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БЕГАЛЕЦ

Ем ре ста ну ва ше во пет. Ја ста ва ше сла ма ри ца та под 
ка у чот за фрау Лоз берг да мо же да ја ко рис ти ма ла-
та со ба за да шие пре ку ден. Ем ре бе ше бла го да рен 
за овој прос тор. Бе ше мно гу по под нос ли во от кол ку 
во До се ле нич ки от хос тел. Же на му и ќер ка та сè уш те 
беа во жен с ки от дел, но тој се има ше ре ше но де ка на 
тоа мо ра да му се ста ви крај. Мо мен тал на та си ту а ци-
ја бе ше са мо прив ре ме на, иа ко жи ве е ше во пред на та 
со ба на фрау Лоз берг ве ќе де сет не де ли. Стан – ма-
кар и со са мо две со би – ќе се нај де не ка де. Аде ла и да 
има ше мно гу ку ќи кои беа по де ле ни на ста но ви, со за-
ед нич ка куј на и ба ња, но ба рем беа по доб ри от кол ку 
но ќе ва лиш та та и не јад ли ви те об ро ци во хос те лот.
 Вед наш от ка ко из бе га од хос те лот, Ем ре мо же ше 
да ја из ва ди сво ја та ска по це на ма ши на за пи шу ва ње 
од кож ни от ку фер. Тоа бе ше един с т ве но то неш то кое 
ус пеа да го зе ме со се бе. Тас та ту ра та бе ше ун гар с ка, 
но мо же ше да пос лу жи и за ан г лис ки. Ем ре, на де бе-
ла бе ла хар ти ја, ис чу ка мно гу ко пии од сво ја та пот сет-
ни ца и по тоа си те вни ма тел но ги исе че:
  др. Ем ре Ха лас Ll.D
  Пре ве ду вач и лин г вист.
  Лич ни пис ма и до ку мен ти
  ис чу ка ни и под гот ве ни за ис по ра ка.
 Ја ста ви ад ре са та на фрау Лоз берг. Таа се сог ла си 
со тоа, от ка ко тој $ ве ти де ка ќе $ ис чу ка ко пии на 
си те до го во ри за за куп со неј зи ни те ста на ри, из ра зе-
но ка ко „на до мест за тро шо ци и од р жу ва ње“ за да се 
из бег нат ав с т ра лис ки те да ноч ни пциш та.
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 Ем ре се ко гаш вни ма тел но пи шу ва ше, иа ко се гри-
же ше за ве кот на лен та та во ма ши на та. Се ко ја пош-
тен с ка мар ка му за да ва ше гри жи.
 До 5 и 15 ве ќе бе ше из ми ен, из б ри чен и об ле чен, 
со коз ја та бра дич ка сов р ше но пот кас т ре на. Без по ја-
док. Вол не ни от кос тум сè уш те де лу ва ше прет с та ви-
тел но, фрау Лоз берг од лич но ги има ше прев р те но 
ман жет ни те и краг на та (во за ме на за мо ле ри су ва ње-
то на пред на та фа са да) и го уве ри де ка кос ту мот ќе 
мо же да го но си уш те дол ги го ди ни, до кол ку не ги из-
ли же ра бо ви те на џе бо ви те со раз ни пред ме ти. Го зе-
де сво јот ре чи си нов хом бург (чу до то од Ан г ли кер) и 
ги за ка чи ве ло си пед с ки те штип ки. Пр ва та ра бота ко-
ја ја ку пи от ка ко из ле зе од До се ле нич ки от хостел бе-
ше ед на ак тов ка. Ја мач ка ше со мас ло и ја полираше 
а на пред на та ст ра на на ве ло си пе дот вг ра ди по се бен 
држач за неа, за да ја но си на ра бо та. Ве ло си пе дот 
бе ше глав на та ин вес ти ци ја и тој сè уш те бе ше пре-
стра шен – со ну ва ше де ка му го ук ра ле, или де ка го 
уд ри ле, или де ка на ули ца та ек с п ло ди ра бом ба, иа ко 
ко ле ги те, со смеа го ра зу бе ду ваа де ка бом би те не па-
ѓа ат во Аде ла и да. „О ва не е Ев ро па, ба те“.
