрши и
темното стакло што му го криеше од светлото на денот левото празно
око. Залепен на ѕидот до вратата, стариот тој ден долго молчеше
слушајќи како нејзиниот глас скипнува со ветрот во темната крошна
на костенот. Кога сосем стивна ноќта, стариот полека се врати во
собата, го најде своето врзано столче и залепен за ѕидот тивко почна
да го чека мирисот на пролетта што секогаш најрано стигнуваше во
нивниот тркалезен двор. Тогаш, низ здравото око што светка во собата како живо жарче, му прелетуваа сите птици дојдени од збрдниот
осој за да се одморат во костенот полн гнезда и бубачки, но
прелетуваа и пеперутките залепени за шареното стакло на вратата.
Таа не можеше тоа да го види оти мислеше дека само еден краток
здив, една мала грешка може да го скине конецот и за векутума потем
да исчезне таа ломна надеж оти нејзиниот Васил ќе се врати.
Веруваше дека потрагата по нов почеток, постојано ја обновува
далечината до крајот, и тогаш крај нема дури трае желбата пак да се
почне од почеток. Само молчи, гледа кон патот и на своите ситни
раце трупа конец. Клопчето потскокнува по собата. Есента се
пресликува бледа во стаклото на предниот џам. Разбушавено ветре се
врти низ дворот заиграно со лисје од костенот. Птиците што ќе
останат во дворот - оти добро знаат дека тука зимата е куса - брстат
ситна трева останата скраја во заветот до ѕидот. Небото како
превртена синија лежи врз ридиштата а само средниот облак се чешка
ко свинче и од врвот на костенот. Патот што паѓа низ сртот се отвора до портата и легнат ширум на плочите пред нискиот праг го чека
првиот дожд и првата кал.
Во единствениот ден за есенски дожд во долината, стариот ја
отвора вратата и со бастунот ги чека првите капки. Кога ќе осети како
плускаат на плочите во дворот, го собира бастунот и со влагата си' го
натопува празното око. Од водата му се сторува дека пак гледа како
порано. Го гледа човекот што со дрвен прат се приближува кон него,
гледа како застанува и му вика да каже каде се крие син му Васил,
каде ја тужи и грди државата дека му го менува името, дека го тера да
биде она што не бил никој во нивната куќа, дека го тера да ги
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заборави соништата, војните, спомените, гробовите - „нека се врати,
ќе му простиме и ќе му дадеме право да замине каде што сака сосе
неговиот сон за некаква држава со море, маслинки, високи планини,
рисови и афион“. Низ капките што му жуборат во празното око, како
да го гледа кусиот човек кој ги мазни мустаќињата под носот и му
вели дека не верува оти тој не знае каде се крие син му Васил. И, дури
така му вели, негде од маглата се крева пратот и доаѓа крајот плиснува сета вода од неговото лево око.
Плиска врз плочите единствениот есенски дожд во долината а
таа застаната до прозорецот гледа како гугутките и гулабите ги мијат
клуновите во водичката што се збира по лисјата на костенот. Пред нозете тајум ѝ доаѓа крајот на преѓата а таа веднаш штом ќе го виде, ќе
писне како да држи запалена топка во рацете, ќе го пушти клопчето и
одново ќе почне да го премотува конецот. Надвор, под костенот,
доаѓа накиснато куче - стуткано до стеблото ја реси тињата од
крзното, се напива вода од вирот меѓу корењата на костенот и пак со
трчање излегува од дворот. Старицата следниот миг излезе надвор, ги
исчисти чевлите, ги светна и потем ги сврте на прагот кон собата,
небаре човекот што стигнал штотуку влегол во куќата.
Пред зимата, која, како што е познато, најкусо трае во нивниот
двор, таа ненадејно падна болна. Рацете веќе не ја додржуваа преѓата,
ѝ се лизгаше конецот од прстите. Одвај ги исчисти и чевлите. Надвор,
се разбира, веќе врнеше снег и почнуваше зимата. Костенот се
тресеше како кутре, но соспите што паѓаа од гранките се лепеа на
плочите во дворот и потем пак пласт по пласт се качуваше истиот
снег по стеблото. Навевите ги измешаа ридиштата и патиштата,
смреките и тисите, габерот и дренот - сè беше зима. Куќата молчеше,
траеше налегната од маглата. Таа гледаше низ потното стакло во костенот а стариот полека ја собираше својата сенка со бастунот. Во
дворот ноќта се мешаше со снегулките и крцкаше потфатена од
соспите што ги правеше авлиското ветре. Завеана беше и дупката во
ѕидот каде што напролет се пикаа и се пареа гулабите. Зад ридиштата
паѓаа замрзнати ѕвезди - тропаа во снегот како срчи.
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Како лижалка од растопен шеќер тоа утро на дрвено тркало од
боева двоколка навалено до портата стоеше смрзнатиот синорски
петел. Студот го здрвил со песна во клунот. Во рамниот снег што како
река течеше низ портата врвеа стапки од чевлите на Васил. Трагите
почнуваа од прагот на куќата и се губеа низ соспите што се качуваа
кон ридиштата. Зад дирата сè уште се влечеше вапцан конец од волна.
Долу, во куќата што секогаш чекаше пролет, шушкаше само ситното
клопче заробена тишина.
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ПИСМО

Атина, сети се!
1. Ние бевме пред гробот, но Големиот господин веќе беше
далеку. Земјата бучеше како да пропаѓа во неоткриена пештера, а
солзите одамна беа скипнати длабоко во детската душа на Атина.
Човекот што упорно ринеше во купот земја пред нас, стискајќи куса
цигара со забите, најпосле успеа да го затапка гробот и тивко како
лажна сенка замина кон куќарката за лопати. Низ сувите лисја на
гробјанските липи, низ ретките капки пролетен дожд, се враќавме во
Гатеново јас и Атина сами. Не сакав ни јас, не сакаше ни таа да каже
збор иако во себе знаевме дека не остана ништо зад него, зад Мише
Конзулот, зад Големиот господин, како што го викаа соседите и
пријателите. Дома, во дворот пред големата маса од тешко дрво,
неговата сопруга Марија Ветерска уште ги бараше сите ближни сенки
меѓу ногарките чекајќи да се вратиме од погребот остарени.
2. Атина веќе беше девојка, но, без разлика на годините, секогаш
умираше од страв кога Големиот господин остро ќе ја погледнеше
право во очите. Всушност, само што ќе се појавеше на портата, таа
веднаш го губеше гласот, или само неразбирливо нелтечеше кога тој
ќе ја прашаше нешто одненадеж. Ретко ја прашуваше. Најмногу
муабет правеше со Шут, со нивното жолто авлиско куче. Го прашуваше клекнат дали јадел, дали некој непознат влегувал во дворот
или, не дај Боже, дали некој непрашан излегувал на улица. Шут беше
стар со орлите и оти немаше место за трчање во дворот беше сосема
клапнат и искубан. Не знаеше да лае, но знаеше да го познае секој
негов чекор, го познаваше неговиот здив оддалеку. Знаеше кога
Големиот господин ќе ја отвори портата и кога како сенка ќе влезе во
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дворот. Шут знаеше навреме да ја прекине играта со нас и веднаш
трчешкум да се склупчи кај костенот. Тогаш тој ќе дојдеше до
трпезата, ќе ја симнеше шапката, ќе ги засукаше панталоните и ќе го
викнеше Шут да го гали со опашот по болната нога. Шут, кутриот,
штом ќе го чуеше своето име, веднаш се мочаше од страв под себе и
со мочање влечејќи се на мев доаѓаше до масата. Потоа газечкум пак
се враќаше на своето место во издлабеното стебло на костенот.
