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1. 

 Шан кот бе ше црн и ма зен и свет ка ше од сред с т во то за по ли-
ра ње што го ис ту рав врз не го. Пос то ја но го бри шев. Не ма ше што 
дру го да се пра ви. Си те беа на не кои пос ве жи и по за бав ни мес та. 
Го вди шу вав ис па ру ва ње то на скоп с ки от ас фалт и не зна ев што да 
нап ра вам ос вен да се опи јам. Обич но ми ус пе ва ше.
 Та ка стон ди ран, го при ле пу вав об ра зот на шан кот и тр ка лав 
праз ни ча ши. Ги тр ка лав со го ле ма бр зи на и мно гу често има ше 
со об ра ќај ки. Џи џи бе ше газ да и ме гле да ше ко га мис ле ше де ка не 
го гле дам. Мис лам де ка доб ро се за ба ву ва ше со мо јот ав топат. Не-
ма ше што дру го да се пра ви. Дис ко те ка та бе ше го ле ма и празна. 

2.
 Таа зас та на од дру га та ст ра на на шан кот, сед на на ед но столче.
 – Зд ра во, и ги прек р с ти но зе те.
 – Ка ко е?
 – Доб ро.
 – Са каш пи е ње?
 – Не. Гле дам де ка пи еш и за ме не.
 – ... 
 – ...
 Ја по ну див со ци га ра. Мр зе ли во за па ли и си по ми на со прс-
ти те низ ко са та. Се гле дав ме низ ча дот. Сви ре ше фи на му зи ка. 
Мо жев ме да раз го ва ра ме. Не раз го ва рав ме. Мо жев ме да пи е ме 
за ед но и да се оби де ме да би де ме среќ ни. Молчевме. 
 Ни ко гаш не ус пе вам да ис кон с т ру и рам раз го вор. Може би 
тоа им се до па ѓа.

3.
 Таа от пи ва ше од кок те лот што го ста вив пред неа и гле да ше 
на о ко лу. Об лак од ме лан хо ли ја леб де ше над гра дот. Пра шината 
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беше зла теста, и на се кој кре тен мо же ше да му би де јас но де ка 
нејзини от сјај е пот пол но ла жен. Го чис тев ав то па тот. Раз мис лу-
вав за замину ва ње. Са кав да сто пи рам. До не кое мес то. Ко га се 
будев бе ше дла бо ко поп лад не и во тоа вре ме не се сто пи ра. Мо-
рав нека ко да го ре шам тоа.
 Ча да и Ами ре коа „З д ра во Вам пир“ и на ра чаа. По не кое вре-
ме си те трој ца од дру га та ст ра на се сме е ја. Ди ја на не тол ку мно гу, 
но тоа бе ше по ве ќе од мо е то сме е ње. 
 Ча да ре че – Ај да иде ме за Заг реб!
 Јас ре ков – Ај де.
 – Хи хи хи! – се ис ки ко ти Ами.
 Ди ја на ниш то не ре че. Прес та на да се смее. На ли цето го има-
ше оној „пак-ли-одиш“ пог лед. Јас са мо ги кре нав ра ме ни ците. Не 
зна ев што да ѝ ка жам. Има ше пог лед полн пцос ти. 

4.
 Пред ме не из г ре ва ше сон це то. Ча да и Ами сто е ја поза ди. Го 
кре нав па ле цот.

 Во 9, Ча да и Ами беа на пат за Заг реб. Ги соб раа не кои гас т р-
бај те ри. 
 Тие двај ца душ ма ни ни во да не ми ос та ви ја. 
 
 Крај ме не тат неа ав то мо би ли. Оние со пре пол ни ба гаж ни ци 
ми мав таа за да се из ви нат. Оние што мо жеа да ме ка чат ми мав-
таа за да сфа там де ка ме пцу јат. Ги пцу ев и јас. Не по мог на. 

 На сп ро тив на та ст ра на се соз да де ко ло на. Па ту ваа кон Ох рид 
или кон Гр ци ја, или кој з нае ка де. Јуж но. Не кои од нив гле даа кон 
ме не. Ед на ко ла зас ви ре. Во зе ше же на. За мав та. Ми се до пад на. 
Ме ви ка ше да преј дам на неј зи на та ст ра на. Тие ос та наа со нив-
ни от ав то мо бил и нив ни те па ри и нив на та во да и нив ни те пла жи 
не ка де јуж но, а јас ос та нав на мо ја та ст ра на. Вре ме то ќе по ка же 
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кој до бил по ве ќе, по мис лив са мо у ве ре но и са мо бен ди са но. Две 
ми ну ти по доц на се уд рив по гр к ла нот за да го рас к р шам це мен тот 
внат ре.