 Се кој пат ко га го во зе ше бе ше ис п ла шен. Ќе го от-
пла ќа во след ни те две го ди ни. Во си от свој жи вот се 
не ма ше об в р за но на ниш то тол ку дол го рочно. Послед-
ни те се дум го ди ни жи ве е ше ден за ден, понеко гаш са-
ат за са ат. Ду ри и ко га се оже ни со Мари, во Ми ла но, 
пос лед на та го ди на пред да ис п ло ват, обај ца та мис леа 
на тоа ка ко на сос тој ба, не ка ко на оси гу ру ва ње или 
не ко ја си гур на ид ни на, ту ку ка ко за вет да ос та нат за-
ед но во она што вре ме то ќе им го до не се. Иде ја та за 
де те бе ше ре чи си не под нос ли ва, но до вол но вис ти ни-
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та от ка ко се по ја ви ја пр ви те зна ци. Ма ри бе ше пос ми-
ре на от кол ку Ем ре. „Ќе се сп ра ви ме со ова“, му ре че 
таа, зна еј ќи де ка не пос тои друг из бор. До мо мен тот 
ко га се ро ди Ко ти – не ка де по ме ѓу Аден и Ав с т ра ли ја 
– обај ца та не ка ко сфа ти ја де ка се на на вис ти на мно-
гу дол го па ту ва ње и де ка ниш то прет ход но не мо же-
ло да ги под гот ви за тоа, ни ту за ро ди тел с т во то ни ту 
за прет с тој ни те не вол ји.
 Ем ре бе ше пр ви от кој мо ра ше да пра ви пла но ви. 
Ма ри $ се пре да де на се кој д нев на та ру ти на на хра не-
ње, ка пе ње, прес ле ку ва ње и га ле ње на бе бе то. Ду ри 
и по дел ба та на маш ки и жен с ки дел во хос те лот се 
чи не ше де ка не ја заг ри жу ва прем но гу.
 Ем ре се из ма чу ва ше, уш те од са ми от по че ток. Тат-
ков с т во то мо же би му дој де не на деј но, но ис то та ка 
мно гу по ве ќе ги зац в р с на не го ви те на по ри за пре-
жи ву ва ње на се меј с т во то, един с т ве на та мож на цел 
во тие де но ви. Па ту ва ње то се чи не ше бес ко неч но, а 
Ем ре нај де вре ме да раз мис лу ва. И, раз мис лу вај ќи, 
поч на да си иг ра.
 Да се из бе га од ст раш на та, на лик на зат вор с ка тол-
па и од ано ним нос та на До се ле нич ки от хос тел бе ше 
пр ва та за да ча. От ка ко ја ис пол ни, поч на да раз мис лу-
ва ка ко да за ра бо ти.
 Ем ре го пра ти ја во аген ци ја та за вра бо ту ва ње ко ја 
им по ма га ше на до се ле ни ци те. Ги ис пол ни фор му ла-
ри те, на ан г лис ки, и ги наб ро ја си те свои ква ли фи ка-
ции. Уни вер зи тет с ка та дип ло ма и го ди ни те ми на ти 
(1936 до 1943) ка ко но ви нар не зна чеа ниш то. Ни ту пак 
не го во то вла де е ње на се дум ја зи ци и спо соб нос та да 
пи шу ва на ма ши на. Го пра ти ја да ра бо ти во ед на вул-
ка ни зер с ка ра бо тил ни ца, од 6 на ут ро до 4 поп лад не.
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 Пр ви от ден на ра бо та, сè уш те воз бу ден од про на-
о ѓа ње то на свој ќош во ку ќа та на фрау Роз берг, и лут 
на храб рос та ко ја му доз во ли да го ку пи ве ло си пе дот 
со си те тие ра ти и ст ра от ни те ка ма ти, стиг на де сет 
ми ну ти по ра но, сле деј ќи ги упат с т ва та од аген ци ја-
та за вра бо ту ва ње за пи ша ни врз опа чи на та на еден 
стар ле ток за ав с т ра лис ки от сис тем за ода но чу ва ње 
на вра бо те ни те. Мо ра ше да зас та не на не кол ку се ма-
фо ри за да ги про ве ри ими ња та на ули ци те и ск р ш-
ну ва ња та. Се по чув с т ву ва прес ре ќен ко га му ус пеа да 
стиг не.