Внатре, во дупката, имаше црна решка каде треба да му биде главата
кога ќе почне семејната гозба. Се разбира, пред да почне гозбата
Марија мораше да му каже сè што се случило дури тој бил отсустен
од куќата. Не можеше ништо да скрие. Тој знаеше сè. Ако му кажеше
дека се скршило некое цвеќе во дворот или дека Атина ѕиркала низ
портата на улица, го вадеше ременот со револуционерни пароли и
бараше двете, и мајката и ќерката, да се навалат на масата. Дури тој ги
засукуваше ракавите на кошулата, тие ги стискаа нозете и стегајќи се
со рацете на масата слушаа како зад нив пишти небото. На трпезата за
семејни гозби тивко им капеа солзите што тој не смееше да ги види.
Сепак, мораше некоја да признае како и кога е скршено цвеќето, на
пример, или да каже колку и зошто е ѕиркано низ портата. Доколку
Атина признаеше сама, пак двете мораа да ги гризаат рацете и тајно
да ги лижат солзите што се виреа на масата. По едно такво тепање
Марија и Атина уште еднаш побегнаа во Гатеново.
3. Кога ги измоли за последен пат да се вратат во Требник,
Мише Конзулот веќе беше друг човек. Беше трезен и избричен,
исправен и намирисан, па почнаа заедно со Марија редовно да
излегуваат на прошетка во паркот и по чаршијата. Ќе се дотераа, ќе ја
заклучеа Атина и ќе излезеа. Низ задниот џам Атина гледаше како
заминуваат по нашата стрмна улица - тој куцајќи и со дигната глава,
во отмен костум со цвет во реверот и луле во устата, а таа во фустан
од црно кадифе со чанта од атнилопа и со високи чевли што
повремено заглавуваа меѓу плочите на улицата. Атина не знаеше оти
најпрво одеа на боза во „Верна“, потоа на скара во чаршијата и на крај
на игранка во Офицерскиот дом. Кога се враќаа, таа веќе спиеше
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стуткана како слепо маче на прагот од гостинската соба. Цели два
дена потоа не можеше да го мрда вратот. Со денови имаше темни
шари од прагот на десниот образ. Во мугрите, кога ќе влезеа во
куќата, Марија ја будеше тропајќи со високите потпетици, а доколку
не се разбудеше, тогаш Големиот господин ја фраскаше по босите
нозе со украсниот камшик што висеше како сувенир до ѕидниот
часовник на крајот од ходникот. Без збор, набрзина, Атина се пикаше
под влажната покривка и таму будна ја дочекуваше зората заедно со
Шут кој дигнат на задните нозе тивко го лижеше сонцето што шеташе
по нејзиниот источен прозорец.
4. Штом тие ќе се разбудеа, веднаш почнуваа подготовките за
неделниот свечен ручек. Марија долго ја бришеше масата под
костенот. Таа маса никогаш нема да ја заборавам. Не само поради
нивните семејни гозби, што ги гледавме јас, Атина и Шут од фурната
во нашиот двор, туку најмногу поради тоа што таа толку добро
умееше да нè засолни од ненадејните летни дождови, да молчи кога
ѕиркаме качени на неа во дворот на Есена Варварска, или кога
подигнати на прсти ги допиравме лисјата на костенот за да ја
почувствуваме пролетта и кружните ветрови. Понекогаш седнати
меѓу ногарките што беа речиси допола зариени во земјата, гледавме
како големата маса расте, расте како косата на Атина, како што расте
ова мое писмо.
Темелните подготовки за свечената гозба траеја до пладне.
Штиците на масата, кои беа поцрнети од дождовите и од сонцето,
Марија ги триеше со топла вода и ситен песок, ги триеше дури не
светнат и не забелеат оддалеку, а потоа ги мачкаше со варен босилек,
нане и камилица. Да мириса масата кога јадат! Дури тогаш Големиот
господин - политички затвореник осуден за кражба - излегуваше од
куќата и седнуваше до масата: тој на чело, таа на другата страна.
Десетина минути се гледаа и дишеа, како да се заљуфуваат токму сега
на масата за семејни гозби. Атина и Шут се разбира стоеја настрана и
молчеа. Тој не трпеше гласни зборови дури ја чита историската
рубрика „Деновиве пред години“. Токму напладне вреснуваше
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ѕвонецот закачен на портата и Менде Лејката, новиот келнер во
кафеаната „Солун и Пелопонез“, редеше на масата под костенот
мешана скара, потпечени плетени јагнешки цревца, лути пиперчиња
со оцет и лук, салата со рендано сирење, сецкани краставички во
кисело млеко,тркалезни лепчиња, сармички од штавељ, срчени чинии
полни коцки диња, ананас и авокадо, и шише бело вино што се
потеше загрлено со мраз во сад со позлатени рачки. Атина и Шут
гледаа и молчеа.
- Денеска си добар! Изгледаш како мртовец на диета! - му
велеше Големиот господин на Менде Лејката и се кикотеше тресејќи
го црвеното луле од својот тежок стомак. Менде, кутриот, само се
свртуваше и трепкаше, небаре го удрил в лице нарасен ветар. На
Атина ѝ се плачеше од срам.
- За неа има време! Таа и ќе јаде и ќе пие, и ќе живее! Ние сме на
крајот! Треба да биде благодарна што има добро презиме! - му велеше
Големиот господин на Менде Лејката, мислејќи дека келнерот
скришум сака да ѝ однесе на Атина некакво парче месо, или диња. За
да го заплаши, тој еднаш дури и го пријави Мендета кај газдата на
Солун и Пелапонез“, па сетне келнерот воопшто и не погледнуваше
кон костенот каде Атина како непотребна послуга се држеше за
жолтиот опаш на Шут, а Шут ги лижеше нејзините солзи што капеа
на плочите.
Кога ќе се најадеа, Големиот господин легнуваше на полскиот
кревет под костенот. Пред Менде да ги собере чиниите и ситнежот,
Марија ќе ги намачкаше ронките со мрсното останато по садовите и
ќе ја истераше Атина да јаде зад куќи, за да не му се метка со
мласкањето во попладневниот сон на татко ѝ. Со Атина зад куќи
доаѓаше и Шут, а со него и пилците што му ги поштеа болвите по грбот.
