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ВД
О
ВИ
Ц
АТА О

Д
 КУРИ

ЌАН
О
ВЦ
И

На Ж
енски водици О

рде Тикески испи две-три чаш
ки топла

ракија крај огнот од Бурадовци, па влезе во црквата. М
у подаде

пари на клисарот и зеде три свеќи одбивајќи го кусурот. Доде-
ка размислував колку свеќи да купам, О

рде веќе ги запали
своите три свеќи и ги забоде во песокот на горниот дел од
свеќникот и три пати се прекрсти, но наместо да отстапи нана-
зад и да направи простор за оние ш

то чекавме зад него, тој
исчекори кон олтарот и тапо клекна на камениот под.

- Богородице - викна О
рде небаре го дерат - или ж

ени ме
или земај ме!

Влезените во црквата се загледаа во клекнатиот пред нив,
па не мож

ејќи да се воздрж
ат, да не прснат во смеењ

е, крстејќи
се побрзаа еден по еден надвор.

- Богородице - одново викна О
рде, небаре не е чуена него-

вата молитва - или ж
ени ме или земај ме!

Двајца маж
и пријдоа крај олтарот, се прекрстија, но пред

да го ф
атат за рамена клекнатиот и да го изнесат надвор, тој

викна колку ш
то го држ

и гласот:
- Богородице! За три дни, или ж

ени ме, или земај ме!
Четворица маж

и го изнесоа О
рдета, онака клекнат, од

црквата и го оставија крај огнот од Куриќановци.
- Тури ми едно чаш

е! - му заповеда О
рде на момчето ш

то
го држ

еш
е чајникот со топла ракија в раце. Тоа малку се двоу-

меш
е во исполнувањ

ето на наредбата, но старецот крај него
потврдно му кимна со главата.

- Тури му, тури му! Таков е денот. За Водици никому не
му се одбива ж

елбата за уш
те една топла ракија. Тури му, а

тој и онака половина ќе ја истури во огнот.
- Ќе ја истурам, ама в грло - се јави О

рде без да крене
поглед.

Се наведнав крај огнот куриќановски за да земам дрвце и
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да ја запалам цигарата додека момчето ја полнеш
е чаш

ката.
Вдиш

ав од ракиената пареа и подзамиж
ав пред да пламне и

стивне истурената чаш
ка ракија ш

то О
рде со ф

рлањ
е ја истури

во огнот.
- Веќе не пијам - рече О

рде.
- До кога? - праш

ав.
- Веќе не пијам!
Се обиде да стане, но кога сети дека не му успева, се

ф
ати за мојата подлактица и молеж

ливо ми рече:
- Леба ти, одведи ме дома.
На претпоследното камено скалило, од дворот на црквата

до патот, О
рде греш

но исчекори и летна надолу со раш
ирени

раце за да се ф
ати некаде. М

ене, пак, неш
то ме задрж

а да
застанам и да замиж

ам. О
чекував да плесне на патот, но кога

ги отворив очите О
рде не само ш

то стоеш
е на нозе туку и

цврсто се држ
еш
е за рамената од вдовицата од Куриќановци,

која како од земја да изникна. Ш
амијата $ беш

е на рамена.
Најверојатно, О

рде $ ја симнал од главата при обидот да се
задрж

и за неш
то при падот. А без ш

амија на глава вдовицата
беш

е друга ж
ена, па затоа и двајцата гледавме во неа како

во чудо.
- О
ва е судбина - рече О

рде.
- Јас сум виновен - реков приоѓајќи им.
- О
ва е судбина - повтори О

рде.
- Ќе одиме ли? - праш

ав.
Некое време трепереа како незалебено дрво, а откога ви-

доа дека чекам одговор на моето праш
ањ
е, се одвоија како

да се затекнати во небрано. Вдовицата се ф
ати за ш

амијата,
но не мож

еш
е да ја намести на главата без да ја одврзе. Ја

замазни молкум косата и го продолж
и патот.

Долго гледавме во вдовицата со подотворени усти, пред
да $ свртиме грб и да заминеме занемени. На сретсело О

рде
ми се отргна од раката и наместо кон својата куќа тргна кон
градините.