 Но, не го ви те но ви ко ле ги беа след на та пречка. Ка-
жу ваа буч ни и воз не ми ру вач ко нав ред ли ви комента-
ри за об ле ка та на Ем ре – за кос ту мот, бе ла та ко шу ла 
и вра тов р с ка та (по зај ме на), за не го ви те коже ни ра ка-
ви ци, за шап ка та хом бург и не го ва та ак товка. По неко-
гаш е преч ка да се раз би ра ја зи кот. Ем ре не ги сфа ти 
си те но ви збо ро ви, ни ту пак лиз га ви те, пре натру па-
ни ак цен ти, но вкуп ни от впе ча ток бе ше потполн.
 Еден пос тар чо век со ку са се да ко са и ра бот нич ки 
ком би не зон го упа ти кон служ бе нич ки от од дел за да 
ги по пол ни по да то ци те за вра бо ту ва ње то а по тоа во 
соб ле ку вал на та, ка де што Ем ре пот пол но се сле че и 
од сво ја та чан та из ва ди све жо ис п ран ком би не зон 
(ве ќе му беа ка жа ле ка ко ќе тре ба да би де об ле чен). 
Длан ки те му беа ме ки и бле ди, тоа е вис ти на, но ќе 
оц в р с нат („Мо чај ги“, му ре че не го ви от нов шеф). Во 
бе гал с ки те кам по ви низ цен т рал на Ев ро па го има ше 
од ра бо те но сво јот дел од теш ка фи зич ка ра бо та.
 Вул ка ни зер с ка та ра бо тил ни ца бе ше мес то на крај-
нос ти. Крај на жеш ти на. Кра ен на пор. Кра ен ја зик. 
Ем ре са мо не кол ку па ти тре ба ше да за мо ли да му ги 
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пов то рат и да му ги об јас нат упат с т ва та. Се ко гаш се 
тру де ше, прем но гу се тру де ше. Не го ви те ко ле ги го 
кри ти ку ваа и не му му бе ше теш ко да за ба ви и да го 
ис пол ни не из ре че но то но де фи ни тив но ба ра ње за ми-
ни мал но ра бо те ње а не за мак си мал на ефи кас ност. 
Во па у зи те за ру чек или за чај, Ем ре го по ду чу ваа за 
по фи ни те по ен ти на ин дус т рис ки те ог ра ни чу ва ња. 
Тој се др же ше до сво јот план, и на кра јот на се ко ја 
сме на, до де ка дру ги те ск р ш ну ваа кон па бот на не-
кол ку пи ва, Ем ре те мел но се чис те ше под ту шот и се 
об ле ку ва ше во сво ја та фор мал на об ле ка, пред да ги 
за ка чи штип ки те и да го от к лу чи свет на ти от ве ло си-
пед од не го во то ск риш но мес то. Ги нав ле ку ва ше ра-
ка ви ци те и го мес те ше хом бур гот под сов р шен агол 
пред да тргне на зад кон пан си о нот.
 Са мо ед наш се пре ла жа да оти де во па бот со дру-
ги те ра бот ни ци. Тоа бе ше от ка ко ја при ми пр ва та 
пла та, и не кои од гру па та ин сис ти раа де ка мо ра да 
им вик не рун да на си те. Тие зе доа пи ва. Ем ре тив ко 
по ба ра бе ло ви но. Бес рам но го за де ваа, но ду ри и на 
кра јот на пр ва та не де ла тој зна е ше ка де му е мес то то, 
а тоа бе ше над вор.
 Пот с ме ва ња та со не го ва та шап ка и не го ви те ра ка-
ви ци и не го ва та „п рок ле та таш на“ се на ма ли ја. По 
еден ме сец, тие ста наа поп рис тој ни, гор ди на сво јот 
Пер фе сор во вул ка ни зер с ка та ра бо тил ни ца. Но, ден-
та ко га ја при ми пр ва та пла та, Ем ре пла ти за сво ја та 
инак вост.
 По не ко гаш, се пак, от к ри ва ше де ка се се ќа ва на 
не кои по мал ку неп рис тој ни фин ти од сту ден т с ки те 
де но ви (не го ви от ту тор по ан г лис ки ги са ка ше по ве-
ќе нив от кол ку Китс и Ше ли) и, за да по ка же прис тој-
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ност, поч на да ги ци ти ра. Пред да зав р ши се зо на та, 
не кол ку ми на од пом ла ди те ги имаа за пом не то фин-
ти те и нив ни от ак цент.