5. Марија Ветерска беше вистинска мајка на Атина, но
последните неколку месеци ми се чини дека беше само жена на
Големиот господин. А тој знае- ше тоа да го награди. Господ знае
како доаѓаше до пари, но само таа во Гатеново имаше злато повеќе и
од златарите. Само тој на својата сопруга ѝ подаруваше бунди и
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шубари од скапоцено крзно. А тогаш крзно можеше да се набави само
преку тајни канали од Грција. Шиеше таа нови фустани, купуваше
скапоцени шапки со украсни ленти и тантела, носеше рачно
изработени чевли. А за Атина немаше пари. Таа фустан облече дури
за мала матура, но и тогаш не беше нов, туку стеснат и преправен од
купот фустани на Марија. По празникот мајка ѝ веднаш ѝ го зеде, па
Атина повторно остана да станува жена во оние панталони што
постојано ги стеснуваше и скусуваше самата. А беше девојка чија
убавина не ќе ја собереа ниту најскапоцените фустани на светот!
Само што многу брзо старееше, веројатно од тагата и тишината во
нивниот ладен двор. Старееше од лагите на мајка и.
Еднаш заедно ја слушавме како лаже дека е беспомошна, дека
душата ѝ гори од мака што тие шетаат а нивната ќерка мора да биде
заклучена сама во куќата. Кога сосетката ѝ рече оти еднаш може да
одбие да се гоштева по кафеани дури ќерка ѝ умира од глад, Марија
ги стави рацете на колкот и колку што ја држеше гласот почна да
вриска, да се заканува и да ја колне сосетката што ѕирка во нивниот
двор. Кога се изнавика, се сврте како неопитен војник во леата со
модри патлиџани, ја фрли киката од косата и брзо влезе во куќата.
Кога влезе во собата, Атина боеше небо. Марија не тропна со чевлите на подот барајќи ги очите на Атина. Сакаше нешто да каже, но го
изгуби гласот.
Два месеца подоцна умре Големиот господин. Умре на масата,
ненадејно, и со своето луле со лав докрај набиено во неговата ширум
отворена уста. Претходната година точно една година пред оваа
тишина, пред овој штрбав пролетен дожд, токму на истиот ден како
сега - умре Шут. Го закопавме во бавчата и долго плачевме пикнати
под масата, гледајќи ја низ штиците месечината што тој толку многу
ја сакаше. Таа ноќ чудесно брзо ни остареа солзите.
6. Погребот на Големиот господин беше во недела. Кога се
вративме, во ладниот двор нè чекаше само Марија облечена во бел
фустан со шапка со цветна тантела пред очите. Брчките ѝ висеа од
образите. Беше нацрвена како за карневал, шминката ѝ капеше од
очите. Тоа попладне седеа првпат заедно со Атина и молчејќи го јадеа
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сонцето што во ситни прачки паѓаше токму врз масата за семејни
гозби. Оттогаш Марија не излезе од дворот. Завивајќи одвреме
навреме, како пес, умре во дупката на костенот каде што порано
живеше Шут. Атина негде замина и можеби уште не знае дека и таа е
мртва.
П.С. Драга Атина! Ако го прочиташ ова писмо те молам да се
јавиш. Масата порасна дури до небото а јас уште сум сам. Што да
правам со сонцето?
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ПРЕТСТАВА СО ЕДЕН ГЛЕДАЧ

1. Уште пред два часа слезе во гаражата и ја изми лимузината. Ги
исчисти седиштата и ги истресе стапките. Потоа ги напумпа гумите,
слушаше како работи моторот, нешто тропаше, и ѝ се јави. И рече
дека доаѓа околу четири, поточно рече дека во четири ќе биде во
нејзиниот град.
Понатаму следуваат ситници кои не се важни за приказната.
-

2. Тој има дваесет и три години. Работи во едно провинциско
гратче со сува река и со јавор до мостот. И, поради познати причини,
додека е во приказната, наместо неговото име ќе го употребуваме
името Борис Сотиров. Тоа, бездруго, е најмногу што можеме сега да
сториме за него. А за оние што секако ќе го препознаат, овде ќе го
споменеме и цитатот што тој често го користеше, а, всушност, имаше
заборавено каде го прочитал, имено: „веројатно е она што е можно,
зашто можеме да не веруваме дека е можно она што не станало а она
што се случило очигледно е дека е можно“. Обично, кога ќе го слушнеше ова, Гале Полемик се смееше и велеше дека тоа лудо
провинциско драмско писателче повеќе го користи своето памтење,
отколку својот разум.
Но, да ја продолжиме приказната претпоставувајќи дека, сепак,
зад завесата е само тој што си ги сече ноктите на нозете.
Борис Сотиров неа ја виде истиот ден кога ја спалуваа Индира
Ганди. Ја виде сосема случајно во продавницата за чевли „Газела“.
Носеше син фустан, градите ѝ се лизгаа и ѝ потскокнуваа, ѝ го сечеа
тенкото платно, беа немирни како животинки поклопени со нешто
што не е ни премногу лесно, ни премногу тешко. Се чинеше како да
ќе го раскинат фустанот, ќе прснат сини конци наоколу. Велеше дека
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уште тогаш се вљубил во неа. Уште кога со тенките прсти го
закопчувала ремчето на белите чевли. Кога градите ѝ плискаа во
ниските огледала. Уште тогаш кога ѝ велеше на продавачкта дека би
сакала да ги замени, ако не му се допаднат на нејзиниот сопруг. А
нашиот Борис беше тука. Тој на другиот крај на продавницата
неспретно обуваше некој тесен модел црни и ниски чевли, притоа
гледаше како таа заминува растегнувајќи го фустанот со белите и
високи нозе. Чевли, се разбира, не купи. Парите ги испи во бифето на
Театарот.
Извесно е дека Тој, персоната зад завесата на оваа претстава,
сепак не се бави само со сечење на ноктите. Извесно е и тоа дека
приказната не треба да влегува во баналности и ситници, но сосема е
лошо ако нив по секоја цена ги отстраниме. А тој се обидува да го
стори токму тоа, да ги прескокне ситните работи што влијаеле дури и
на историјата, на пример, да премине дури и преку ужасните болки во
стомакот на учителот. Зборуваме за Аристотел, филозофотм чии
мисли Борис ги знаеше напамет.
Болките, инаку, почнаа откако мораше да јаде сè иста и сè посна
храна во домот на Филип, додека малиот Александар, заболен од
дифтерија. си играше со една мрсна книга јадејќи скришум од
воведните страници. Превиткан ничкум, речиси вудвосан во камената
постела под крушата, стегајќи ги забите и држејќи се за подуениот
стомак, учителот пишуваше дека „не вредат истите правила за
политиката и поетиката“. Точно, вели Гале Полемик, интелектуалец и
шивач на машки панталони. Со политика, велеше тој, се занимаваат
пропаднатите поети, а со поезија неталентираните политичари.
Оваа дефиниција во малиот град во кој живееше Борис Сотиров
ја научија дури и берберите. Меѓутоа, Гале, бездруго, не беше сосема
сигурен во неа, па, затоа, кога им ја кажуваше на новите муштерии и
сеирџии, убаво ја затвораше вратата. Што е сигурно, сигурно вистината е посилна кога е сама!