- Каде? - подвикнав. - Куќата ти е ...
- Знам, знам. Ќе одам во плевната.
Кренав рамена и реш

ив да се вратам пред црквата. Вдиш
ав

и почувствував мирис на топла ракија. Ги издолж
ив чекорите.

Пред скалите ш
то искачуваа во црквата се разминав со вдо-

вицата од Куриќановци. Ш
амијата уш

те не $ беш
е врзана на

главата.
- Ш

то стори со...? - загриж
ено ме праш

а.
- О
тиде кон плевната во градината - одговорив и со напор

ја голтнав плунката.
Сакав да најдам некое оправдание ш

то не сум успеал да
го одведам дома, но таа веќе ме одмина. Пот ми ја обли снагата
кога стапнав на второто скалило. Се свртев. Запалив цигара.
Пак се свртев и бавно почнав да се искачувам по скалите
нагоре. Кога ги видов огновите, реш

ив да се вратам од кај
ш
то дојдов.
Пред да ја отворам вратата од плевната, слуш

нав ж
енски

глас однатре:
- Стани, стани, ќе замрзнеш

!
Тивко отстапив наназад за да заминам, но по првиот чекор

се вдадов над плевната. Пронајдов пукнатина во ѕидот и ѕир-
нав внатре.

Вдовицата наведната над О
рдета со десната дланка го

тропкаш
е по градите.

- Стани - молеж
ливо изусти таа.

О
рде ја крена раката за да се ф

ати за нејзините рамена,
но прстите му запнаа за нејзиниот ф

устан и го кренаа угоре.
Таа не направи никакво движ

ењ
е освен ш

то длабоко издиш
а,

па за миг лицето $ се скри зад облачето пареа. При повторното
вдиш

увањ
е видов едно друго лице, многу помладо, непознато.

Кога го спуш
тив погледот надолу, едвај зедов воздух. Ги раш

и-
рив дланките како јас да ги галам белите натколеници од
вдовицата. Во еден миг ни се сретнаа погледите. Ги подгризна
усните, замиж

а. По некое време нејзините ш
ирум отворени
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очи го сретнаа мојот скаменет поглед. О
дново замиж

а. Рас-
петлуваш

е неколку блузи, па ме заслепија нејзините надуени
гради. Го опседна О

рдета гледајќи ме. Нејзиниот поглед ме
пресече небаре е коњ

аник со исукан меч ш
то ја натокмил

целта. Потстана неколкупати како да збоднува коњ
 одмавну-

вајќи ми со главата. Замиж
а како да очекуваш

е ветер. Покорно
го спуш

тив погледот и отстапив, нервозно удирајќи со тупани-
ца по грубо делканите ш

тици на ѕидот од плевната.
- Ниш

то, ниш
то - се чу смирувачкиот глас на вдовицата.

Таа вечер неброено ми ги дополнувале чаш
ите. Неколку-

пати сум заспивал и сум се будел и сум барал ракија. Едвај ме
одвлечкале дома. Се сеќавам само дека сонував огнови.

Утредента напладне О
рде беш

е стокмен како за кадросува-
њ
е. Се сретнавме на скалите пред црквата.

- М
и било судбина - рече О

рде.
- Ш

то, како? - праш
ав.

- Ај, не се прај наудрен - со насмев ми одврати.
Направив уш

те неколку чекори нагоре по скалите и свртев
назад. Знаев дека ако влезам в црква, ќе легнам пред олтарот
и уш

те погласно ќе ја каж
ам молитвата ш

то вчера ја извика
О
рде.

ЕД
И
ТА или П

О
ЕЗИ

ЈАТА Е ЕД
И
Н
СТВЕН

А П
РАВД

А

Тој не се сеќаваш
е на бојата на небото во Александрија

оти за цело време на семинарот во библиотеката го гледаш
е

нејзиниот проф
ил. Не мож

еш
е да се сети ни од каде ја најде

нејзината e-m
аil адреса. Неговата прва e-m

аil порака беш
е:

„Ах! Александрија“.
Кога утредента кликна со глуш

ецот од компјутерот на
Check M

ail, ја прочита следнава порака:
“W

hat do you m
ean под Yahoo, каде на Yahoo?