 Ем ре мо же би се по ка жа ка ко „доб ро ба те“ но ко-
вер тот со пла та та се бе ше ст ра от но ис тен чил и до де-
ка се во зе ше на кај до ма раз мис лу ва ше ка де мо ра да 
заш те ди за да на до мес ти. По ја до ци те беа ис ф р ле ни. 
Се га ќе мо ра да го ели ми ни ра и ру че кот. За сре ќа, 
има ше от к ри е но еден ун гар с ки „д руш т вен клуб“ ка-
де што прис тој но то ја де ње бе ше ев ти но, до кол ку не 
се по чес ти со прес ка па та ун гар с ка ра ки ја од кај сии.
 Не го ви от ви кенд „биз нис“ ка ко пре ве ду вач и пи-
шу вач на пис ма оде ше сла бо. Се има ше до го во ре но 
со дру ги те од До се ле нич ки от хос тел; ма жи кои тре-
ба ше да по пол ну ва ат фор му ла ри, или да пи шу ва ат 
мол би и ба ра ња, или кои во оп ш то не зна е ја да пи шу-
ва ат. Тој сос та ву ва ше ре чи ти и лаж ли ви пос ла ни ја 
до нивните са ка ни  или до да леч ни те се меј с т ва, во 
Ита ли ја, во Ав с т ри ја, во Ун га ри ја.
 Но, иа ко Ем ре во тие први не де ли на сло бо да се 
за фа ти со так ви те об в р с ки – и нап ра ви без б рој пре-
во ди, пре пи си и пис ма – ко га дој де вре ме за пла ќа ње 
си те беа во ис та та ка ша. Тоа не му но се ше ни ка ков 
при ход, ос вен то ва рот на до ве ру ва ње то чуд ни приз-
на ни ја. Ос та на ти те пот сет ни ци ги ис ки на. Ма ши на-
та за пи шу ва ње бе ше вра те на во ку фе рот.
 Не го ви те ја зи ци го из не ве ри ја. Дол го вре ме му се 
чи неа ка ко ре чи си си гу рен па сош кон ма ли те ус лу ги 
и спо год би. „Мо жат да ни зе мат сè ос вен об ра зо ва ни-
е то“, ин сис ти ра ше не го ва та мај ка. Ов де во Ав с т ра ли-
ја об ра зо ва ни е то бе ше сма ле но до фи но чув с т во на 
иро ни ја. „Што си ра бо тел по ра но?“ го пра ша еден од 
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не го ви те ко ле ги. Ко га Ем ре од го во ри де ка сту ди рал 
ја зи ци, тие грак наа, ре чи си во хор: „Не, ра бо та. Што 
си ра бо тел?“. Се пра ве ше де ка не раз би ра, но тоа са-
мо пре диз ви ка гру би пот с ме ва ња. И вис ти на бе ше: 
ди ја лек тот на кој тие збо ру ваа до вол но чес то бе ше ја-
зик по и на ков од оној кој тој го изу чу ва ше, ду ри и кај 
Ди кенс и Со мер сет Мом.
 Фрау Лоз берг бе ше прев р т ли ва. Иа ко пред ло жи 
мож нос ти за не кое дру го смес ту ва ње и ду ри и му 
доз во ли на Ем ре да го чи та неј зи ни от при ме рок од 
не дел но то из да ние на Ог лас ник или Вес ти, на со ки те 
кои му ги да ва ше се ко гаш се по ка жу ваа ја ло ви – пре-
ви со ка ки ри ја, пре да ле ку од ра бо та та, со би те прем-
но гу нат ру па ни или пре тес ни за трич ле но се меј с т во 
– и се ко гаш от ка ко ќе се вра те ше, прем но гу ра зо ча-
ран за след на та пот ра га, фрау Лоз берг ре чи си инч по 
инч го зго ле му ва ше сво е то вни ма ние. На кра јот, Ем-
ре ко неч но поч на да сфа ќа.
 Во еден брз по тег зе де стан во гра дот. Се сос тоеше 
од три со би на ка тот над фри зер с ки от са лон, а един-
с т ве ни от влез во де ше ток му низ са ми от са лон. Бе ше 
пот пол но не за кон с ки. И не ма ше куј на ни ту во да. Три 
праз ни со би на врвот од чк ри па ви те ска ли ла. Мора ше 
да нај де кре вет, и прек рив ки, ду шек, перница, ка ко и 
не кои неш та за бе бе то, а што ќе пра ви со водата?