Но, сепак, да ја вратиме приказната малку назад. На Борис
Сотиров, на неговите соништа, на голите гради што се топат на
нејзиното тело, што се разливаат, што истекуваат од креветот, од
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собата, што течат низ долгите сенки на тревите, низ камилиците
налепени млака роса, низ полето. А, соништата, само со толкувањата
на бабата Спасијка Милкова, имаат свое значење. Инаку, тие се само
ветер и магла, што би рекол Аристотел.
3. Времето на несреќата - десет минути до четири часот.
Истражниот вели дека загинатиот возел премногу брзо и вели дека е
просто неверојатно како го погодил токму чистиот простор меѓу
карпите и излетал во реката. Потоа експлодирал преполнетиот
резервоар. Долу, можеби шеесет метри под мостот, сè уште чадеше
стутканиот лим, а неколку луѓе се обидуваа најверојатно да го
пронајдат човекот.
4. Поминува четири часот, а таа уште пред еден час се истушира
и ги измасира градите. Потоа се јави нејзиниот маж од Франкфурт и
праша дали се окучила Лиза. Таа му кажа дека сè уште не е, дека само
квичи и дека шета по собата, и потоа пак ги масираше градите.
Последните денови ја наболуваа околу брадавиците, но, денес,
повторно сè е во ред. Пак ѝ се полни со жешка крв што ѝ жуборка во
жиличките, пак ѝ чукаат стиснати со тенкиот розов фустан. И, пролет
е. Ја исфенира косата и ги излакира ноктите. Стави маска на лицето и
половина час очите ѝ беа затворени. А кога се затворени, може да се
гледа, на пример, и ова:
Влегуваат во голема сала. Сите се вртат. Таа ќе пукне од среќа.
Гледа како жените се усмивнуваат, а цицките им набрекнуваат, се
надуваат како розови балони, удираат една во друга, се лепат. Ги
тријат под масите пресно депилираните нозе. Од колената им се цедат
ситни капки пот.
5. Доцни веќе цел час. Таа шета по собата. Телефонира. И дури
телефонот негде ѕвони, во приказната повторно влегува Гале
Полемик. Тоа не е никаква сцена. Таа дури и е премногу вулгарна
сцена за да биде овде прикажана. Но тој од зад завесата сака, и готово.
Паметен човек би ја прескокнал и би ја заборавил. Еве:
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Гале Полемик, интелектуалец и шивач на машки панталони, на
вратот често има излитен сантиметар врзан клучка како ѕвонец. Таа
гола: кожата ѝ мириса на босилек. Од машината за шиење висат
парчиња разресен текстил. Додека ѝ ја вади влагата стискајќи ја на
слабините, Гале ѝ вели дека Роза Наумова скришум, се разбира, ја
дупи тој и тој. Нека си чита таа на телевизија и понатаму сериозни
текстови за тоталната изолација на Албанија, ѝ вели Гале Полемик и
збивта како тешка свиња. Вели, каде ќе ме бараа сега, мори лична
Благице, ако јас не си го врзував вака сантиметарот на гушата, каде?
И грофта, чука со забите како забрзана машина, како да порабува
тенка свила. Ти кажував ли, ѝ вели, и се залисува, од убавина од
многу лига во устата, ти кажував ли како умре учителот? Го најдоа
триесет дена подоцна накитен со змии и гуштерчиња. Си замина во
зелени лисја, во бело цвеќе и смола. Замина и другарот Филип, бог да
го прости. Летна токму тогаш кога кутрото и болно Цанде ги дојаде
последните страници од старата книга на учителот. А, потем почна
историјата, грофта Гале Полемик и го лапа сантиметарот, го тегне.
Лаже, значи човекот, суши! Но за Борис Сотиров и Роза Наумова
очигледно знае сè. Освен...
6. Уште пред два часа слегов во гаражата и ја измив мојата нова
лимузина. Ги исчистив седиштата и ги истресов стапките. Потоа ги
напумпав гумите, слушав како работи моторот, нешто ми тропаше,
потем ѝ се јавив. Ѝ реков дека доаѓам околу четири, поточно, реков
дека во четири часот ќе бидам во нејзиниот град.
(Ова е тој субјективен ракурс што го избегнавме на почетокот).
Понатаму знаете. Не знае само Гане.
7. Луѓето што живееја близу гробиштата ја најдоа гола. Не
можеше да верува дека е крај. Ништо не знаеше да каже. Всушност,
кажуваше некое име што не беше нејзино, туку на една девојка што
одамна беше мртва. Беше целата поцрнета од кал и гнило лисје.
Подолу, во тревата, лежеше Лиза, а до неа - две мртви кученца.
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8. Тој, лошиот Бог, стана и излезе пред завесата. Двапати се
спрепна од брадата, ја подигна главата и дојде сосема напред, на
работ. Слаба светлина му се лепеше на лицето. Се заниша, како некој
да го турна одзади, и ги фрли исечените нокти во темнината. Во
гледалиштето, на едно столче во темниот ќош, седеше трудна сто и
пет годишната Спасија Милкова. Иако сите знаевме која е, неа веќе
никој не можеше да ја разубеди дека не е Марија од Назарет.
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ПОСЛЕДНАТА БИТКА НА ИМПЕРАТОРОТ

Александар Македонски во Гатеново стигна ноќе. Во мракот
згрмеа тешките копита на бојните коњи. Со галоп ја минаа гранитната
улица која на едниот крај влегуваше а на другиот излегуваше од
градот. Од вревата на пелските потковици, Александар - сè дури не
заглави во глибот зад Гатеново - воопшто и не забележа оти минал
низ градот опеан во песните и историјата. Заглибена во калта дури до
сапите на расното арапско атје ударната легија, казнената фаланга,
беспомошно преташе покриена од скотното небо и мирскиот мрак.
Дури в зори, задните летописци - мудреци за вино и премолчени
порази - запишаа дека назад е некој покорен град, кој, веројатно, на
истото место бил и претходната ноќ, што значи бил и на нивниот
несопирлив победоносен пат кон Персепол. Летајќи ниско походниот сокол го донесе папирусот до гривата на Букефал, коњот на
Александар, и веднаш падна во калта мртов. Коњите потем со тешка
мака дури напладне успеаја да се вратат низ прелозите назад во Гатеново.
Шаторите за напади веднаш беа распнати на голема јурија
заградена со камени куќи, но во нив никој не влезе. Сите стоеја и
чекаа да видат што ќе се случи кога од куќите ќе излезат луѓето што
живеат во тој чуден град во кој може да се влезе и може да се излезе
без да сети дека влегол дури и тој што влегувајќи веќе излегол. Какво
ли чудо демнеа војниците, што ли мислеа дури чекаа Александар да
си ја измери сенката што вртеше по плочите на плоштадот?