Get your free @
yahoo.com

 address.”
Ја достави својата yahoo.com

 адреса и допиш
увањ

ето за-
почна:

19.11.1998
10:30:01

Се обидувам да те испровоцирам да прозбориш
, но не ми

поаѓа од рака. Те заведувам, врескам. Се будам.
 Го посакувам оној сув и опоен мирис на воздухот во Еги-

пет, наргилето и твојот поглед. - Едита
20. 11.1998

10:30:00
Стоиш

 зад мене додека се пречкам со продавачите ш
то ми

одземаат драгоцено време убедувајќи ме во квалитетот на
стоката ш

то ја држ
ат в раце.

Се обидувам со молчењ
е да ги пробијам сите бариери и

да те допрам. Ќе те барам таму каде ш
то наргилаш

. М
и остану-

ва најтемната страна - ж
елбата. - Едита

21.11.1998
10:30:00

Им ја раскаж
ав твојата бајка за човекот ш

то скитал по
светот собирајќи камили за да мож

е да ја откупи саканата
ж
ена. Децата заспаа со насмев, одуш

евени од силата на него-
вата љ

убов, а мене цела ноќ ме прогонуваа облаци. - Едита
22.11.1998

10:30:05
Начинот на кој размислувам го пречекува секоја твоја ре-

ченица. Немој, те молам, да ја изустиш
 вистината дека сè
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уш
те ги немам собрано камилите и да ги предупредиш

 пустин-
ските карвани дека сум сувиот ветер. О

вој Yahoo начин да те
почувствувам е мојата предност. Но, како да ти го допрам
образот кога не мож

ам да ти подарам ѓердан од јасминови
цветови? Пссст! Начинот на кој те пронаоѓам е: легнувам, ја
прекривам главата со сон и никој не мож

е да ми те одземе. -
Јас

22.11.1998
23:30:01

Добро утро (знам дека ова ќе го читаш
 утре). Се смеш

кам
чувствувајќи го твојот поглед. Те барам. Знам дека си тука
некаде и дека се насладуваш

 од мојата збунетост. Влегувам
во такси не каж

увајќи го правецот. Се вртам. О
чекувам звуци

на дајре и на оние смеш
ни неш

та на прстите ш
то потсетуваат

на кастанети. Ја пронаоѓам само својата соба со расф
рланите

работи, онака како ш
то и ги оставив. Го земам единствениот

доказ за твоето постоењ
е - папирусот со чудните ликови, оној

со кој ме насмеа, наместо да ме продадеш
 на сопственикот на

дуќанот. Треперам. - Едита
23.11.1998

10:30:00
Како да скријам дека си дел од сликата ш

то пријателите
ја гледаат во мојот сурат, за да не ми те одземаат со сугестивни
праш

ањ
а? Како да се најдам на облаците кога не се сеќавам

на небото?! А потврдно да ме допреш
е, во оние слики, наре-

дени во албумот на неисполнетото - кај ќе ми беш
е она утре?

Затоа сите патници ги кријат спомените кога се враќаат во
својата кож

а. А јас својата ја слеков за одново да ж
ивеам, но

наместо да се подмладам, се руш
ат камени блокови од пира-

мидите и како дож
д од песок, нудат абдест и молитвата почну-

ва... Се сеќавам на плаж
ата во Александрија... - Јас

24.11.1998
18:00:25

Некои чудни сили не ми дадоа порано да ти пиш
ам. Талкав

низ градот барајќи те. Ја извлекувам линијата на твојот лик.
Кај е сега пајтонот со смеш

ниот пајтонџија, кој наплатува
само во странска валута? Кај се сите светла на онаа вечер

кога го минувавме мостот преку Нил бегајќи од продавачите
на цвеќињ

а? Кај е мирисот на тие рози? Кај ли скиташ
? Затвори

ги очите! - Едита
03.12.1998

10:30:05
Провеа неш

то (на 01 и 02.12) како да ме напуш
таш

. Не те
пронајдов под моите клепки, па обучен да патувам и горам
низ ж

елбите, долго се гаснев над Сараево. Ѕиркав низ освет-
лените прозорци, се претворав во уво за да ги издвојам твоите
зборови, престанував да диш

