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Ч    О

Додека ги филува тиквичките, се сеќава како го остави.  
Го остави?!? Не го остави таа него. Таа го одеба. На трам-
вај ската станица на Мариин Двор.
Во петок, во девет и пол навечер.

Сега филува тиквички. Мораше да го помине пола град, 
пола од ебаниот Лас Вегас за да најде тиквички за филу-
вање, павлака и фаширано месо. За вечера ќе филува 
тиквички. Ќе дојдат Едо и Сајма. Тие се од Бужим. Таа 
нема поим каде е Бужим. Ни тие немаат поим каде во 
Сараево е Мариин Двор. Ама тоа баш и нема врска. Тие 
се сега пријатели. Земјаци. Овде во Лас Вегас.
Ќе вечераат филувани тиквички и ќе го гледаат доделу-
вањето на Оскари. Тие четворица. Сабајлето заедно ќе 
одат на работа. Во Казиното. Тие двајца на одржување 
на машините, таа на шанкот, а Сајма во кујната.

Шест месеци откако го одеба, го запозна Брацо. Уште 
шест и почна војната.
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ќ Ноќта кога го остави, над Сараево имаше полна месе-
чина. Таа викаше дека ѝ е доста од неговите менувања 
факултети. Дека сака да знае што тој мисли да стори со 
својот живот. Таа викаше. А тој молчеше. И остана да 
стои на трамвајската на Мариин Двор.

Денеска купи и чевли од 300$. Сè што имаше тргнато 
на страна го даде за чевли. Шпицести чевли со тен-
ка штикла. Чевли кои нема каде да ги обуе. Чевли за 
доделување Оскар. Си знае таа дека ќе ги облече само 
вечерва. За доделување Оскар. Знае дека мора да има 
бесни чевли за доделување Оскар.

Понекогаш мислеше на него. Секогаш го памтеше она-
ка здробен на трамвајската на Мариин Двор. Никогаш 
и никако поинаку. Само ја гледа. Нејзе ѝ се чини дека 
очите му се полни солзи. А можеби и не се. Не е сигур-
на. Зашто трамвајот тргнува. А тој ја сведнува главата. 
Не е ни важно, нели? Таа го одеба лузерот.

Нема поим како сè да му објасни на Брацо. Во суштина 
и нема што да му објаснува. Таа само има нови чевли 
од 300$. Па што и ако малку заплаче? И што им е гајле 
на Едо и Сајма што таа седи со штикли на нозете? Никој 
од нив тројца нема да знае дека таа него го одебала. На 
трамвајската станица.
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Чевли за доделување Оскар

Нека ја гледаат. Сите тројца. Поѓаволите и тие и филува-
ните тиквички! Таа вечерва ќе ги обуе своите нови чевли. 
И ќе јаде филувани тиквички. Во приземната куќа од 70 
м2. Во Лас Вегас. На ТВ ќе има пренос од доделувањето 
на Оскари. Тој ќе излезе од лимузина. Ќе им се смешка 
на репортерите. Ќе изгледа исто како онаа ноќ кога го 
остави. Само ќе биде посреќен. И нема да гледа по неа. 
Тажно и здробено.

Таа ќе плаче. По малку. А по малку ќе гледа во своите 
чевли и ќе замислува дали тие штикли би пропаѓале во 
оној црвен тепих врз кој тој сега стои. Малку подоцна, 
кога тој ќе излезе да го прими Оскарот и кога ќе им се 
заблагодарува на сите кои сиве овие години биле со 
него, кои го поддржувале и сакале, таа толку очајно ќе 
се обидува да се сети...
... да се сети зошто го оставила.
Онаа вечер на трамвајската.
Во Сараево.
На Мариин Двор.





11

Ц    

Ќе задоцнам. Пак ќе задоцнам. И нема да имам добро 
објаснување.

Небаре некому му е гајле што сум морала да се спре-
мам. А ноќеска лошо спиев. Требаше да се облечам. 
И да се нашминкам. И сите тие милион ситници да ги 
завршам. Денеска морам да изгледам совршено. Едно-
ставно совршено. Денеска доаѓа Тој. Морав да изберам 
вистинска гардероба. И шминка. И вистински парфем. И 
да ги спарам чантата и чевлите. Зашто ќе го видам по-
сле два месеца.