Но, минуваа пролетните пеперутки, ластовиците, облаците,
вртеше сенката а од кругот ниски модри куќи залостени со гранитни
порти и прозорци од олово и матна срча не излезе никој. Александар
стоеше како маѓепсан од вратеното време, се вртеше по својата
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бесконечна сенка, од простум пиеше врчви вино и со тивки знаци им
наложуваше на доверливите летописци да запишат нова дата за падот
на Персепол. Виното што беше требувано, и требаше да стигне за
целиот доход, заврши мошне брзо а жив човек уште не излезе од
куќите. Само две мачки, голи како одран зајак, и еден рунтав пес со
две нозе. Предниот дел од трупот му беше врзан на мала двоколка и
песот така врзан мошне спретно, туркајќи се со задните нозе, трчаше
по мачките. По делканите плочи низ сокакот зад првите црни куќи
ечеше грозното дрангарење на двете песји колца.
На плоштадот, Александар сè уште се вртеше по својата сенка и
тивко ги празнеше пехарите со вино. Во душата му гореше стара тага.
Оваа страшна победа повторно ја симна и ја залепи неговата сенка за
земјата. Застанат сред тишината во овој за него непознат град - кој го
нема ниту во спомените на легионерите што помнат сè што е за пари великиот македонски император мислеше дека само така мора
всушност да изгледа страшниот ден на крајот. Тој сега беше затечен
во пораз што нема кој да го признае.
Со десната рака ги фрлаше празните бокали а со левата ги
земаше полните. Младиот македонски благородник Хефајстион,
другар од детството и најблизок советник на Александар, скришум,
од селата зад Петелино, носеше бочви вино и така го продолжуваше
тој чуден молк. Александар и натаму се вртеше по својата сенка што
шеташе по плочите на плоштадот. Нервозните војници - научени прво
да убиваат па да љубат - за да не залидаат од таа тешка штама, играа
долга магарица и македонски чирџан. Чирџанот се игра на осум
линии. Победникот треба прв да ги зафати сите точки во пресекот на
линиите, за да не му дозволи на противникот на една линија да нареди
три камчиња. Поразениот сетне мора сам да си отсече дел од телото.
Дури траеше тишината, извидницата за морал во бозјето сè
почесто наоѓаше уши, прсти и солунски носеви. Таа игра, во времето
на стариот цар Филип, по казна ја играле само заробените или
војниците на елитната фаланга, кои, за да се спасат, побегнале од
некој крвав бој без дозвола. Александар сосема ја забрани зашто кај
него немаше заробени и немаше војници што бегаат, но, сепак, во
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такви мигови, имаше луѓе што уште го играа тој крвав рулет.
Поразените своите рани ги криеја најчесто дури до смртта а
понекогаш и по смртта. Таа крвава забава, која веројатно ќе се
проширеше и ќе стигнеше дури и до одбраните копјаници и
знаменосци, ја прекинаа најавата на походната театарска трупа дека
наскоро ќе биде изведена претставата што требало да биде изведена
во Персепол.
Следните часови трупата ги заврши последните проби спроти
празникот на сливите. Тоа беше трагедијата „Падот на Персепол“ од
Козомар Пис. Беше целосно готова. Претставата под огромниот одер
од диви лози разлеан во стол од врба, пиејќи вино од голем бронзен
пехар, веројатно ја гледаше и веќе со денови неспаниот Александар.
Меѓу сенките што лебдеа до осветлените лица на актерите, големиот
цар низ кулисите од цутни гранки гледаше како во мракот тивко паѓаа
јата прегорени ѕвезди. Трагедијата заврши токму на полноќ, но
војската остана да гледа во факелите што гореа обесени на лозите, но
и во својот обожуван стратег. Александар првпат тогаш не стана да
им ракоплеска на своите артисти и првпат воопшто не забележа дека
претставата одамна е завршена. И натаму уште гледаше кон сцената а
можеби и во актерите што стоеја наредени, чекајќи тој да стане, како
секогаш, прв, па дури потоа тие со поклон да се вратат назад и да се
повлечат тивко во шаторот за преправање. Тој необичен настан
траеше мошне долго - актерите ги држеа факелите за поклон пред
себе а војската во парадна тишина гледаше, ту во својот цар, ту во
потните лица на глумците. Дури пред зората, Александар полека стана, го допи виното што го доби пред крајот на трагедијата и, без да се
сврти, го фрли свечениот пехар во темнината зад себе. Пехарот
скокна неколкупати на калдрмата, се стркала во правта и потоа во
мракот се слушаше само пламенот на папсаните факели. Токму пред
да излезе сонцето, царот почна да ракоплеска. Негде зад куќите што
се потпираа на огромните костени, запеа некој успан петел.
- Фатете го! - викна Александар.
Неговиот глас, најверојатно од виното или, можеби, од долгото
молчење, беше чудно пискав. Сепак, се чини дека тоа не му беше
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првпат, па затоа воопшто не ги збуни неговите најблиски гардисти.
Скокнаа и веднаш се стрчаа низ мракот. По плочите на плоштадот
прскаа ситни искри од нивните копја. Пред нив муграта постилаше
модра роса. Ноќта се отвори како голем походен шатор. Низ
плоштадот повторно заштрака сакатиот пес. Александар седна во
столот од врба и на летописецот што го чекаше нападот на Персепол
му нареди да запише дека тој „не ги краде своите победи“.
- Јас освојувам дење а не со измама! - викна за да чујат сите.
- Викна за да чујат сите, - рече летописецот и ги намести
дебелите срчи на очите.
- Запиша ли? - праша Александар.
- Запишав, Александре, - рече летописецот.
- Каде запиша?
- И на плоча и на папирус, Александре, - рече и повторно ја
намести зелената срча на левото око.
- Запиши: „Бог е заеднички татко на сите нас, но, поединечно,
тој ни е татко нам, на најдобрите!“
Потоа се навали кон својот личен писар и му шепна на уво да не
пишува дека го боли ногата и дека го клука раната што ја „доби со
удар во тилот“. Се закашла, за да го покрие шепотот, стана и со
трчање се урна во густежот зад сцената. Кога се врати, клапна од
високо во столот и со своите продорно сини очи долго и без збор
гледаше како на летописецот што го чекаше падот на Персепол од
страв му се вират крупни капки пот на челото.
- Имам пролив! Но, тоа е исто како да немам!
- Исто како да немаш, - рече летописецот.
- Пиши! Најдовме град во кој водата дење е студена а ноќе е
топла!
Токму кога писарот ја запиша последната реченица во
приватниот тефтер на Александар од горните улици се вратија
воините што отидоа да го фатат петелот. Се вратија празни, всушност
наместо петел донесоа ситно старче со брестова нога што ја
поттурнуваше качена на количка со две тркалца. Гардистите го
потпреа старчето на лозата пред сцената и му се поклонија на
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Александар, заривајќи ги копјата со знаменца во процепот меѓу
плочите. Човекот со дрвена нога сè уште не можеше да ја смири
главата што му се тресеше и што како топка му се тркалаше ту на
едното, ту на другото рамо. Хефастијон, кој секогаш стоеше до
Александар, тивко му кажа на својот изненаден пријател дека стариот не гледа добро и дека е најден како седи на камен а околу
каменот биле врзани конци што излегувале од градот. Значи излез
има. Му рече дека треба само повеќе време за да се најде местото каде
што завршуваат конците на старецот.