ам за да не се издадам... Сите се
разбудија кога те довикував и удрија во плач држ

ејќи ја
вратата за да не ја отворам и да не излезам надвор. М

е открија,
но низ прозорските окна го видов Луксор, излегов во Каиро и
долго седев на плаж

ата во кралскиот дворец во Александрија
гледајќи во твојот балкон. Па добро бе, мајку му, кај си?!
Вистина ли е ш

то дознавам дека се раскаж
ува? Ги чуваш

 ли
ш
колките ш

то ти ги дадов? М
е слуш

аш
 ли? - Јас

03.12.1998
17:35:12

Како да не ти ја истурам в џебови водата од сите вази на
светот? Како да се подготвам за твојот e-m

ail кога белината
на компјутерот ми ја бриш

е започнатата приказна? ...Сепак
ги одбирам наргилето и покриениот сокак во чарш

ијата Хан
Халили во Каиро како единствена вистинска мож

ност ш
то го

потврдува правилото: „Сонот е некаде другаде“! - Јас
22.12.1998

10:30:02
Патувањ

ата секогаш
 ме одуш

евуваат. Во Париз сум. Игра
е да се склопуваат различни слики со личности од минатото.
Ш
етавме преминувајќи ги мостовите на Сена. Те видов во

Лувр и те чекав пред Нотр Дам. М
е разорува ж

елбата минатото
да го пренесам во овие времињ

а, иднината да ја прониж
ам со

синџир од јасмин. Сеќавањ
а: го чувствувам песокот на лицето,

кож
ата и косата. Со денови трагам за да те најдам. Не мож

ам
по истиот пат да се вратам. Двоумењ

е пред твојот поглед.
Како да те најдам? Украдам? Како заедно да се изгубиме? Ти
благодарам за рамазанските честитки. - Едита
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27.12.1998
10:30:07

Прекрасно е да те гледам во мојата тврдина од сни на
која никој не успеал да се искачи. А како само се досети да го
сториш

 тоа отворајќи ја вратата со поглед. М
и недостасуваш

и само сакав да ти каж
ам дека мислам на тебе. - Едита

27.12.1998
14:30:01

Дозволи ми да заспијам. Колку само место ти направив.
Далечината веќе не мож

е да ме прободе за да прокрвави месе-
чината на јасминот. Еј, како само научив да патувам, да слу-
ш
ам, да ги прекривам очите со слики, да се будам и да ти се

насмеам, да те довикувам. Го знаат тоа сите: заскитани, неми,
без сон, таж

ни и ш
то читаат од усни. - Јас

27.12.1998
15:30:14

Кој си? О
д каде ти е мојата адреса?! - Едита

27.12.1998
15:35:11

Едита, поезијата е единствена правда. - Јас

Џ
ЕН
ЕТ-КАП

И
Џ
И
К

О
д Св. Врачи до Крстовден, Никола М

ихаил испуш
таш

е
душ

а и пред секое зајдисонце беседеш
е: „Светило за телото

е окото. И така, ако твоето око биде чисто и целото твое тело
ќе биде светло; ако, пак, твоето око биде алчно, целото тело
ќе ти биде темно. И така, ако светлината, ш

то е во тебе, е
темнина, тогаш

 каква ли ќе е темнината?“.
Во тоа есенско попладне, Никола неколкупати ја креваш

е
главата од постелата. Загледан во дворот небаре очекува некој
да помине низ ѕиданата ограда. Кога посиве и последната
трага на црвенилото од сонцето, тој стана од постелата и
седна на столчето крај двокрилниот прозорец.

- Време им е за јација! - изусти старецот.
Се облече сам по три месеци леж

ењ
е и отиде во кујната.

Син му Бош
ко седеш

е крај телевизорот загледан во некој воен
ф
илм. Снаата ш

иеш
е неш

то под светилката. Теш
киот мирис

на зовриеното вариво му создаде мачнотија во утробата, но
детските пелени, обесени околу печката на дрва, го исполнија
со мир и спокојство.

