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ЧИЈ БЕШЕ ЈОН?!

Тој ден врнеше, ко што велеа старите, како од грне; наку-
со, од небото течеше големо количество вода. Чиниш дека 
сета таа вода била затворена онаму некаде на небото и сега 
некако избегала од тој затвор и со најголемата брзина која 
можеше да ја постигне, се обидуваше да се спушти на земја-
та. И додека оваа голема небесна вода го остваруваше ова 
свое ослободување, на еден спортски терен некаде во пе-
риферијата на градот наречен ТЕТ ХОВО, група деца од 7–8 
години играше фудбал. Тие не беа засегнати со ништо што 
беше поврзано со спуштањето на водата од небото. Трчаа по 
топката низ целото поле. Сите деца во тоа поле трчаа по топ-
ката и сакаа да постигнат гол зашто резултатот беше 6:6 и 
требаше да се постигне гол, па натпреварот да заврши и да 
побегнат од дождот. Само Јон, седумгодишно момче, трча-
ше по нешто сосема друго. Тој трчаше со раширени раце не-
баре го имитираше авионот, потоа застануваше и скокаше, 
или подобро кажано, танцуваше. Танцувања или движења 
од оние најразличните и чудно, тој чувствуваше дека дел од 
водата повторно испаруваше од неговото топло тело. Него-
вото трчање–танцување беше поврзано со нешто друго. Тој 
како да чувствуваше дека оваа вода којашто силно течеше 
од небото сака да фати место на земјата, а тој, со своето ма-
лечко тело, сакаше водата првин да го допре неговото младо 
тело, па потоа, преку неговото тело, да се спушти на земјата. 
Чувствуваше дека оваа вода има своја цел, а тој, „чудниот на 
Хисен“, како што го викаа во маалото, сакаше да се вмеша 
во нејзината насока. Нему не му оставаше никаков впечаток 
тоа што беше жива вода. „Жива вода“ се вели кога облеката 
што ја носиме е мокра како кога облечени влегуваме в река! 
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Туку, ова дете имаше друга желба, сакаше да стане „жива 
вода“ под кожата. Сакаше што е можно поголемо количество 
од оваа вода да му навлезе под кожата. „Дожд до под кожа“ 
беше мислата која одекнуваше во неговата глава. Ама овој 
ритуал го прекина една жена која се приближуваше право 
кон него. Беше тоа мајка му на Јон. Понатаму во расказот 
оваа жена ќе ја викам само МАЈКА, зашто ако продолжам со 
мајка му на Јон ќе ми се појават проблеми од типот на: Мајка 
му на Јон му рече на Јон или, Мајка му на Јон го погледна Јона 
итн.; значи, само Мајка, а се знае дека се работи за мајка му 
на Јон. Значи, Мајка со силниот мајчински инстинкт беше 
почувствувала дека со нејзиниот син се случува нешто чуд-
но. Чувствуваше дека нејзиниот син започнал некакви дру-
ги дејствија за кои велеше: „скраја било“. И силно, како ра-
нета волчица која ги бранеше своите малечки, го фати Јона 
за рака, се обиде да го повлече кон куќата која беше блиску. 
Ама, Јон некако имаше голема сила и воопшто не се мрдна од 
место. Мајка ја забележа комуникацијата на синот со водата 
која течеше од небото и ѝ се стори дека син ѝ е под власта на 
оние „скраја биле“! Реши да ја прекине оваа состојба, отвори 
еден мал чадор и со него му ја покри главата на Јон. Одеднаш 
Јон се стресе! Чиниш се разбуди од сон, така му се стори и 
почна да чувствува студ. Ја забележа мајка си која неизмер-
но го сакаше, ама не и во овој миг штом му го прекина овој 
ритуал и гледајќи го чадорот, ја праша: 

– Мајко, што ти е? Зошто дојде овде?
– Како зошто? Не гледаш ли дека си жива вода? Трчајќи 

по оваа клета топка, сосема си се заборавил и не чувствуваш 
колку е студено, ќе се разболиш! Па потоа повторно да те 
носам по болници. Ајде дома, му рече со нагласена нервоза. 
Изразот „клета топка“ остави впечаток кај Јон, знаеше дека 
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таа не мислеше така! Така се изразуваше чичко му на Јон. 
Тој секогаш кога ќе ги видеше дека играат со топка, ќе им ја 
грабнеше топката и со секира ќе ја исечеше на половина. Ова 
го правеше мрморејќи:

– Пууу, јаз’к. Вие мали ѓаволи, не знаете дека удирајќи ја 
оваа топка вие ја удирате главата на Пророкот!