 Око лу 11 поч на да ста ну ва здо дев но. Пи во то се распаѓа ше на 
сос тав ни де ло ви и мо јот сто мак поч на да ба ра цврста хра на. И во-
да. Мно гу во да. Бев на два е се ти на ки ло мет ри од Скоп је и уми рав 
од жед.

5.
 Око лу 12 го ци ти рав Јан ко:
 „С то јам ка ко црна ст рач ка крај па тот.
 Не мо жеш да по ми неш а да не ме за бе ле жиш“.
 Не ме за бе ле жу ваа. А ст рач ки те ба рем има ат крил ја. И им го 
пи јат мо зо кот на лу ѓе то...
 
 Во 12 фрлав па рич ка. Не ма ше сен ка. И јас не мав сен ка. Пи тер 
Шле мил? Вам пир с ки ра бо ти ми сно веа низ гла ва та. На па ричка та 
ис пад на гла ва и ос та нав на ав то па тот. Неш то не ми да ва ше да се 
вра там на зад. Тоа бе ше ка ко не ко ја борба, и јас не са кав да дожи-
ве  ам по раз. Ѓа вол знае как ва би ла таа бор ба, и про тив што сум се 
бун ту вал овој пат, но јас бев инает ли во ко пи ле.

 Во 8 и пол бев на же лез нич ка та во Бел г рад. Во зот за Заг реб 
тр г ну ва ше во 9. Се дев пред ста нич на та зг ра да и ги вртев пос лед-
ни те 2о ди на ри низ длан ка та. Ми приј де ед но ру со ко со де вој че и 
проз бо ре ан г лис ки. Ле то то е вре ме ко га лу ѓе то па ту ва ат низ Ју гос-
ла ви ја. Ме пра ша да ли сум од Крал с т во то. United Kingdom?
 – Не. Зош то?
 – Би са ка ла да ми за ме ниш не кол ку фун ти, за да мо жам да го 
по диг нам ба га жот од гар де ро ба та.
 Бе ше пре циз на во из ра зу ва ње то, ако ниш то дру го.
 Бе ше ру со ко са, ре че де ка има 23. Ме вик на да оди ме во Бу-
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дим пеш та.
 – Жал ми е, Бри гит. (Пред тоа ѝ ги да дов и оние 2о дина ри. За 
да ја по диг не гар де ро ба та).
 – Не ма врска! Имам јас, ај де! 
 Мол чев. По не ко гаш е пот реб но не кој да по ка же кол ку е до-
бар (па и ле ко мис лен), за да се раз не жам. Зго ра на сè, па со шот ми 
бе ше ос та нал во Скоп је. Ѝ го ка жав тоа. Са ка ше да оди ме Бу дим-
пеш та via Скоп је. Поч на да раз мис лу ва ка ко да ја сме ни кар та та, 
или да ја преф р ли за Скоп је, или што знам јас. Бев тол ку збу нет 
што прес та нав да ја сле дам. Бев во ед но од мо и те нај ло ши из да-
ни ја и не мо жев да ја раз бе рам таа нас тој чи вост. 

6.
 Ку пе то бе ше тем но и све жо. Ве лат, ал ко хо ли ча ри те и нарко-
ма ни те се ко гаш се про на о ѓа ат со сво и те бра ќа по убе ду ва ње. 
Двај ца ал ко си па ту ваа кон Ви е на. Да ги ви дат Rolling Stones. Ме 
по ну ди ја со пи во. Раз го во рот по те че по лес но. Мо јата дол га ко са 
бе ше по вод да от во ри ме уш те не кол ку конзер ви кон зер ви ра ни. 
И уш те не кол ку за ра ди Blues-от. Потоа, от к рив ме де ка си те трој ца 
сме ра бо те ле во си то печат ни  ци. Со оние не кол ку ра бо ти што сум 
ги ра бо тел во жи вотот, во оп ш то не мам проб ле ми со про на о ѓа ње 
ко ле ги. 
 Кел не рот по ми на, не кој од со сед но то ку пе му по да де празно 
ши ше, кел не рот го зе де, уба во го раз г ле да: ши ше то из ле та надвор. 
Тоа им бе ше по вод да ку пат де се ти на ши ши ња.
 Во зот тат не ше низ ноќ та, зад нас тат неа срчи.
 Се чув с т ву вав ос ло бо де но.
 Бев на пат.