Алоооо... два месеци... без него. Без секс. Нормално 
дека ќе доцнам. И дека ќе бидам вон себе.

Мама малку се буни. Вели дека Холанѓаните секогаш ѝ 
биле без врска. Тоа нема никаква врска. Знам јас што 
мисли таа. Не е НАШ. Не е сунетисан. Божем мене ми 
е гајле. А не ѝ е ни нејзе. Кога доаѓа, носи цигари. Носи 
и храна. И тогаш на мама не ѝ важно дали е сунетисан 
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ќ или не е. На тато минатиот пат му донесе тутун за луле 
и бурбон. Веднаш му стана најомилен лик на планетата. 
Престана дури и да зборува дека холандските медицин-
ски факултети се пичкиндим и дека тој веројатно завр-
шил вечерна специјализација по вирусологија. 

Мене ми е важно само тоа дека тој доаѓа. Конвојот би 
требало да биде овде околу единаесет. Ако ги пуштат на 
сите чек-поинти. 

Шанел 5 или Анаис Анаис? Ах... доцнам, доцнам... Ша-
нелот тој ми го донесе минатиот пат. Значи дека му се 
допаѓа... Шанел... доцнам... изгледа дека ќе морам да 
одам по пократкиот пат. Се надевам дека ќе успеам.

Тој верува во поврзаноста на нашите души. Така вели. 
Јас му верувам. Мислам дека се пронајдовме во светот 
на изгубените. Во потполно ненормални околности...
А и сексот ни е неверојатен!

На вратата сум. И уште еднаш се погледнувам во огле-
далото. Совршено. Совршено. Знам дека тој ќе мириса 
на пот. На својата машка пот. И дека ќе биде уморен и 
валкан. Ама јас морам да изгледам совршено. Тој тоа го 
заслужува. Доцнам...
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На влезот во зградата комшиката веќе ја запалила печ-
ката и се спрема да пече леб. Печката чади и хаусторот 
е полн густ чад, со пластичен вкус. Сега целата ќе се зас-
мрдам од нејзините ебани пластични шишиња.

– Добро утро!
– Добро утро... кхк... крххк... – одговара таа кашлајќи и 
гушејќи се во пластичниот канцероген чад.

Надвор е сончев ден. Еден од оние совршени денови. 
Со два-три облаци на сината позадина од небото. Вид-
ливоста е совршена. Погледнувам на саатот. Многу доц-
нам. Ќе морам прекутрупа. 

Одам покрај зградата. Во пресрет ми доаѓа комшијата. 
Носи канистери со вода. 
– Добро утро, комшике! 
– Добро утро! – и брзам понатаму.
– Слободно одете преку раскрсницата. Јас сега бев по 
вода. Не пукал од синоќа. Белки се уморил скотот.
– Фала!
На аголот од зградата сум. Гледам. Слушам. Никаде 
никого. Треба само да ги скокнам првите два чекори. 
А потоа сум во привидна сигурност... засолната зад 
контејнерите за ѓубре. Морам малку да ја наведнам 
главата. Па пак два чекори бришан простор и за десет 
минути сум на работа.



14

М
ел

ин
а 
Ка

ме
ри

ќ Длабоко земам воздух. Првиот голем скок.
...

Слушам како куршумот го пробива воздухот. И клинг! 
Брзо уште еден чекор. Да му ебам фамилија. Морам на 
работа. И нема белки сега да ме погоди. Зад контејнерот 
сум. Стуткана, речиси чучната. А над мене и контејнерот 
низ воздухот патуваат убаво заоблени парчиња метал. 
Калибар 7,62.