– Ние само ја удираме, а ти ја исече на половина! Ти пра-
виш поголем грев од нас! – му одговараше Јон на својот чич-
ко, секогаш внимавајќи да биде што подалеку од него зашто 
му беше јасно дека за чичко му ова беше многу сериозна 
работа, додека тој, пак, само се забавуваше. Ваквата војна 
со овој чуден старец беше постојана, но зошто Мајка да го 
користи истиот израз?! Јон немаше одговор. Без збор тргна 
со Мајка кон куќата. Ах, куќата! Нивната куќа беше класич-
на албанска куќа со еден ходник во средината и две соби 
од страна, изградена од ќерпич. Се разбира, пред влезот во 
ходникот има мал чардак. Собите, пак, беа поделени според 
функцијата; едната соба за гости (онаа подобрата) додека 
другата беше и дневна и кујна и соба за спиење за целото се-
мејство. Мајка се обиде да го внесе Јон во семејната соба, ама 
Јон одби. Тој застана на чардакот и некако, како маѓепсан, 
го гледаше дождот кој и понатаму паѓаше. Тогаш Мајка бргу 
влезе во собата за да донесе суви алишта. Јон на чардакот ја 
продолжуваше својата комуникација со водата која течеше 
од небото, небаре чувствуваше дека под неговата кожа ја 
нема сета онаа количина вода којашто требаше да ја има и 
онака, чудно, ги набљудуваше водените млазеви кои гргореа 
низ стреите на куќата. Ова гргорење за него беше укор, чи-
ниш и самата вода го кудеше затоа што ја прекина комуни-
кацијата. Стоејќи така среде чардакот, ненадејно, мрморејќи, 
му се доближи Мајка со суви алишта в раце. Таа велеше оти 
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почувствувала дека со ова дете нешто не е в ред, ама дека таа 
ќе се погрижи сè да си дојде на свое место и се тешеше дека 
сè уште има време. Обземена од ова чувство, таа почна да го 
соблекува Јон. Му ја соблече кошулата, потоа панталоните, 
па Јон остана само во мокри гаќи. Тој стоеше среде чардакот 
не одвојувајќи го своето внимание од гргорењето на водата 
низ стреите на куќата, знаејќи дека Мајка нема да му ги со-
блече гаќите. Веќе две години Мајка не го видела потполно 
гол, зашто кај него веќе се беше појавило чувството на срам. 
Веќе две години се бањаше сам, всушност, само го плакне-
ше своето младо тело. Во текот на капењето, Јон повеќе вре-
ме минуваше набљудувајќи си го телото и ги забележуваше 
промените што се случуваа на него, понекогаш топлата вода 
во кофата се оладуваше толку многу што тој само набрзина 
ќе се заплакнеше и толку. Овој пат не се случи така. Мајка, по 
кусо колебање, ненадејно му ги соблече гаќите откако виде 
дека нема време и дека Јон може да настине. Изненадување-
то на Јон траеше многу кратко, зашто во тој миг сè се проме-
ни. Право од небото светна МОЛЊА, поточно чуден блесок 
кој проструи низ телото на Јон. Светлоста, која не беше само 
бела, туку силносина или виолетова, го покри телото на Јон 
создавајќи околу него аура. Мајка, како во транс, или како по 
некоја команда од некаде, онака како што беше на коленици, 
направи само чекор напред и не можеше да го одвои погле-
дот од сина си. Додека Јон ја гледаше Мајка, како да сакаше 
да ѝ рече дека не требаше да ја прекине неговата комуника-
ција, и оваа мисла му ја прекина силен глас. Небесен. Беше 
тоа заглушувачки ГРМЕЖ кој одекна за миг. Мајка се онесве-
сти и падна близу Јон. Додека, пак, низ Јон проструи ужасна 
топлина така што неговото тело се исуши за час и како што 
велат, „сол стана“. Тој чувствуваше дека оваа топлина продре 
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длабоко во  неговото тело и дека сега на небото испари и по-
следната капка од водата која беше навлегла под неговата 
кожа. Ненадејно и дождот престана! Пред себе сега гледаше 
само божилак кој како да пливаше низ бавчата пред куќа-
та. Божилакот час се приближуваше, час се оддалечуваше 
од Јон. Тој знаеше дека доколку човек го прескокне божила-
кот, може да се случат чудни работи, беше слушнал ама не 
веруваше дека нешто такво може да случи зашто божилакот 
обично се јавуваше по дожд, некаде далеку на хоризонтот, 
кај што може само да се гледа. Туку, сега тоа беше токму пред 
Јон, тој можеше и да ги допре неговите бои, ама ете, не мо-
жеше ни да се помрдне. Јон стоеше не движејќи се воопшто; 
малку потоа ја забележа онесвестената Мајка, ама не се 
уплаши. Знаеше дека тоа е повеќе од грижата и љубовта кон 
него и дека не можеше да ја поднесе помислата тој да биде 
повреден. Стоејќи така гол и гледајќи ја својата кожа сега 
поцрвенета од онаа силна светлина, ненадејно низ главата 
му мина чудна мисла. Се сети на зацрвенетото железо со кое 
каубоите ставаа знаци на своите крави за да ги разликува-
ат подобро. Беше ли и тој обележан од некого или за нешто? 
Оваа мисла му ја прекина извикот на Мајка, која се освести и 
не можеше да им верува на своите очи. Нејзиниот сакан син 
беше жив и сè уште беше на нозе. Почна полека да ја допи-
ра неговата поцрвенета кожа, плашејќи се да не го повреди. 
Чудно, Јон продолжуваше да стои не движејќи се воопшто, 
трудејќи се да го објасни овој нишан што му се случи. И за ова 
немаше одговор. Ги слушаше само зборовите на Мајка. – Ку-
трата јас, ми „премина преку“ синот! Ми „премина преку“, оф, 
кутрата јас, толку долго го чекав и ете сега ми „премина пре-
ку“! Ова „премина преку“ му се стори како да имаше врска со 
она што навистина се случуваше во него, ама ете, воопшто 
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не можеше да реагира.  Единственото нешто што почна да го 
чувствува беа многуте бакнежи на Мајка кои му го прекрија 
лицето; потоа почна појасно да ги слуша нејзините зборови:

– Сине мој, срце мое, душичке моја, помислив дека те за-
губив! Помислив дека „премина преку“, дека те зедоа со себе! 
Нема да дозволам ова да се повтори! Јас ќе те заштитам од 
сите тие работи, „скраја биле“!

– Мамо, смири се. Никој не сакаше да ме земе, тука сум, 
крај тебе. Еве, погледни ме. Беше некаква светлост што про-
струи низ мене и топлина која како да ми беше позната, како 
да сум ја видел некаде... Ненадејно, зборовите му се сплеткаа 
во грлото: почувствува како грлото да му се стеснува! Тоа 
обично му се случуваше кога плачеше, туку, ете, ова сега не 
беше плачење! Не беше, зашто немаше ни солзи во очите, а и 
немаше ни капка влажност во неговото тело. Почувствува 
дека се губи, го фаќа вртоглавица. Можеби ова беше она 
„преминување преку“! Погледна надолу кон своите нозе и за-
бележа дека нозете ги гледа, ама дека воопшто не ги чув-
ствува. Потоа полека, ова чувство се креваше нагоре кон гла-
вата и заврши во неговите очи. Во неговите ококорени очи, 
кои како да го чекаа мигот за да пукнат зашто ја загубиле 
влажноста и не можеа да функционираат! А само во негови-
те очи можеше јасно да се види што се случуваше внатре во 
него. Почувствува дека продира во други димензии. Ова чув-
ство му се допаѓаше, небаре тоа беше она што одамна го оче-
куваше! Но, ова не се случи. Зашто, ненадејно пред очите за-
бележа воден бран кој му се приближуваше. Чудна работа, 
тој немаше видено ни езеро ни море, но ете, овој воден бран 
како да му беше познат. Беше тоа големо количество вода 
кое му се приближуваше многу полека, или барем нему така 
му се чинеше, многу полека се приближуваше кон неговото 
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лице, кон неговите очи. Додека водата се приближуваше, тој 
јасно забележа како светлоста се прекршува врз водениот 
бран. Следен од оваа убавина, тој како да навлезе во светли-
ната која се приближуваше, стануваше сè посилна и во 
најразлични бои. Ненадејно надвладеа некаква белина! Тој 
чиниш почна да танцува по оваа белина, можеби и леташе 
зашто просторот во кој се проби беше некако неодреден. 
Пред него почнаа да се појавуваат ликови што не ги видел, 
ама кои некако му беа познати... „Јоооооон“! –викна некој. Јон 
се сврте назад и забележа дека е на пат, прекриен со густа 
магла. „Јооооон!“ Слушна повторно. Тогаш виде една девојка 
што му се приближуваше. Таа беше облечена само во ноќни-
ца и се тресеше од студ, го прегрна, или – подобро кажано – 
се припи на градите на Јон и низ солзи му рече: „Зошто си 
отиде? Зошто избега од мене? Зошто? Треба да ми се вратиш!“ 
Јон ја погали девојката, бришејќи ѝ ги солзите од лицето. Ја 
погледна право в очи. Не му се веруваше дека тој е причина-
та за леењето на тие солзи, ги бакна нежно очите на девојка-
та, чувствувајќи ја соленоста на солзите. Ненадејно таму по-
мина едно бело и многу големо куче. Јон како да го познава-
ше, му го знаеше и името, тоа беше Баљуа. Ја познаваше и 
девојката, иако сè уште не ја беше сретнал. Кучето се вртеше 
околу Јон некако вознемирено, како да сакаше да му навести 
нешто. Се доближи до неговите нозе и онака, чешајќи го 
својот грб од него, му даде знак да го следи, небаре тука не 
беше сигурен. Тргна по кучето, ама на телото на Баљуа се 
појавија четири големи рани, како од куршуми и потоа Баљуа 
исчезна. Тој стоеше неподвижно и се трудеше да му даде не-
каква смисла на она што го виде. Две нежни раце почнаа да 
го милуваат по вратот, ова му се допадна, а потоа почувству-
ва дека некој го бакнува. Бакнување „како во филмовите“, во 
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уста. Чудно, и тој знаеше да бакнува „како во филмовите“ и 