7.
 Ми тре ба ше цел са ат да ги нај дам. Лу тав низ зг ра ди те во Гај-
ни це и ни ка ко не мо жев да се снај дам. Бе ше пот пол на тем ни ца, 
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ре чи си не ма ше свет ла на про зор ци те. Ли че ше на шу ма. Одев ме ѓу 
др в ја та ме ѓу зг ра ди те, но зе те ми на теж ну ваа.
 От во ри Ами. Ме пог лед на низ сон ли ви те клеп ки. 
 – Мис лев ме не ма да дој деш, ре че, и се по мес ти за да влезам. 

8.
 Плад не. Се не мав ја ве но од мај. Од ко га се за поз навме во Ки-
кин да. Ѝ тре ба ше мал ку вре ме за да се се ти кој се јаву ва. И уш те 
мал ку дру го вре ме, за да из г лу ми збу не тост. Од го ва ра ше со аха, 
мхм, доб ро. И по тоа ме вик на кај неа...

 На Си гет стиг нав об ли ен во лет но сон це и со ед на прија ва за 
неп ла те на ав то бус ка кар та. Бе ше пе кол но топ ло и мр з ли во. Бе ше 
вис тин с ко вре ме за оду ми ра ње на се ти ла та. Мо и те се ти ла беа по-
ве ќе од жи ви. Се на де вав де ка сè ќе би де в ред. Ко га се раз де лив-
ме, бев пи јан и трчав по во зот за Бел г рад. Ја бак ну вав за збо гум. 
Ус та та ми бе ше пол на со пу кан ки. 
 
 – Зд ра во – ре че.
 – Зд ра во. 
 – Ај де, вле зи.
 Пи ев ме ле де но вис ки и мол чев ме. Шмин ка. Таа замисле но 
ги пров ле ку ва ше пр с ти те низ жол та та ко са. Се по чувству вав ка ко 
да не сум при су тен. Во не ко ја дру га си ту а ци ја, со не ко ја дру га де-
вој ка, тоа би ме нер ви ра ло. Овој пат ми бе ше се ед но. Ужи вав во 
пи јач ка та, во до а ѓа ње то на ноќ та и та ка тоа. Не знам на што ми-
сле ше таа. Из ле гов на те ра са та. Сон це то за о ѓа ше зад фаб рич ките 
оџа ци зад со ли те ри те... Се скри зад да леч ни те, зе ле ни ри до ви. 
Ноќ та дој де. 
 Таа зна е ше зош то сум дој ден. Го са ка ше тоа. Јас ве ќе не бев 
тол ку си гу рен. Иа ко из г ле да ше по доб ро од ми на ти от пат. Не са кав 
да се во дам ка ко неј зи на жртва. Са кав таа да би де мо ја. Жртва. Со 
бе лег. Ин те рес но, во љу бов та ги не ма овие на те га ња. 
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 Поч на да пра шу ва да ли ја са кам. Ни ко гаш не сум мо жел да 
ла жам око лу тоа. Не ма пот ре ба... Се дев ме во тем ни на та и таа пот-
п ра шу ва ше за не кои глу па ви ра бо ти. Зна ев де ка ниш то не ѝ значат. 
 Сто ма кот ѝ ми ри са ше уба во, от п ри ли ка ка ко др во то по кое 
што го до би ла име то. Заг ри зу вав во вра тот што ми рисаше на тем-
јан. Бев ис к лу чен за неј зи ни те збо ро ви. Го сле дев те лото. Не му не-
ка ко по ве ќе му ве ру вав. Знам, и тоа мо же да ла же, но по не ко гаш 
е на вис ти на пот реб на вер ба во неш то. 

 – Ќе из ле гу ва ме?
 – Не мо жам ве чер ва.
 – ?
 – Се до го во рив пред да се ја виш.
 – Фи но.
 – Мис лам де ка Та ња, сес т ра ми, е сло бод на... Се га треба да 
дој де.