- Пее како петел! - рече еден од гардисти што го најде старецот
и со раката му ја потпре главата на чаталот.
- Со раката му ја потпре главата, - запиша летописецот со
дебели срчи на очите.
- Зошто пееш како петел? - праша Александар.
- Го будам сонцето! - прошепоти старецот - Јас сум скоро слеп,
но знам како мириса денот!
- Како мириса? - запиша летописецот.
- Како мириса денот? - праша Александар.
- На спомени! - рече старецот.
- На промени! - запиша летописецот.
- Од што се плашиш најмногу? - праша Александар и не дочека
старецот да одговори. Се стрча пак во бурјанот зад сцената. Кога се
врати, старчето седеше на плочите.
- Најмногу се плашам од небото! - рече старецот.
- Зошто од небото! - праша Александар.
- Може да падне и да ме смачка, - рече старецот.
- Не пишувај секакви глупости, - му викна Александар на
личниот писар.
- Кога ќе падне небото? - праша летописецот и ги симна срчите.
- Тоа ќе се случи ноќе. Ќе падне сонцето, ѕвездите, облаците, сè,
ќе падне сè... - почна да блада старецот.
- Дигни го! - му рече Александар на војникот.
- Дигни го, - запиша летописецот.
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- Слушај, стари! Речи им на.луѓето да излезат. Подобро е да

излезат сами. Сакам сите да знаат дека победив. Мора да се признае
поразот! - рече Александар и му заповеда на гардистот што стоеше
зад него да го напои старецот со вино.
- Поразите не ја прават победата! - тече тивко старецот. - Кога
ќе изврвиш со коњите овој град, градот веќе ќе го нема. Имаше многу
победи, ама не остана човек што ќе помни. Врзав конци на сите
страни за да може судбината да ме најде и мене. Јас чекав осум века.
Денес ме најдовте вие. Но, во дру го време, момче!
- Какво друго време? Веднаш народот нека из- лезе на
плоштадот! Ако не излезе, ќе наредам да се запалат куќите!
- Си дошол многу далеку, момче! Нема веќе народ што ќе се
гордее со твоите победи! - рече старецот и потпрен на две патерици,
туркајќи ја со са- катата нога количката тргна да си оди.
- Не реков дека можеш да си одиш! - викна луто Александар и
во истиот миг двајцата гардисти што стоеја зад него скокнаа и ги
грабнаа копјата.
- Тоа е најмногу што можам да сторам за тебе, момче. Поразите
се помнат, победите се слават! Збогум! - рече старецот и полека
замина по улицата што свртуваше зад амфитеатарот за гладијаторски борби. Гардистите чекаа знак, но Александар за првпат не нареди
да му ја донесат главата на дрзникот во биволска торба. Тивко се качи
на својот коњ Букефал и кога војската излезе на плоштадот една по
една почнаа да исчезнуваат куќите. Ги снема костените, театарот,
кралската резиденција за одмор, палатата на уметниците, украсните
бронзени палми на кои ноќе гореа градските факели а ги снема како
да биле само застојан воздух и големите гранитни столбови со
резбани капители и венчиња од злато. Дождот што почна вистински
да врне со- сема ги зали копитата на бојните коњи останати во
блатото каде што завршуваше главната улица на Гатеново. Под
одерот од диви лози во скришниот завет уште стоеја кулисите од
трагедијата „Падот на Персепол“, глинените плочи, два свитока папирус и перото на летописецот за освојувачки походи. Негде долу, зад
тажните врби, лаеше уплашен пес.
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Којзнае што ли уште не исчезна таа ноќ на славниот пат кон
Персепол!
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ПЕТЕЛИНО

Еден ден, сосема неочекувано, планината Петелино исчезна од
локалните географски карти. Наместо неа и нејзиниот врв Росна - што
беше меѓу највисоките на Балканот - се појави обичен круг жолта боја
без име и без соодветни стручни податоци. Дури и координатите тука
целосно беа прекинати и продолжуваа далеку отаде падините на Огражден и реката Црна. Во деновите веднаш по тој чудесен настан,
сето тоа се објаснуваше како из- весна грешка во печатењето; меѓутоа
работите станаа мошне сериозни кога печатницата отворено и остро
ги демантираше сите гласини, приложувајќи во дневните весници и
факсимил од оригиналот. Иако многумина и натаму вртеа со главите
и искрено се сомневаа - зашто веќе имаше разни случаи да се
подметнуваат лажни оригинали, особено за настани и личности од
историјата - во народот почна да се чувствува загриженост а во некои
помали гратчиња дури и паника. Во селата што беа најблизу до
Петелино, според информациите кои доаѓаа со патниците на ноќните
возови, имаше веќе и смртни случаи! Најмногу се зборуваше за двајца
мажи, кои, крвнички се убиле во двобој со ножеви, без секунданти, не
верувајќи си еден на друг дека Петелино навистина може да исчезне.
Во градот Гатеново пак повеќето веруваа дека тоа, сепак, мора
да е вистина штом веќе два дена од планината не се вратила кутрата
девојка Симонида, која, редовно, секоја ноќ, одеше на Петелино да го
бара својот свршеник што не се врати од последната војна. Во
мугрите таа секогаш се враќаше уморна а белиот фустан постојано ѝ
беше позеленет од тревата толку многу висока над сите петелински
фронтови. Сега веќе доаѓаа и третите мугри, третите петли во третите
мугри, а Симонида уште не беше вратена во Гатеново.
164

Три дена по мистериозното исчезнување на Петелино,
специјална комисија на Владата во оставка излезе во јавноста со
опширно соопштение дека планината - што се наоѓаше токму на работ
со уште две соседни земји - не е веќе таму! Истовремено, во круг од
околу педесет километри, привремено беа иселени еден град и
десетина села. Се стравуваше дека исчезнувањето може да се
прошири и на околните ридишта и клусири. Следните денови народот
со страв ги следеше информациите што доаѓаа од седниците на разни
органи и тела - се разбира во оставка - но и ексклузивните репортажи
во весниците, кои нудеа свои верзии и стории. Притоа, беше сосема
очигледно дека ниту најхрабрите репортери - ниту оние што
најспокојно можат, на пример, да ја пикнат својата нечешлана глава
дури и под опашка на препасена крава - значи ни тие и таквите новинари не успеаја да дојдат до човек што би бил вистински сведок на
исчезнувањето на Петелино. Таков човек можеби немаше, иако во
печатот беа објавени купишта колор-фотографии на преплашени
човечиња со карирани кошули и куси бради. Повеќето од нив беа
добро познати лица кои порано веќе давале изјави дека виделе
летечки чинии.