- Стана, а? - воздивна синот.
- Реш

ив да го отворам капиџикот.
Снаата подзапре со диш

ењ
ето и го сврте погледот кон

свекорот. Синот нервозно извади цигара од кутијата, ја протри
меѓу прстите, ја оближ

а и длабоко вовлече за да ја запали
пред вратничето од ќумбето.

- Кога? - праш
а синот.

- Сега! - одговори старецот.
- Сега реш

и или сега ќе го разѕидаш
?

- Ти ќе го разѕидаш
!

- Кој го ѕидал тој нека го...
- Ти да молчиш

! - ја прекина Бош
ко ж

ена си.
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* * *

Утредента, пред изгрејсонце, Никола и син му Бош
ко стоеја

крај ѕидот, со гребењ
е обележ

увајќи го местото каде ш
то

некогаш
 бил капиџикот, кој стотина години ги поврзувал куќи-

те на дедо М
ихаил и амџа Сабит. На едните низ капиџикот им

било поблизу до џамијата, а на другите до градините во Чаир
и до гробиш

тата.
Кога синот се качи на скалата и ја откорна првата тула со

ѕидарскиот чекан, старецот длабоко воздивна.
- Знаеш

 - рече Никола - кога умре дедо ти М
ихаил, низ

капиџиков го носеа пијани луѓе. Се сопнаа и сосе ковчегот
летнаа во дворот на амџа Сабит. О

ние ш
то одеа напред беа

раскрвавени, врз нив леж
еш
е дедо ти. Се стрчавме да ги

кренеме луѓето и да го вратиме покојникот во ковчегот, но
тогаш

 дедо ти М
ихаил стана и со прекор се загледа околу

себе. Пијаните кога го видоа тоа ф
атија пустина, газ преку

глава, низ дворот на амџа Сабит. Дедо ти од тој ден прож
ивеа

уш
те десетина години, а капиџикот цела Гази Баба го нарече

Џенет-капиџик, но откако се роди ти, мајка ти, знаеш
, сум ти

раскаж
увал...

- Знам, знам, ми раскаж
увале и други - потврди синот и

му ја подаде втората тула на татка си.
- Пред поплавата - продолж

и таткото.
- Ги знам сите случки! - нервозно доф

рли синот.
- Пред поплавата, во Скопје, занаетот во чарш

ијата почна
да изумира. Со денови никој не го пречекоруваш

е прагот на
дуќанот. Бевме реш

ени да го затвориме и да се вработам нека-
де на држ

авно. Уш
те не мож

ам да го заборавам вкусот на
турш

ијата, четирипати неделно јадевме турш
иени пиперки

полнети со ориз, а трипати грав. Во тие денови амџа Сабит,
кој од дрвенарија правеш

е само налани, разгласи дека во
дуќанот на М

ихаил се прават најубавите налани и работата
тргна како улава. Толку добро ни одеш

е ш
то не знаевме ш

то

да правиме со парите. Кај нас тргна, а кај амџа Сабит секна
работата. Дедо ти М

ихаил веднаш
 почна да ја дели работата

со амџа Сабит, но мајка ти се вмеш
а, неколку пати бегаш

е кај
нејзините, а за да се врати, бараш

е да го заѕидаме капиџикот.
- Пак се лош

и времињ
а, не оди работата - изусти синот и

му подаде тула на татка си.
- Во чарш

ијата, на десетина години доаѓа има-нема, но
за една скромна ж

ивејачка секогаш
 се собирало. Треба да се

има верба дека на овој свет сите се среќни и дека така ќе
биде на веков, само ако изутрина и пред спиењ

е му се помоли-
ме на Бога. А ние со капиџиков им го затворивме патот, треба
да вртат по горната улица за да одат на молитва.