9. 
 На Ткал чи ќе ва ги нај дов ме Ами и Ча да.
 – Ова е Та ња – ре ков.
 На си те им бе ше ми ло.
 Пи ев ме пи во. Ги слу шав ка ко збо ру ва ат. Ка фе на та бе ше огра-
де на со ста ри ѕи диш та и на ѕи ди ни те има ше ста ри дрвја. Раз гово-
ри те беа ве се ли но тив ки, ка ко да се на о ѓав ме на не ко ја свеченост. 
Пос то ја но ѕу неа ши ши ња и ча ши, ка ко бу да лес ти ин сек ти. Или, 
тоа мо же би беа лу ѓе то... Не кој пос то ја но го пла ќа ше мо е то пи во...

10.
 Сон це то за о ѓа ше ко га ста нав. Ча да ми до не се пи во. По тоа ми 
од р жа пре да ва ње за си да та и за не кои дру ги болести. Му објаснив 
де ка це ли от свет с ки сис тем е бо лен, и го завр шив ме раз го во рот. 
На таа те ма. По тоа ре че де ка не кои лу ѓе ќе дој дат во тој стан.
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 – ... Из ви ни...
 – Ниш то.
 – Имаш па ри?
 – Не баш.
 – Кол ку да ти да дам?
 – Не ми тре ба ат.
 – Дај...
 – Не ма да нас т ра дам, во ни кој слу чај. Оваа др жа ва се гри жи 
за сво и те по да ни ци.
 – Ти си луд.
 – Се на де вам. Она што го на ре ку ва ат нор мал но ми е крај но 
мр д на то.
 – ...
 Ис пив не кол ку пи ва и лег нав на по дот. Се раз бу див во 5 и се 
из б ри чив и се ис ту ши рав и гле дав ка ко сон це то из г ре ва во Заг реб. 
Ли че ше на кој би ло друг град. Ми ри са ше на пе  чи во и на ко се на 
тре ва. Ами ми бе ше под гот ви ла ја де ње за три де на. Ми по ну ди 
па ри. Од бив. Зне ав де ка ни тие не ма ат до вол но. Но, не ѝ ре ков 
ниш то за тоа. Ѝ ре ков ќе им се ја вам ко га ќе стиг нам. Ка ко да бев 
пов р зан со нив. Ед нос тав но, чув с т ву вав пот ре ба да ги по чи ту вам 
во о би че ни те нор ми.

11.
 Де нот бе ше во „за ро ди шот“, хе хе хе. Се на об ла чи. Бе ше тив-
ко. Тргнав кон ав то па тот, ка ко Га ла па гос ка жел ка кон мо ре то. Пред 
ме не сто е ше пат, и јас му се ра ду вав. Па тот е секо гаш ис пол нет со 
пре диз ви ци и не из вес нос ти; јас имав потре ба да се ис пи ту вам и 
да ба рам оган за сво ја та за та пе ност.

 Лу ѓе то и же ни те бр заа кон фаб ри ки те. Бе ше 5 и пол. Бе ше 
ра но за в кан це ла ри ја.
 “Ljudi postaju nalik na kokoši;
 rano liježu i slabo vide.
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 Ujutro žure na kopanje
 u oblacima niko  na i znoja“.
  Раз б рав, Johny!

 Ми ну вав низ пред г ра ди е то. Вла га та се лиз га ше низ поцр не-
ти те ѕи до ви од тула. Пред ку ќи те има ше пру же ни алиш та. Врз нив 
има ше црнa прашина. Го из ва див ќе се то од тор ба та и го ос та вив 
пред ед на вра та. Тоа не бе ше ми лос р дие; са мо се по чувствував 
сли чен на тие лу ѓе. Не бе ше ни ве лико душ ност; имав пот ре ба да на-
пра вам неш то во таа грда, полум р т ва око ли на. Тоа ми се виде нај-
до бар на чин. Лу ѓе то и же ни те бр заа кон фаб ри ки те. Црна прашина.