По некој удира во контејнерите. Главно летаат над нас. 
Над мене и контејнерот. И удираат во ѕидовите од згра-
дите.
Ја вртам главата и погледнувам во улицата од која ту-
кушто излегов. Комшијата застанал и ги спуштил кани-
стерите. Се гледаме, јас и тој. Полека и без зборови со 
раката ми покажува да останам долу. Како да се плаши 
дека гласот би можел да ја издаде и неговата позиција. 
Смешно ми е тоа. Јас сум на чистина зад валкан и изма-
ван контејнер за ѓубре. Него од погледот од брдото го 
штитат четири катови австро-унгарска архитектура.

Погледнувам на саатот. Ој... колку доцнам. Доцнам 
опасно.

Тој доаѓа кон мене. Неговиот конвој минува низ чек-
поинти, а јас се кријам зад контејнер.
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Полека почнувам да се движам. Мислам, тоа се ебани 
десет метри. Десет метри и ете ме зад зградата... По-
лека... сосема полека се движам напред. А тогаш еден 
куршум профучува над мене толку блиску што ми се 
чини дека го чувствувам мирисот на вжарениот метал. 
Од страв паѓам на коленици. И, нормално, ги кинам 
чорапите. Ла Перла. Овие ми се уште од кога после-
ден пат пред војната бев во Трст. Да ти ебам војната и 
снајперот... и контејнерите!

Овој пука ли пука. Прво по еден, па после рафал. Баш му 
е нему гајле што доцнам. И што мојот љубовник доаѓа. 
И што сега ми пукна Ла Перла мрежестата чорапа. Го за-
боле него! Што знае он за тоа колку сум запалена и кол-
ку сакам да водам љубов со мојот холандски хуманита-
рец. Го заболе него, он си седи на брдото и се заебава.

Клечам овде веќе десет минути. Е, сега стварно веќе 
многу доцнам на работа. А ако овој идиот продолжи, ќе 
задоцнам и за доаѓањето на конвојот. И веќе ми доаѓа 
да почнам да се дерам и да му ебам фамилијата болна 
зашто ми го поеба денот.

Пука. Пука. Сега му се нафрли на стеблото, таму од дес-
ната страна. Само малку подолу низ улицата. Ги затво-
рам очите. Фучење и потоа се слуша како куршумот ги 
кине месестите лисја на стеблото. Како удари на кам-
шик. Еден, втор, трет... во недоглед. Како камшикување. 
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ќ Да му ебам фамилија, ќе му се здрви ли прстот веќе ед-
наш? Или барем да му снема куршуми.

Дваесет минути. Шупак!!! Најлошо е што тој знае дека 
јас овде чучам. И баш му е гајле . Чека да ѕирнам. И да 
ме спука. Кретениште.

А јас само сакам да се довлечкам до мојата канцеларија. 
Сакам СЕКС. Тој доаѓа за помалку од саат време. Мис-
лам, сакам секс каде било. Ако треба на палетите во 
магацинот. Едноставно сакам ДА ВОДАМ ЉУБОВ СО 
МОЈОТ ТИП!!! Ги сакам неговите раце насекаде по мене. 
Го сакам силно и длабоко во себе. Непрестајно. Да ги 
надоместам овие два месеци...

И потоа ненадејно чувствувам врел бакнеж од десната 
страна на стомакот. Не е бакнеж, кучко запалена! Кур-
шум. Ебено рикоше. И врелина. Знам дека не е греба-
ница. Скроз знам дека не е гребаница. Полека поглед-
нувам. Станува сè поврело и поврело. А белата кошула 
доби голема црвна туфна.

Мислам дека сум потпрена врз контејнерот. Не сум си-
гурна дали ме боли. Или само ми е врело. Се трудам да 
не размислувам. Можеби ќе ме извлечат на време. Мо-
жеби и нема. Почнувам да се смеам. Има опција дека 
на мојата црвена тантелна долна облека и на халтерите 
ќе им се наситат само лекарите и сестрите на приемно. 
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А можеби и оние двајца мрачни типови во сини ман-
тили од мртвачницата. Хахахаха. И после за некој ден 
целиот град ќе знае дека сум носела црвена тантелна 
долна облека и халтери.

Замислувам што ќе се случи. Знам само дека црвената 
тантелна долна облека нема да ми ја соблекува мојот 
љубовник. Го замислувам моето тело врз некоја студена 
метална маса, во искинати Ла Перла чорапи и во црвена 
тантелна долна облека.