Ги протри Никола рацете од кош
улата и со двете дланки

помина од набразденото чело до брадата. Ја крена главата
кон небото и го виде амџа Сабит како го отвора капиџикот,
тргнат на утринската молитва пред изгрејсонце, тропа на про-
зорецот и довикува по соседот М

ихаил, па двајцата како да
лебдат заминуваат: едниот кон џамијата на утринската молит-
ва, а другиот кон чарш

ијата да ги отвори дуќаните.
- М

ора да побрзаме, ќе се раздени! - молеж
ливо изусти

старецот.
- Има време - одговори синот.
- За Велигден - продолж

и Никола - првите вапсани јајца
ги носевме преку капиџиков во куќата на амџа Сабит, а за
Бајрам прво ние се сладевме од нивните баклави. Еј, немало
да се нема неш

то кога гости пречекуваа и двете куќи. А бе, и
без јадењ

е сме останувале и едни и други, само за гостите да
се има.

- Не сакам да ти го крш
ам кејф

от, ама сега се други времи-
њ
а. Секој си ја гледа својата мака. Никој за друг не мисли! -

со половина уста рече синот.
- Знаеш

 зош
то не врви работата во чарш

ијата?
- Знам ш

то ќе речеш
. Без еснаф

 нема чарш
ија.

- Се нема верба и терате само трговија, синко! Купи, пре-
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продај.
- Така е и посигурно и поевтино.
- Ама така ги баталивте занаетите.
- Нема друго.
- Како нема? Работете, а не само со телеф

оните дај ми
ова, дај ми она. Дедо ти М

ихаил и амџа Сабит секогаш
 кога

не одело...
- Знам, знам!
- Кога знаеш

, зош
то не се ф

атите за вистинска работа,
имате златни занаети со внуците на амџа Сабит, па ќе видиш
дека и Господ ќе помогне. Соседите се од Бога дадени, синко!

Бош
ко се загледа од другата страна на ѕидот како да видел

чудо. М
авташ

е со раката како да сака да го викне татка си да
се качи и да види, но истовремено му стана јасно дека стариот
тоа не би мож

ел да го стори и дека на скалата не собира
двајца.

- Ш
то е? Симни се да се качам!

Синот одмавна со раката.
- М

ож
ам, кога ти велам. Симни се!

Никола се качуваш
е по скалата и трепереш

е како тенката
прачка ш

то удира по тапанот. Кога неговите исуш
ени раце го

допреа разѕиданото, тој направи уш
те едно качувањ

е по скала-
та, но таа потона во ѕидот, а пак тоа го принуди да направи
движ

ењ
е со рацете како за летањ

е, од другата страна на Џе-
нет-капиџик. Но, пред да се најде на тревата, меѓу урнатите
плитари, во дворот на амџа Сабит, сети дека светлината ш

то
е во него веќе никогаш

 нема да биде темнина. Виде дека Џе-
нет-капиџикот, меѓу дебелиот ѕид-ограда, од другата страна
никогаш

 не бил изѕидан.
- Треба веќе да си на утринска молитва - му рече Никола

на внукот на амџа Сабит, кој клекнат крај него гледаш
е во

изгрејсонцето низ отворениот Џенет-капиџик.

СИ
Н
О
Т

Имаш
е триесет години кога во соседната соба умираш

е
татко му. Беш

е три по полноќ. Посакуваш
е да го снема во

утрото. Болно чекаш
е да му се издлаби погледот низ прозоре-

цот ш
то го скратуваш

е надвореш
ното темнило. Напрегнато

загледан, одвај забележ
уваш

е некои точки од својот лик, кој
се цепеш

е во двојните прозорски окна. Седнат на креветот ги
ш
вајсуваш

е цигарите.
Повторно почна да го гуш

и сликата дека мајка му ќе ја
отвори вратата и ќе го викне застаната на прагот, без збор.
Ударите на срцето му избиваа преку прстите. О

чите му се
навлаж

нија од затемнетата природа на она ш
то требаш

е да
се случи. Погледот не мож

еш
е да истече од вратата и почна

да ги разголува грубите слоеви наталож
ена боја и да се прови-

ра низ нив. Се запре пред несразмерноста на ш
арките. Педа

под врвот, на средина, грубото ош
тетувањ

е на ш
перплочата

му ги гребеш
е очите. Погледот се лизна по кривата летва од

рамката и се обеси на никлуваниот, потемнет клуч ш
то го

привлекуваш
е со својата присутност и непотребност. Немаш

е
сила да разсмислува. Замастениот раб на вратата, под излиж

а-
ната квака, го чудеш

е и му го темнееш
е погледот. Тој секогаш

механички притискаш
е за да ја затвори.