 Со по мош на еден чеш ки во до вод џи ја кој му дол-
же ше за еден се ри јал дво лич ни пис ма до же на си, ед-
на Ита ли јан ка ко ја сè уш те го че ка ше да $ пра ти па ри 
за пат, ус пе а ја да сп ро ве дат во да од зад на та улич ка и 
да ин с та ли ра ат ба кар на цев ка на над во реш ни от ѕид 
(ск ри е на зад ед на ог ром на пол за ви ца). Ете, се га ба-
рем има чеш ма. Во до вод џи ја та му пред ло жи ма ла 
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печ ка на гас. Ка ко што се по ка жа, на ка тот не ма ше 
ни ст ру ја. Па, би мо жел да ку пи не кол ку ке ро зин с-
ки лам би. Ко ли ба та на Ма ри во ав с т рис ки от Ти рол 
има ше са мо так во ос вет лу ва ње. Ко га по чув с т ву ва де-
ка по ве ќе ниш то не мо же да сто ри во тој миг, фа ти 
ав то бус до До се ле нич ки от хос тел. Се вра ти со се меј с-
т во то.
 Фрау Лоз берг бе ше бес на ко га раз б ра, се за-
канува ше де ка ќе ги из вес ти влас ти те. Ем ре ус пеа 
да ја сми ри ду ри от ка ко $ ве ти де ка ќе ги бо јо са и 
дру гите надво реш ни ѕи до ви од неј зи на та ку ќа. Тоа 
зна че ше уш те цел ме сец ви кен ди кои би мо же ле да 
би дат употре бе ни за неш то по ко рис но, но вре де ше.
 Ма ри го гле да ше ста нот со не го ви те прав ли ви и 
праз ни зе ле ни ѕи до ви и заг ри же но му се смеш ка ше 
на Ем ре. Од про зо ре цот мо жеа да гле да ат во ѕи дот од 
ту ли од дру га та ст ра на на улич ка та.
 „Пог лед ни“, ре че таа и по ка жа кон ма ли от страк 
кој рас те ше во пук на ти на та на ту ли те бли зу до врвот. 
Бе бе то пла че ше, му рас теа за би. Ја ми наа пр ва та заед-
нич ка ноќ пос ле по ве ќе од шест ме се ци на кр ц ка ви от 
кре вет со прав ли ви ќе би ња и со са мо ед на пер ни ца. 
Де те то ле же ше ме ѓу нив и се бу де ше ре чи си се кој 
са ат. Го ис ка ка кре ве тот. Ем ре не мо же ше да спие. 
Зна е ше де ка мо ра да ста не во 4:30 за да ја из во зи до-
пол ни тел на та раз да ле чи на до вул ка ни зер с ка та ра бо-
тил ни ца.
 По ме ѓу пе ри о ди те на хра не ње и сми ру ва ње на 
де те то, же на му цврсто спи е ше. Ем ре се оби де да се 
сети ко га бе ше би ло, ка ко бе ше би ло, ко га првпат беа 
би ле за ед но. Ма ри заб ре ме ни мно гу бргу. За првпат 
се зап ра ша: бе ше ли тоа слу чај но?
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 Во тоа вре ме тој не мис ле ше на ни как ва цврста ид-
ни на. Един с т ве но зна е ше де ка не го во то ми на то пот-
пол но ис чез на ло. Ста нот во Бу дим пеш та одам на му 
бе ше од зе мен од влас ти те и на ци о на ли зи ран. Не го-
ви те ро ди те ли не ја пре жи ве а ја 1943-та. Ја зна е ше са-
мо бу ша ва та же на ко ја го во де ше „Ун гар с ки от клуб“ 
и двај ца та се ла ни од па ту ва ње то кои го збо ру ваа не го-
ви от ја зик. Ма ри збо ру ва ше гер ман с ки и тв р дог ла во 
од би ва ше да на у чи ан г лис ки. Ем ре се прев р ту ва ше и 
се оби ду ва ше да не ја раз бу ди ту ѓин ка та со ко ја го де-
ле ше кре ве тот. Улич на та све тил ка фрли жол те ни кав 
пра во а гол ник на сп ро тив ни от ѕид. Ос т ри от ми рис од 
фри зер ни ца та под нив не мо же ше да се иг но ри ра. За 
миг по мис ли на удоб на та, прет ру па на пред на со ба на 
фрау Лоз берг. Во неа ви сеа две мас ла на плат но со ог-
ром ни рам ки: ал п с ки пеј заж, оса ме на ви ла. Има ше 
теш ки за ве си на про зор ци те. Тоа го пот се ту ва ше на 
ста нот на не го ва та тет ка во Бу да. Не ма ше иде ја каде 
е се га тет ка му, или што се слу чи ло со неј зи ни от са-
кан ме бел. Ма ла та со ба на фрау Лоз берг ја има ше 
леп ли ва та топ ли на на се ќа ва ња та. Зна е ше де ка не 
смее да им доз во ли на се ќа ва ња та да го преп ла ват. 