Според податоците што ги донесе комисијата составена од
врвни домашни научници и академици, исчезнувањето на Петелино
се случило меѓу два и три часот наутро, кога народот во овој
земјоделски крај од државата сè уште спие и во најголемиот број крчи
и потсвирнува. За тоа, веројатно, нема лек, но една од причините
секако беа и тврдите перници наполнети со крпи и слама. Значи, со
оглед на крчењето, беше сосема јасно, речиси како ден, дека ни таа
комисија нема конкретен став за самиот чин на исчезнувањето, па,
затоа, барем според објавеното соопштение, го одложи
дефинитивниот став со наводни дополнителни лабораториски
испитувања и експертизи. Тоа со други зборови значеше дека нема
никакво фајде ниту од нив.
Еден месец подоцна, а времето, нели, брзо минува кога ништо
не се менува а многу се очекува, значи на десети август во главниот
град на источниот сосед, земја што се наоѓаше источно од своите
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„романтични заблуди“, беше одржан итен состанок на министрите за
надворешни работи на сите балкански држави, освен западниот сосед,
кој инсистираше на некакви свои „автохтони наталитетни територии“,
и тогаш оттаму дојде заедничко соопштение дека е „постигната
начелна согласност околу исчезнувањето на Петелино и дека
планината не е веќе на Балканот“. Со оглед на променетата
конфигурација на теренот во тој реон, едногласно е договорено
граничниот појас реципрочно да се намали за сто и десет метри, а,
истовремено, од осматрачниците да се повлечат топовите и наместо
нив да се постават снајперисти. Тоа беше прв чекор за постепено
разоружување на Балканот и секако една убава вест во морето црни.
што секојдневно пристигнуваа од регионите зафатени со исчезнувањето. Сепак, топ си е топ, снајпер си е снајпер.
Инаку, најголемиот број земји во светот преку своите
акредитирани шпиони и новинари, за исчезнувањето на планината, се
разбира, знаеја дури и детали. Така, на пример, нашиот весник „Нова
Зора“ пренесе текст од едно колумбиско списание, во кој се тврдеше
дека за наводните подготовки за исчезнувањето на Петелино во
Латинска Америка се знаело уште од пред три години и дека не
станува збор за исчезнување, туку само за обично преместување. На
владата на Колумбија веднаш ѝ беше испратена остра депеша - но
одговорот никако не стигнуваше. Исто така, дојде вест дека неколку
големи весници во САД за исчезнувањето на Петелино пишувале на
насловните страници и дека сите тврдат оти треба да се провери дали
планината можеби не ја има украдено јужниот сосед, за да има уште
еден доказ дека сè што е античко е нивно. А, на Петелино навистина
се наоѓаа многу археолошки локалитети, меѓу нив и гробот на Филип,
законскиот татко на Александар Велики. Во Русија, пак, беше
објавена подолга статија дека планината Петелино е тајно поделена
меѓу три големи европски земји за сувенир и дека наскоро „Правда“
ќе објави конкретни податоци, имиња и фотографии.
Негде околу Божиќ, кога демонстрациите на неуморниот народ
продолжија опасно да ја нарушуваат безбедноста на земјата а
терористите без никој да ги види тивко, како по лој, навлегуваа преку
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северната граница, претседателот на државата, заедно со делегација
што возбудениот народ ја избра на лице место, значи во тревникот
пред Парламентот, тргна со специјален авион на далечен пат со
цврста намера компетентно да се проверат гласините и тврдењата на
некои западни стручњаци дека Петелино сега се наоѓа во една од
земјите на Латинска Америка. Имено, континуирано се пласираа
репортажи и изјави - а имаше и голем број анонимни телефонски
пријави - со кои редовно се презентираа возбудливи „сведочења“ за
наводното појавување на планината, најпрво во Мексико а потоа во
Колумбија, Венецуела, Панама и Аргентина. Се појави и некаков
видовит човек од Хиндурас по име Патрокло Лимонес, кој упорно
тврдеше, па дури и се колнеше, дека станува збор за класична магија
и дека човекот што ја има направено магијата живее во Солун. Истиот
човек, во парните денови продава мамци, телескопи и мрежи за ситна
риба. Можеби некои и поверуваа во тоа, но набрзо се докажа оти
човекот Патрокло Лимонес е само обичен рикач на пламен, лажен
емигрант и, за жал, познат педер. Многумина на фотографиите - што
редовно од странските списанија ги пренесуваа домашните
илустрирани ревии - радосно ги препознаваа своите планински патеки
за лов на диви свињи, врвиците за собирање вргањ, лисичарки и
боровинки, како и самиот врв Росна со ќелавото теме свртено кон
север. Се разбира, сето тоа требаше да се провери и дури потоа
објективно за сё да се информира јавноста. Пред да биде навистина
предоцна.
Сепак, најпосле, како што може да се претпостави, делегацијата
од народни претставители што ја предводеше претседателот на
државата по речиси едномесечно талкање низ ветриштата на
Латинска Америка и Карибите, свечено пристигна во главниот град со
подготвена изјава дека „има многу планини низ светот што личат на
Петелино, но ниедна не е Петелино“. Веќе следниот ден тивко и без
поголеми возбудувања почнаа пак нормално да си течат новите
балкански години, сметани, како впрочем и со векови наназад, од
Христа и од последните војни. Секако локалните географски карти
уредно беа препечатени и во нив, стручно и официјално, веднаш до
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клисурата Просек почнуваше рамното Петелинско Поле. Така,
всушност, завршува и хронологијата за исчезнувањето на Петелино.
Сега на Петелинско Поле растат најголемите тикви на Балканот.
Понекогаш толку големи што една тиква на јака двоколка од орев не
можат да ја качат дури ни петорица четворни балкански мажи со
засукани мустаќи - исти како оние на познатитот Јунак од преданијата
што во учебниците ги има кажано оние познати зборови за полето и
културниот натпревар меѓу народите а притоа воопшто да не ги
спомне нашите веќе нашироко прочуени и признати домашни тикви.
Луѓето од јужната страна на Петелинско Поле велеа дека во мугрите
ја наоѓале кутрата девојка Симонида стуткана под големите лисја на
тиквите, со позеленет фустан меѓу нозете и со ситна жолта роса на
усните. Таа веќе воопшто не се враќаше во Гатеново, а Петелино
одамна веќе го немаше. Нашите нови јунаци ќе треба да измислат
нова планина за своите лажни подвизи. А тиквите растеа, растеа,
растеа, и веќе беа големи како најголемиот рид во државата.
Всушност, целата држава стана држава на тиквите.
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МАЈСТОРОТ

Еден петок, кога ѕвездите веќе немаа идеолошка светлина а
месечината се појавуваше гола дури и на државни празници, бившиот
пролетер и сегашен социјален случај го доведе својот мал син во
Забавниот парк. Беше сончев ден, ластовиците радосно се плеткаа
меѓу нозете на децата, пеперутките кружеа околу лулките како
мирислив облак, а мајките и татковците се гордееја со своите деца. Се
гордееше и тој со својот син, иако седеа на клупа подалеку од
кружните машини за радост. Се гордееше зашто малиот веќе знаеше
да се радува и само гледајќи. Можеби знаеше и дека татко му во
внатрешниот џеб на модрото палто ги стиска последните педесет
денари со кои ќе купат два леба за да го преживеат викендот.