 Из ле гов на ав то па тот. Воз ду хот ми ри са ше на бр зи на. Тат неа 
кон југ. Веч ни те сту ден ти, сит ни те ди ле ри и нар комани, раз ви е ни-
те ал ко хо ли ча ри и ос та на ти те бра ќа по убе ду ва ње спи е ја во ша-
ре ни те ком би ња крај па тот. Гле дав во ша ри те и мис лев на ра це те 
што ги нап ра ви ле и на умот што ги дви жел ра це те и по тоа по мис-
лив де ка си те хи пи ци се мртви, ка ко и ди но са у ру си те. Жи ве е ме во 
век на Бр зи на, и си те ви до ви изу ми ра ат вед наш по нас та ну ва ње-
то. Не ма ше ни кој крај мене за да му го ка жам тоа. Мо же би и јас 
сум пред изу ми ра ње, по мис лив. 
 Шест са бај ле и не е не кое вре ме. Беа зас па ни. Јас не доволно. 
Одев кон рас к р с ни ца та, одев на југ.

12.
 Па тот кон рас к р с ни ца та бе ше ри зи чен. Од дес на та стра на ме 
ог ра ду ва ше ѕид од бе тон с ки бло ко ви. Од ле ва та тат неа во зи ла. 
Ме ха нич ки ги чи тав ре гис т ра ци и те. Не сме ев да ја ис п ру жам ра-
ка та. Бе ше тес но. Одед наш, пред ме не зас та на Ре но 18. Гу ми те за-
чкри пеа и по тоа се ча деа. Тргнав кон не го.
 – Зд ра во, до ка де оди те?
 – Ај де, упа ѓај!
 Упад нав. Гу ми те пов тор но зач к ри пеа.
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 – Бо бог те је бо, ја мис лев де ка си Ми ка!
 – Кој?
 – Мми ка, зна еш. Б-бев ме на Rolling Stones за ед но. Има ко са 
к-ка ко тво ја та. С-са бај ле во го оос та вив во Заг реб. М-мис лев де ка 
си ти Ми ка, куш?
 – А-ха.
 – Ка де си т-тргнал?
 – Скоп је.
 – Што и-ма та му?
 – Та му жи ве ам.
 – Ма ке до нец?
 – Аха.
 – Доб-доб ро збо риш.
 – Ка ко бе ше на Стон си?
 – Уу уф, чо ве че, стра-ст ра ва! 2ипол са-са а ти од лич на свир ка. 
Бо-бог те ма зо, тој Jagger е не-не у ниш т лив!
 – Ќе за па лиш?
 – Мо-мо же. Одам на не сум пу пу шел ту тун.
 – Аха.
 – Ви ви ди, имам хаш. Да да дов 1oo мар ки.
 – Имаш пи во?
 – Н-не. Пред ше шес го ди ни се сс-ки нав од ал ко хол. Се га са-
мо ду ду вам.
 – Јас не ду вам.
 – Зош то не? То тоа е зд ра во.
 – Ми сме та кај пи е ње то.
 – Б-баш си ффа ца. Не маш нни 5о ки ла, бо те! Т-тоа ти е оод 
ал ко хо лот!
 – Имам 58. Уш те 2о ки ла и ќе имам иде ал на те жи на.
 – Т-тоа ти е од аал ко хо лот!
 – Ка ко из г ле да?
 – Што?
 – Да одиш од сла бост во сла бост и да ја кри ти ку ваш онаа што 
си ја над ми нал?
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 – Т-ти си не ко ја м муд ра гла ва, ех?
 – Кол ку вре ме ду ваш?
 – 1о го ди ни.
 – И?
 – Не е л-ошо.
 – Имаш Blues?
 – Еве го. Ц Zeppelin, океј?
 Ги та ри те зап ла каа. Since I’ve Been Loving You. Не бо то поч на 
да про пуш та. Му ги гле дав длан ки те. Беа ра бот нич ки. Сит ни из го-
ре ни ци. Гот вач. Го пра шав. 
 – Аха. Гот вам. Во Вир Ви ро ви ти ца.
 – Од та му си?
 – Не. Од О-оси јек. А-ама, 1о го ди ни сум во вв-Ви ро ви ти ца. 
Зна еш, „у-у Ви ро ви ти ци сви жи ве ко хи пи ци“.
 По тоа, се раз би ра, ме пра ша за го ди ни те. И јас за не го ви те.
 – 37, ре че.
 – Ти бе лее ко са та.
 – Т тоа е од м-уд рост, ха-ха-ха!
 – А ха.
 – Е, ја се га т-тре ба да ја но сам к-ко ла ва на мај с тор. Т-ту ка е, 
блис ку. Ќе дој дој деш со ме не? Мо жам по пос ле да те џ џит нам кај 
не ко ја на нап лат на рам па.
 – Океј.
 Из ле гов ме од ав то па тот. Дож дот се за си ли.
 – Што е со ко ла ва?
 – Д дес на та пред ни ца е рас-ту ре на... О осе ќаш к-ка ко се тре-
се?
 – Не знам.
 Ра бо тил ни ца та бе ше смес те на во ед на трош на ку ќар ка. Бе ше 
зат во ре но. Сед нав ме во кр ч ма та крај неа.
 Ѕи до ви те беа ис ча де ни, во ќо шо ви те ви сеа па ја жи ни. Од раз-
д р ка ни от звуч ник до пи раа но во ком по ни ра ни оф ка ња и ле ле ци. 
Сè на сè, иде а лен на чин да се за поч не де нот.
 – Пи во.
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 – Ка фе и ко ла.
 Таа се нас мев на, по ка жу вај ќи ја се та рас кош на без за ба та ус-
та. Има ше два е се ти на го ди ни и ис то тол ку за би по мал ку. Не зна ев 
да ли е тра гич но или гроз но. 
 – Е, к ка ко се ви ви каш?
 – Игор.
 – Јас сум Џо Џо ле.
 – Жи ве ли. (Ќе те ви кам Џо ле).