А кретенот сега престана да пука. Белки му се здрви 
прстот.
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Д    
(за Фарах)

Таа година жените на сите мои љубовници беа трудни. 
Мене не ме печеше совест. Јас заедно со нив ги изби-
рав имињата на децата. Се веселев на нивната веселба. 
Нивните жени стануваа дебели и нивните стомаци рас-
теа и добиваа стрии. А јас среќна крстосував низ својата 
слобода.

Неоптоварена и весела! – така со години подоцна збо-
руваше Мадам, седејќи на терасата од својата куќа и 
гледајќи ја тревата како расте.

Всушност, пишувам за себе. Замислувам како ме викаат 
Мадам. Мадам сега е стара и паметна. Мадам сè знае и 
ужива во своето знаење. Таа знае како се викаат деца-
та на нејзините бивши љубовници, ги знае сите гадни 
работи кои им се случиле на нејзините бивши мажи. И 
ужива во своите сеќавања.

Таа година се случи. Беше тоа една година откако се раз-
ведов. Таа година помина во постојано заседавање на 



20

М
ел

ин
а 
Ка

ме
ри

ќ Кризниот штаб. Мојот Кризен штаб се моите шестми-
на најдобри пријатели. Барам спас во нив зашто имаат 
курови, а сепак се поголеми жени од мене. Комшиите 
мислат дека имам страшно компликуван љубовен жи-
вот. Имам шестмина мажи кои одат на пазар. Внесуваат 
и изнесуваат торби и куфери. Ми ја препаркируваат ко-
лата и ми го шетаат кучето.

Ние во недела не ги креваме ролетните. Пиеме чај 
Принц од Велс, јадеме кроасани, гледаме Ангели во 
Америка и плачеме. Потоа правиме чизкејк. Навечер ги 
извлекуваме кринолините од моите ормани, се шмин-
каме и го слушаме Дадо кој ни ја рецитира Керол Ен 
Дафи.

Едниот од љубовниците го одбрав зашто е секси на мно-
гу примитивен начин. Тој многу му се допаѓа на Дадо 
Втори. Вториот љубовник има тетоважи и Дадо Трети 
мисли дека баш некако ми стои. Третиот прво го виде 
Дадо Четврти. И рече кога јас не можам, дај ти пробај 
го.
Сите мои тројца љубовници се оженети. Беше недела и 
ние тукушто го одгледавме Крајот на љубовната врска. 
Поради количеството исплакани солзи, тукушто ставив-
ме чај од јасмин. Да нè смири и да ја надоместиме за-
губената течност. Стигнаа три пораки. Сите три гласеа 
исто: Ќе станам татко!!!
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Велам, мажите кои се трудни го губат паметот. И ние 
седуммина како седум мали среќни џуџиња го гледаме 
Казабланка. И пак плачеме.

На сите мои тројца љубовници, сега веќе бивши, им 
праќам порака. Гласи исто: Нема потреба од дополни-
телни информации. Избриши го мојот број.
Нивните реакции се толку очекувани. Кукаат и молат. 
Нема потреба од прекинување – велат.

Седумте мали џуџиња се пакуваат и одат на море. Во 
ушите брмчи: And I miss you like the desert miss the rain... 
Дадо Петти нè храни со парченца чоколада со чили. А 
ние се смееме.

Ноќе, на море, опиени од вино, лежиме заедно на го-
лем кревет. Се држиме за раце. Ние седуммина. Месе-
чината нè осветлува. А Дадо Шести вели: Ако ја нема 
месечината, би требало да се измисли!
И сонуваме. Сите наши бивши и идни љубовници. Ја со-
нуваме слободата. И се смешкаме додека сонуваме.

Слободата е широк поим, велам. Слобода е да не се по-
сакуваат деца. Да не се посакува брак. Да се смееш. Да 
го посакуваш забранетото. Да љубиш.
И ја замислувам Мадам како се смешка, ужива во свои-
те сеќавања и ја гледа тревата како расте.