...Гледајќи во вратата посака таа веќе никогаш
 да не се

отвори. Да не постои. Да е заѕидана... Се готвеш
е да стане и

да ја заклучи. Но таа тогаш
 се придвиж

и, праволински, кон
собата, набивајќи го просторот со сиот воздух во него. Раѓајќи
болка ш

то не му дозволуваш
е да крикне. Всадувајќи сеќавањ

е
и теж

ина од која повеќето луѓе никогаш
 не се ослободуваат,

носејќи неоснована вина: „Зар требаш
е сега?“. Трајност ш

то
се истакнува до последниот удар на срцето.

На прагот стоеш
е мајка му. Но, тој не ја препозна. Не

знаеш
е дека за неколку часа мож

е толку да се остари. Да се
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пропадне. Да се побели. Но, знаеш
е дека е таа бидејќи никој

друг немаш
е право, никој друг не смееш

е да ја отвори вратата.
- Татко ти те бара - прочита од усните.
Станувајќи од креветот изгуби неколку килограми. Главата

го повлече нагоре, а сепак сè уш
те седи. Се двои. Не мож

е да
го згазне. Да чекори. Да диш

и. Долго го поминуваш
е прагот

како провевот да го враќаш
е назад во некоја бестеж

инска
состојба... Потоа се најде над постелата на татко му.

- Синко, истриј ми ги нозете - покаж
а со поглед стариот,

бавно одлепувајќи ги усните.
Изврш

увајќи ја ж
елбата на татка си, го допре најстуденото

ш
то пече и остава трага. Колку и да го прекриваш

е заборавот,
пак му го враќаш

е сеќавањ
ето со присутноста на секојдневните

предмети ш
то на неповторлив начин биле употребувани од

оној ш
то сега го нема. Беш

е ли тоа студенило ш
то се пренесува

на генерациите преку молчењ
ето како спознавањ

е на крајот?
Крајна мож

ност на ж
ивеењ

ето? Последната неменлива вред-
ност? Потреба за бегањ

е од кругот? Или, пак, противењ
е спре-

ма само една мож
ност. Страв од познатото. Продирањ

е на
мембраната ш

то го спречува спознавањ
ето на крајот. Един-

ствената вистина на ж
ивеењ

ето.
Другиот ден не мож

еш
е да ја исполни празнината созда-

дена од студеното неподвиж
но тело. Не мож

еш
е да отвори

уста за ниш
то освен за цигара. Тогаш

 најмалку помагаа совети-
те ш

то доаѓаат со мимика: „Јади, мораш
 да јадеш

. Касни барем
малку. Доста пуш

иш
. Сега ја изгасна. Престани да пуш

иш
“.

Ја прониш
а главата отворајќи ја втората кутија цигари

тој ден. Долго ја гмечеш
е цигарата меѓу палецот и показале-

цот. Потоа неговите заби оставија трага на ф
илтерот. Ја олаба-

ви устата. Ја подизвади цигарата долго боцкајќи ги усните со
неа. Ги собра веѓите. Ја врати цигарата в уста. Бргу ја запали
ф
рлајќи го чкорчето во пепелникот, но тоа падна на паркетот.

О
ва не го ш

трецна ни малку. Гледаш
е како чкорчето догорува

на подот. Во чадот од цигарата долго создаваш
е слики од

детството.
Утредента, напладне, стариците велеа дека небеските

порти се на убаво место, под сенка. Денот беш
е неподносливо

сончев...
Кога го ставија и последното цвеќе на прекопаната земја,

дојдените требаш
е да ги изедат сендвичите доколку сакаа да

заминат.
- Седни на некој гроб за да не го сонуваш

 татко ти како
покојник - прочита од усните на мајка му.

Сакаш
е да се спротивстави, но седна на најблиската плоча,

совладан од уморот. Тогаш
 пријде тетка му и му објасни дека

плочата на која седи сè уш
те не е гроб. Туку само плоча.