13.
 – М мно гу пи еш – ми ре че по еден са ат.
 – Мо же... 
 Ка ков фол!
 – К-ко га поч на?
 – На 13. А ти?
 – На 17. И-из д р жав ч 14 го ди ни.
 – Ка ко жи ве еш?
  – Ффи но. Но нон стоп ми до до а ѓа ат лу ѓе. Жи-ве ам сам, куш? 
Но-нон стоп има му-му зи ка и тра-ва и хаш. Су-су пер, куш?
 – Аха.
 – А-а ти?
 – Лу там.
 – Ка де?
 – Без цел, би ло ка де. 
 Внат ре, мо же би, со мо е то – по не ко гаш па те тич но – пиво.
 Бев спо со бен да збо ру вам за се неш то, но не ка ко нај м но гу се 
држев до ал ко хо лот. Свеста за тоа бе ше ед на од оние ра бо ти што 
ме пра ве ше не си гу рен.
 – Б-бе гаш?
 – Не сум си гу рен. Ми тре ба вре ме за да сфа там.
 – А ри ри би?
 – Имам – ме има ат. Си иг ра ме.
 Мол чев ме. Зе дов пи во. Тој пог лед на на о ко лу, ви де де ка бир-
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цот е пра зен и од јак на та из в ле че ха шиш.
 – Са са каш?
 – Зна еш де ка не.
 – Са са мо нуу-дам...
 – ...
 – ...
 – Во Ко пен ха ген ха шот е ев тин.
 – Си бил?
 – Аха. Пос ле ден пат во март.
 – Ка ко е тт та му?
 – Шо знам... Ме не ми бе ше фи но. Бев со де вој ка та што ја са-
кав... Што ја са кам.
 – Не сте за-ед но?
 – Нгнгх.
 – Те ос та ви, а – ахах ха ха?!
 – Не мој да се сме еш да не ти го на пи кам тој ебен џо инт у см-
р д ли во то шуп че!
 – Е еј, по ле ка ма ма ли! Не ми мис лев ниш то ло-шо. И ме ме не 
ме ос та ви ле мно гу, куш?
 – ... 
 – ...
 – Аха.