додека бакнувањето продолжуваше, тој го крена лицето на-
горе како да сакаше некому да му се заблагодари за ова пре-
красно доживување. Само, на едно дрво тука крај него, се 
виде себеси како води љубов со друга девојка! Да, водеа љу-
бов високо на дрвото. На гранките на тоа дрво две тела беа 
стиснати едно до друго, изгубени еден во друг од задовол-
ството што го доживуваа, бидејќи ова беше можеби един-
ствената работа што не ја беа пробале. Јасно го виде ова за-
што му се стори дека и дрвото беше учесник во овој акт на 
вознес. Малку пред „да сврши работа“, од дрвото на кое беше 
забележа една ѕвезда. Беше тоа голема ѕвезда која го при-
влече со својата светлина. „Ние ќе бидеме заедно, ќе имаме 
три деца, сакам куќата да ми биде полна со деца, само со тебе 
сакам да имам деца“, слушна гледајќи ја оваа ѕвезда. Таму 
многу блиску, како под кожа, почувствува друга девојка, 
беше онаа што му зборуваше. И таа ја гледаше ѕвездата, не-
баре ѕвездата на двајцата им соопштуваше нешто, ја позна-
ваше и оваа девојка, ја чувствуваше многу блиска, иако таа 
можеби сè уште не беше ни родена. Јон силно ја бакна де-
војката што му беше блиску, таа му го возврати бакнежот, 
ова само личеше на бакнеж, всушност, беше средба на усни 
кои се обидуваат да го впијат животот еден од друг, двајцата 
беа изгубени, или беа исчезнати еден во друг. Френетично 
ракоплескање им ја прекина оваа изгубеност, беа на сцена, 
во театар, двајцата се свртеа кон публиката која ракоплеска-
ше силно, со солзи во очите. Се чини дека и тие се радуваа 
што овие двајца најпосле се сретнаа, чиниш дека овие двајца 
на сцена ги остваруваа најскришните желби на секого од 
нив. Јон ја фати девојката за рака и се доближија до публика-
та, двајцата се поздравија со грациозен наклон. „Театар, 
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 сцена, претстава“, рече во себеси. „О, Господи! Туку како?“ Не-
надејно, луѓето во салата исчезнаа еден по еден, останаа 
само шестмина кои гледаа вознемирено. „Ќе ви кажам нешто 
што ми го има речено мојот професор: Што и да правите во 
театарот во текот на вашиот живот, никогаш немојте да ре-
чете дека вие тоа го правите прв пат, бидејќи малку знаеме 
што сè се случило и што е направено во театарот во текот на 
минатите векови“. Беше еден човек со седа коса, со очила, кој 
им зборуваше на шестемина кои седеа во салата, додека Јон 
сè уште беше на сцената, само сега девојката ја немаше. На 
сцената стоеше сам и некако многу вознемирен. Човекот со 
седа коса му се обрати на Јон. „Во тебе се случи нешто, се слу-
чи театарот, ова е она што ја сочинува суштината на театарот 
и што ѝ ја дава полната смисла на сцената. Значи, она што се 
случи во тебе и нас нè вознемири, што значи дека ние од са-
лата комунициравме со тебе. Само, ти треба да внимаваш, за 
тебе сцената е свето место, само што сите не мислат така. Ве-
черва јас го доживеав идеалниот театар на мојата душа, би-
дејќи овој театар се случи во тебе. Ти, кога си на сцената, си 
потполно беспомошен бидејќи ни кожа немаш, ти си само 
крв, и токму поради тоа си лесно ранлив. Не дозволувај такво 
нешто. Седни сега.“ Јон појде кон скалите отстрана, почна да 
се симнува. Но, скалите не го одведоа во салата туку во едно 
широко поле. Наоколу имаше зеленило, подолу мал поток со 
студена вода, околу потокот полно капинки. Таму трчаше 
едно девојче, собираше цвеќиња и капинки во престилката, 
потоа цвеќињата ѝ ги даваше на својата мајка, а капинките 
на својот дедо. Со колкав копнеж го гледаше старецот ова де-
војче како талка низ планинското пасиште. Потоа девојчето 
се качи на грбот на едно големо куче и јаваше низ пасиштето. 
Кучето беше многу гордо на ова и гордо гледаше наоколу. 