Но, во тие мо мен ти му се чи не ше ка ко да е ре чи си 
та му, иа ко – се раз би ра – ниш то не мо же ше да би де 
по ста ро.
 Вул ка ни зер с ка та ра бо тил ни ца се га ста на не гов 
жи вот. Или до не ко ја вид ли ва ид ни на. Ова бе ше не-
го ва та ег зис тен ци ја, и му се чи не ше опип ли ва ка ко 
ог ра да од бод ли ка ва жи ца. Ос вен што окол нос ти те 
се сме ни ја. Ду ри и тој го сфа ти тоа. Че кор по че кор. 
Прво еден, па друг че кор, и се га мо же ше да се об ѕ р-
не на на зад и да ви ди ка ко то ва рот на оча јот и та по то 
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ис т ра ју ва ње се вра ќа ат на зад. Ѕи до ви те на ова мес то, 
фа те ни во тој от с јај на свет ли на та, но сеа оде ци кои 
тој не ма да ги за пом ни. Но, ко га ќе ја зе ме след на та 
пла та ќе ја зе ме Ма ри да из бе рат ев тин ма те ри јал за 
за ве си. До кол ку таа не ма неш то по ит но за ку пу ва ње. 
Што е со се ма мож но...
 Во си те тие го ди ни на пот чи не тост, бе га ње, очај-
ни и не на деј ни пре мес ту ва ња, тран зит ни кам по ви, 
ба ра ки, чуд ни вра бо ту ва ња и уш те по чуд ни здел ки 
на цр ни от па зар, тој ни ко гаш не бе ше по мис лил на 
та ка ед нос тав ни но јас но за мис ле ни по че то ци. Са мо 
зав р ше то ци. Се кој мо мент бе ше крај. Се ко ја но ва 
про ме на бе ше крај. Не го ви те се дум ја зи ци, си те беа 
кра е ви, ис то вет ни, изо ли рај ќи го од нат ре до де ка ис-
тов ре ме но му да ваа го вор ли вост на ко ја дру ги те му 
за ви ду ваа. Ов де ќе от ф р ле ше не кои неш та, но и ќе 
зе ме ше но ви. Ја зи кот бе ше лук суз, тоа го на у чи. Ја-
зи кот бе ше алат ка на тр го ви ја та, не на чув с т ва та или 
на чо веч ка та топ ли на. Топ ли на? Пос то е ше са мо топ-
ли на на те ло то. Или не го во то сту де ни ло.
 Пр ва та сред ба со Ма ри: иа ко и тоа се чи не ше ка-
ко уш те еден крај, кој на вис ти на ни ка де не во де ше, 
ос вен кон мо мен т но за до во лу ва ње. Мо мен т но зас пи-
ва ње. Зас пи ва ње.
 Тоа бе ше по че то кот.
 Под гот ву вај ќи се да ста не, Ем ре по мис ли на жеш-
ти на та ко ја му прет с тои на ра бо та и на гру бо то и кле-
то то по иг ру ва ње на не го ви те ко ле ги, и сфа ти де ка 
не го ви от жи вот е са мо по че ток, се ко гаш бил са мо по-
че ток. А тие по че то ци се ко гаш во деа по на та му. Две 
го ди ни, по мис ли. Ед на го ди на.
 И се нас меа тол ку глас но што бе бе то зак ме чи а 
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Ма ри ја ис п ру жи ра ка та – не кон Ем ре. Шест ме сеци, 
по мис ли тој. Ќе го за пи шам ова, оваа со ба. Не, ќе нај-
дам апа рат и ќе ја фо тог ра фи рам. За шест ме се ци ќе 
пог лед не ме на на зад и ќе ви ди ме кол ку да ле ку сме од-
ми на ле.
 Да ли не ко гаш по ра но имал так ва мис ла?