14.
 Ре но то гра бе ше нап ред тре сеј ќи се. Blues-от ми тат неше во 
уши те. Сон це то се по ја ви зад об ла ци те. Џо ле ќу те ше. За па лив две 
ци га ри и му да дов ед на.
 – Фа ла – ре че.
 – Пог ле дај ги об ла ци не. Ме пот се ту ва ат на Дан с ка.
 – М ма ли, ќе про про пад неш ако та ка кон таш.
 – Не ма. Сè е вред.
 – ...
 – ...
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 – Еј, ај да иде ме на мо ре!
 Го пог лед нав.
 – В-ви ди, т-ти си океј. – ре че – Ми се с-сви ѓа што си от от во-
рен, куш? ... Ми мис лам де ка си луд. Т тоа ми од го ва ра.
 Поч на да ми из г ле да де ка си те мис лат де ка сум луд. Но во бе-
ше што и јас поч нав да мис лам та ка. Неш то ме има ше зг рап че но, 
и сил но, сил но ме од в ле ку ва ше од ме не са ми от.
 Поч нав ме да пра ви ме пла но ви ка ко да ми пра тат па ри. Мо и-
те пос лед ни па ри. И ка ко да се снај дам за об ле ка.
 – Не знам – ре ков на кра јот.
 – И има ме уш те два 2о ки ло мет ри до о-дде лу ва ње то за вир 
Ви ро ви ти ца. Раз мис ли, о океј?
 Не са кав да раз мис лу вам. Не са кав да збо ру вам. Не са кав да 
се вра там до ма. Ан д ри ја на ме че ка ше во Ох рид. Ди ја на ме че ка-
ше кај Ан д ри ја на. Сне жа на лу та ше по при мор је то и на 1о ав густ 
ме че ка ше во Пе лег рин кај Дуб ров ник. Susanne ре че де ка не ма 
да оди ни ка де. Ште ди. Ре че де ка ќе се ја ви, де ка ќе ми пи шу ва. 
Ште ди, ве ро јат но... Тол ку мно гу при ја тел ки, Иго ре Иса ков с ки, а ти 
лу таш по ав то па ти за ни ед на од нив да не ја ви ди тво ја та бол ка. 
Оди, мај с то ре, но не мој да за бо ра виш де ка не ко гаш не ка де ќе мо-
раш да стиг неш.
 Зна кот из ле зе пред нас. 

    VIROVITICA 
 Џо ле ме пог лед на.
 – Сврти дес но, ре ков.
 Тој се нас меа. Зна ел, ре че.

15.
 Во Вир Ви ро ви ти ца бе ше топ ло, ка ко и во се кој град во тоа 
вре ме од го ди на та. Пи ев пи во. Ожуј с ко. Гад но пи во. Џо ле ду ва ше 
тре ва, за лег нат на тро се дот. Има ше две ог ром ни дуп ки на тро се-
дот. Мо же ше гла ва та да ја ск ри еш во не ко ја од нив. Во ко ја би ло. 

VIROVITICA 
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Тро се дот бе ше ка фен, те пи хот бе ше црвен а ог ром ни от пла кар со 
вит ри ни бе ше пос ве тол од тро се дот и во не го до ми ни ра ше Го ре-
ње те ле ви зор. Во аго лот до про зо ре цот сто е ше му зи ка та.
 Не кој заѕ во ни на вра та та. Џо ле ме пог лед на. И јас го пог лед-
нав. Не кој вле зе.
 Беа две и беа згод ни.
 – Еј, Џо ле! Ка ко бе ше на Стон си?
 – Су пер! О ова е Игор. – За бе ле жав де ка ус ни те му се де бе ли 
и не ка ко от ро ма ве ни. 
 Де вој ки те мол чеа.
 – У-у, је... Мис лев де ка е Ми ка!
 – И јас – ре че дру га та.
 – И јас – ре че Џо ле.
 – И Џо ле – ре ков јас... Не ма ше што дру го да се пра ви.
 Де вој ки те се прет с та ви ја. По тоа мол чеа.
 Во со ба та бе ше не ка ко нап на то и сè бе ше ис п р с ка но низ дуп-
чи ња та на ро лет ни те. Го пуш тив J.J. Cale. Мо же би ед наш ќе ви рас-
ка жам за не го. Не го ва та му зи ка ме пот се ту ва на све жо лет но по-
плад не, ако зна е те на што мис лам. Ова поп ладне не бе ше такво. 
Над вор бе ше вре ло, ас фал тот се то пе ше, бан де ри те се вит каа како 
киб рит чи ња пред до го ру ва ње. Тие стое ја и глу по мол чеа. Џо ле ми 
на миг на. Мо же би мис ле ше де ка сум Ми ка, куш?
 – Ќе се на пи е те неш то?
 Ка фи ња.
 Тој из ле зе од со ба та и поч на да тро па низ куј на та. Ми ра оти-
де да му по мог не из ви ну вај ќи се не пот реб но и нес мас но. Ана сто-
е ше и гле да ше во ме не. 
 – Се ко гаш сто иш?
 – Хм, не – и сед на.
 Ме пог лед на низ соб ра ни те зе ни ци и проз бо ре – Од ка де си 
ти?
 Поч на, по мис лив, во вед во уш те еден ба на лен разго вор.
 Џо ле и Ми ра се вра ти ја со ка фи ња та. Во пос ле ден мо мент. 
Раз го во рот ста ну ва ше здо де вен. И бе ше пра зен, ка ко во по ве ќе то 



