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На Уршка Лундер, која, иако не знаејќи, ја напиша оваа 
книга, како што сите мои книги досега ги напишаа моите 
големи љубови, само со мојата рака, која ги галеше, 
еднакво треперејќи како што трепери под тежината на 
перото, со кое се обидува да ги повика спомените на 
чудесно убавите мигови на нежност и страст, кои, како и 
многу нешта пред и потоа, е можно да се оживеат, за жал, 
само со црнилото на болката и свеста дека сè освен неа 
и љубовта, која лекува и, истовремено нови рани задава, 
бргу минува. 
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З     , 
    ,  

Заедно последен пат ја соблековме, измивме
и ја облековме мојата жена, умрената љубов. Првпат
ја соблеков на поинаков начин отколку 
толку пати досега. Полека и, притоа,
без да ја бакнувам. Ти ја изми нежно, како 
сè уште да чувствува болки или како да миеш
дете. Ѝ стави марама околу главата
за да нема отворена уста. И парички
врз веѓите за повеќе да не го гледа светов.
Ми помагаше да ја облечам. И ѝ го облековме
она што најмногу го сакаше и во што
најмногу ми се допаѓаше. При сето тоа
рацете повеќе пати ни се сретнаа и се допреа,
но тоа како воопшто да не го забележавме.
Меѓу нас, како жена и маж, сè уште имаше 
оддалеченост од илјадници светлосни
милји. Вистина е, дека секој пат,
кога доаѓаше и кога заминуваше, со благодарност
за сè што правиш за неа, на вратата
срдечно те бакнував в образ. Можеби и секој
следен пат со повеќе благодарност, зашто 
совесно ѝ помагаше, колку е можно
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поспокојно, без страв да ја мине границата, која
го дели она пред смртта од она после
неа. И со благодарност ти подарив неколку
свои книги песни и раскази. И сè меѓу нас
се сложуваше и, како што подоцна
се покажа, се сложи така што, како сува
трева, само чекало искра, која ќе го запали
огнот. И ни се случи, како што сè 
потврдува, она што морало да се случи. Се
прегрнавме и нè прегрна огнот, во кој и околу
кој танцувавме цела зима и пролет.
Огнот, кој, среде пролет, за ти да
продолжиш по својот веќе одамна избран
пат, а јас да продолжам со својата томајска
самотија, го гасевме со боси нозе. А сега
чекориме по жар, не знаејќи дали ќе се
претвори во пепел или ќе запали нов оган.
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Н     ,     
   ...

На гробот на мојата жена, на која ти ѝ помагаше
да умре без болки, а мене и понатаму 
да живеам со нив, дојдовме рака в рака.
Се прегрнавме и се бакнавме. И со тоа,
со најголема почит, се поклонивме
истовремено и пред смртта и пред љубовта.



18

Јо
си
п 
Ос

ти
 

К  К  А ,   И ,
     

Како Колумбо Америка, барајќи ја Индија,
и јас тебе те открив случајно. Иако со
години живеевме во соседство, никогаш
порано се немавме сретнато. Дотогаш, веројатно,
сме оделе во исто време по различни улици и
по исти улици во различно време. Можно
и по иста улица во исто време, но во 
спротивен правец. А и ако сме се сретнале,
ти не си знаела дека тоа сум јас, исто како што
јас не сум знаел дека тоа си ти... Како Колумбо 
Америка, барајќи ја Индија, и јас тебе 
те открив случајно. Потоа, буквално,
смртта нè зближи, а љубовта нè здружи. И 
од тогаш ја славам случајноста, иако не знам
дали воопшто постои.
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О, , , Л  С
   

О, колку, драга, Лојзе Спацал
ќе ни се радуваше, да нè видеше, кога
во Штањел, кој на самиот почеток на нашата
приказна, која можам да ја наречам роман,
судбоносно го одбележа нашето љубовно
скршнување, ја разгледувавме изложбата
на неговите слики. Покрај секоја застанувавме и
долго ја гледавме. Ја чувствуваме топлината на 
близината и пријатни трпки при секој, дури и мигновен
поглед и допир, па долго се прегрнувавме и
се бакнувавме. На неговите слики го 
препознававме Крас, како што исто, 
подоцна, шетајќи по Крас, на него 
ги препознававме неговите слики... О, колку, 
драга, Лојзе Спацал ќе ни се радуваше, 
да нè видеше, пред да умре.
Сигурно за нас и нам сличните би насликал
уште повеќе слики. Како да биде поинаку,
кога љубовта се храни со уметност, како што 
и уметноста се храни со љубов.
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Кога се опивавме и се збогатувавме со убавина,
заедно уживавме во убави слики,
книги, филмови... во убава музика и
сè друго убаво. А убавото го откривавме
и таму каде другите не го гледаа. Не 
знаеја или не сакаа да го видат... Кога 
се опивавме и се збогатувавме со убавина,
бевме сето време потполно опиени, не вкусувајќи
дури, во земјата на теранот, ни капка вино. Со тоа
не велам дека понекогаш не испив некоја чашка
и дека, потоа, ти со бакнеж не ми ја собра
капката која ми остана на усните. Сакав
само да нагласам дека во сè баравме
и во многу нешта најдовме убавина. Еднаш 
во полското цвеќе, другпат во ѕвездите,
третпат... Притоа, ако не пред сè,
се опивавме и се збогатувавме со убавината
на другиот и во тоа уживавме, како и во 
одушевувањето и уживањето на другиот.
Не знам дали во нешто ти бев учител,
во тоа ти ми беше голема учителка. Дури 
самиот себе почнав да се гледам со твоите очи.
Кога се опивавме и се збогатувавме со убавина,



21

На крстот на љубовта

со страста кон неа и со уживањето во неа, ги
поттикнувавме и ги удвојувавме сите наши други
страсти и сласти, заедно со оние кои секогаш
почнуваа и завршуваа со еднакво нежни
и истовремено страсни бакнежи и прегратки.