Меѓутоа, иако никогаш не му го кажа тоа на татка си, малиот
копнееше сепак еден ден да се качи во некое од авиончињата што
лебдеа во воздухот, да се сврти во големиот тобоган или малку да се
повози во малиот воз што на половина час кружеше низ тунели од
детска смеа. Под клупата на која седеа малиот ги туткаше своите
излижани чевли, гледајќи како пред нив претрчуваат дечиња со скапи
патики што светкаат. Понекогаш токму тука ќе поминеа и сосема
мали дечиња кои одвај можеа да одат, а на нозете веќе имаа патики
што чинат колку двомесечен паричен надоместок за социјални
случаи.
Неговиот татко, бивш пролетер, во времето кога се „обединуваа
пролетерите од сите земји“, работеше во фабрика за чевли. Фабриката
не можеше да престигне да произведе толку чевли колку што имаше
нозе што ги сакаа токму чевлите кои излегуваа од фабриката на
бившиот пролетер и сегашен социјален случај. За седум години, кога
малиот имаше одвај една година, фабриката му додели стан на на169

шиот мајстор за чевли. Со кредитите, што тогаш можеа да ги добијат
и сиромашните, па дури и оние што немаа врски во банките, купија
„фиќо“. Со „фиќото“ речиси секој викенд излегуваа од градот.
Малиот со часови бркаше пеперутки по ливадите, кои иако беше
комунизам пак беа зелени. Береше и цвеќе, а не знаеше сè уште дека
има цвеќиња за тага и цвеќиња за радост. Дури тој и мајка му гледаа
срни, бившиот пролетер ловеше риба. Имаше тогаш многу риби, иако
веројатно и тогаш некои фабрики скришум испуштаа отровни
материи во реката. Меѓутоа, таа идила која новите демократи веднаш
ќе избрзаат да ја наречат „соцреалистичка“, не траеше долго. Токму
кога малиот наполни седум години, мајка му без никакво објаснување
замина заедно со војската на Север. Се омажи за друг. Војската за
среќа не се врати повторно на југ, но, за жал, не се врати ни таа. Не
само што не се врати, туку не ја кажа ниту адресата. Само на
роденденот на нејзиниот син од некаде праќаше писмо што мисираше
на апчиња и алкохол. Ништо повеќе. А и што впрочем можеше да
прати. Нема марка и писмо со кое може да се испрати вистинска
љубов и вистинска тага.
Но, да се вратиме повторно во Забавниот парк. Малиот и
неговиот татко, бившиот пролетер и сегашен социјален случај сè уште
седат на клупата која не им пречи ниту на оние кои си одат, ниту на
оние кои доаѓаат. Клупата е скраја, а од неа сепак може да се види сè.
Низ забавниот парк ќе видите татковци што со отворени усти џвакаат
мастика и мајки што гласно се кикотат. Ќе видите луѓе што се снашле
- или деца на „снајдени“ татковци со тешко злато на рацете, со
клучеви од „мерцедес“ кои дрско ги вртат на прстот дури му мавтаат
на синот кој веќе го научиле на сите деца да им вика „голтари“ и
„прашинари“. Во Забавниот парк само навидум изгледа забавно. И
децата знаат дека секој вреди колку што има пари. Оние што имаат се
возат по неколку пати. Веќе знаат да туркаат и да плукаат низ заби
како нивните татковци, знаат да ги вртат главите настрана и да се потсмевнуваат. Мајките на богатите деца редовно имаат очила дигнати
над челото, скапи фризури, накит, чевли и уникатни торби на кои
оддалеку се гледа амблемот на некоја позната фирма. Сиромашните
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мајки обично седат подведнати на некоја клупа. Во рацете имаат
обично најлон-ќесе и во него пластично шише со сок или млеко.
Чевлите често им се излупени на врвовите или на потпетиците. На
здолништата, на панталоните, се гледаат два или повеќе раба. Од
накитот обично носат венчален прстен, евтина бижутерија и овдеонде, лажни, пластични очила.
Навистина сё може да се види и да се доживее, седејќи скраја.
Богатите седат во кафеаните отспротива и пијат скап пијалак. Спроти
нив седат мајсторот и неговиот мал син. Зад нив поминува вовчето
што постојано кружи низ детските очи. Мајсторот за да го расположи
својот син му вели да се извози на возот. Станува, оди до касата, вади
билет и доаѓа до возачот во „локомотивата“. Без да чуе синот го
замолува „машиновозачот“ да тргне дури кога тој ќе го „пушти“
вагонот каде што ќе седи синот. Малиот седнува. Во очите му се
гледа радост, птици што прелетуваат над паркот. Мајсторот го држи
вагонот. Малиот се смее. Децата гледаат збунето, потстануваат. „Сине
- му вели мајсторот на својот син - кажи кога сакаш да го пуштам
возот!“ Малиот е пресреќен. Знае дека сите деца сега му завидуваат
што има толку силен татко. „Тато, пушти го!“ - вели малиот.
Возот тргнува. Малиот мафта со рачето. Џагорот на децата се
губи во зелениот пејзаж на пар кот. Од очите на мајсторот капнуваат
две солзи врз крилјата на дивите гулаби што претаат до шините. Низ
шумот на преплашените птици тој убаво слушна како неговиот син
гласно им кажува на децата во возот дека „татко му може сè“! Може
да го сопре возот, може да ја симне месечината, може да ги успие
гулабите. „Тато може сè!“ Тато, ако сака може да фати со рака авион
што лета на небото.
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Пред два дена, мајсторот ме сретна на скалите во Трговскиот
центар. Ми вели дека малиот веќе три дена е болен, а тој уште не сака
да му признае дека не може да му ги симне авионите што прелетуваат над бараките во кои живеат социјалните случаи. А мајстор е.
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БЛАЖЕ МИНЕВСКИ е роден во Гевгелија.
Основно и средно образование има завршено во
Кавадарци. По завршувањето на Факултетот за
новинарство на универзитетот „Свети Кирил и
Методиј“ во Скопје, се вработува во РадиоКавадарци а потоа, од 1986 година, доаѓа во весникот „Нова
Македонија“. Сега е репортер во весникот „Вечер“.
Во 1984 година ја објави својата прва книга раскази, а потоа и
уште неколку вакви книги, како и романите „Црниот пердув“,
„Балкан за деца“ и „Требаше да се сликаме пред да се замразиме“.
Почнувајќи од 1991, па до 2001 година, на повеќе
професионални сцени во Македонија беа изведени неговите драми
„Крик“, „Лулка“, „Женски прилог за ноќта“, „Подготовки за добра
смрт“ и „Немушт јазик“. За „Крик“ и „Женски прилог во ноќта“ има
добиено неколку награди на театарскиот фестивал „Војдан Чернодрински“ во Прилеп. Негови раскази се преведени на повеќе јазици
а застапен е и во сите понови антологии на современиот македонски
расказ објавени кај нас и во светот.
Блаже Миневски редовно пишува и репортажи, но и
репортерски истражувања, за кои досега ги има добиено речиси сите
најзначајни новинарски награди во земјата.
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