19

слу чаи. Мо же би ќе бе ше по до бар ако за поч не ше по и на ку, но нај-
чес то лу ѓе то се иди о ти ко иш то са ка ат да ги ис так нат сво и те соп-
стве  ни гом не ни ци на мес то да се оби дат да раз го ва ра ат.
 Сто ма кот ми бе ше полн со пи во. Та ка мо жев по лес но да под-
не сам. Не знам што точ но, но неш то не бе ше како што тре ба. (И јас 
бев од иди о ти те, тоа е). (А мо же би уш те неш то дру го. Вре ме то ќе 
ка же).
 Ана ста на и дој де кај ме не со ка фе то в ра це. Ка фе то ми риса-
ше уба во. Поч на да ме рас п ра шу ва. Не мав ниш то по себ но да ѝ 
ка жам.
 Ста на и пог лед на кон Ми ра. Таа ве се ло бр бо ре ше. Џо ле ја 
слу ша ше. Ми се чи не ше де ка му е здо дев но. Ми ра ми на миг на. 
Из ле гоа. Ми рот на Blues-от се вра ти во со ба та.
 – Ма ли, одод ли чен си!
 – А?!?
 – За по по по ла са ат це ла ви Ви ро ви ти ца ќе знае за те бе. Па 
па зи ко ја ќе ја зз зе меш ве чер ва.
 – Џо ле, мис лам де ка се рам.
 – Ма, н-не! Лу ди ло то е на це це на.
 – Не ре ков ниш то по себ но.
 – Ма, пуш ти! Ии-маш доб ра фа ца.
 – Хм.
 – Дру га ра бо та е што не е сè у уба ви на та, куш? Т-тре ба па мет, 
д-доб ра ду ша и так ви ра бо ти... Еве, ја имам е-ед на ри ба ви ше 7 го-
ди ни, ама не е то тоа тоа, куш? О одам кај неа д2-3 па ти ме-сеч но 
и то тоа е сè. Сра ње, куш?
 – Кум. (Ама и ти и јас и уш те ми ли он кре те ни ка ко нас се за-
до во лу ва ат со неш то што не е тоа). 
 Оти дов да се ја вам до ма. На сес т ра ми ѝ ја из дик ти рав жи ро 
смет ка та на Џо ле.
 Се ја вив кај Ча да во Заг реб. Пов тор но ти си луд речени ци. По-
мис лив де ка не тре ба ло да се ја вам. Се ед но, бид на и тоа. 
 Џо ле се де ше во куј на та и си дро бе ше ха шиш. Го кре на погле-
дот ко га вле гов и про дол жи. Се спуш тив на сп ротивниот стол и 
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за па лив ци га ра. Тој от пи од ка фе то и поч на да мо та.
 – Се ј-ја ви?
 – Да.
 – М-мо же ме да тр г не ме.
 – Мо же.
 – Кај би иде ле?
 – Се ед но. ... Ми се ја де.
 – Се га ќе оди ме.
 – Ка ков гот вач си ти?
 – Ммрзлив.
 Сон це то за о ѓа ше. И Ви ро ви ти ца бе ше ка ко дру ги те гра до ви 
на зај ди сон це. 

16.
 Pink Floyd го ис пол ни ја ста нот со пол но пол ни зву ци. Низ дуп-
чи ња та на ро лет ни те вле гу ваа пор то ка ло ви и цр ве ни и тем ноц р-
ве ни ја зи ци. По мис лив на Ана; не мо жев да се се там на неј зи но то 
ли це. Бр зи на та на мин ли вос та ги дос тиг на сво и те гра ни ци, во се-
кој пог лед. Ра бо та та ми бе ше ин те рес на не кое вре ме, по тоа зас-
пав.

 – Иго ре, ај де.
 – А?
 – Оди ме, д9 е.
 Ста нав и за па лив ци га ра. Сви реа Doors. Џо ле ме гле да ше низ 
зе ни ци те ши ро ки ка ко ку бан с ка пу ра.
 – Ма му рен, а?
 – Не.
 – Ти би пи ел, не ли?
 – Би мо жел.
 – Ќе ум реш ббргу, куш? Тра ва та е су-су пер!
 – Дај, не да ви.
 – Океј. Не мој да зав р шиш ка ко ме не.