О
бележ

ано место за време на ж
ивотот на некој ш

то сака да
биде блиску до своите кога ќе го закопаат.

Синот одмавна со раката, а тетка му не смееш
е да насто-

јува.Ноќта, многу доцна, седнат на креветот задрема. М
ајка

му му ги соблече чевлите и го испруж
и покривајќи го. Тој

само неш
то промрморе. Се сврте, полудесно, кон ѕидот. Ги

отвори очите. Погледот му се залепи за еден акварел насликан
од татко му. Но сонот стегаш

е и очните капаци сами му паднаа,
како ролетни.

...Телеф
онот заѕвони... Стана и отиде во ходникот да ја

крене слуш
алката. Не мож

еш
е да ја најде. Ѕвонењ

ето про-
долж

и... Доаѓаш
е од собата на татко му. Ја отвори вратата и

влезе... Во собата имаш
е само ковчег. Ѕвонењ

ето доаѓаш
е од

ковчегот. Го дигна капакот. Внатре го виде татка си завиткан
во бело платно. Ѕвонењ

ето не престануваш
е. Го бараш

е теле-
ф
онот кон нозете поткревајќи го платното. Тогаш

 почувствува
како татко му се обидува да стане. Не се исплаш

и па сепак
направи чекор наназад, кон ѕидот. Татко му почна да се одвит-
кува од чарш

аф
от. Ги отвори очите. Ги одлепи усните. Неси-

гурно се насмевна.
- Синко, дојди да ти каж

ам неш
то. - Синот пријде олаба-
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вено.- Истриј ми ги нозеве, па ќе трчаме.
...Трчаа долго крај брегот. Цепаа во езерото. Ф

рлаа плочки
по мирната вода.

- Ај, кој побргу ќе стаса до големоно дрво!? - рече таткото.
Синот се затрча и прв стигна до големото дрво. Се сврте, но
зад него немаш

е никој.
- Татееееееее! - исплаш

ено викна синот со сиот глас.
...М

ајка му стоеш
е на прагот од неговата соба. О

немена.
Последниот вокал од извикот на синот се провна низ вратата
зад неа и се изгуби, во светот.

ЈАЈЦ
А Н

А О
КО

Кога Лина првпат си ги собра парталите и си отиде кај
мајка $, немаш

е некоја голема причина. Повеќе во ш
ега $

преф
рлив дека освен јајца на око не знае ниш

то друго да
зготви.

- Па ако е така, ќе си одам! - изјави таа.
- И тоа ме заболе - рамнодуш

но $ одговорив не вртејќи го
погледот од телевизорот.

Признавам, не верував дека ќе го стори она ш
то го рече и

затоа се чувствував бодликаво истата вечер. Реш
ив да не из-

легувам од станот за да не им причинувам задоволство на
оние ш

то свикнале да ни гледаат заедно и коиш
то секогаш

праш
уваат: „Каде е ж

ена ти?“.
Дури следната вечер, по четвртото пиво, бев ослободен

од притисокот ш
то го создаде Лина за девет месеци брак.

Варењ
ето ми се подобри. Исчезна теж

ината ш
то ме дуеш

е.
Викнав неколкупати од леснотија збунувајќи ги присутните:
„Јас сум господар на вселената!“.

За ж
ал, по две недели пред вратата ја препознав торбата

в рака на онаа ш
то ја наполни кога си замина. И пред да ја

праш
ам: „Кого барате?“ - таа веќе беш

е во дневната соба.
- Се вратив! - победоносно изјави Лина. М

и дојде да го
повторам она ш

то го реков кога си замина, но од мене излезе
само:- Арно де!

Следната вечер и другиот ден беш
е извонредна, не мож

ев
да ја препознаам. Но веќе третиот ден сè беш

е по старо:
- Немој да ме нервираш

! Ти секогаш
 го правиш

 она ш
то

не треба. Види го часовникот? Кај беш
е досега!? На курсот по

англиски јазик одиш
 само поради ж

енските. Зош
то ги викаш

овие гости? Па ш
то ако ти е кум? М

ногу пиеш
. Ајде да си

одиме. Само ти честиш
. Сакам дете. Подарокот од брат ти не




