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Ту куш то сни мив два е сет ми ну ти филм со ка ме ра та пот п ре на 
врз по лу от во ре но то стак ло на ав то мо би лот.

 Не ко ја же на мол зе ко за крај па тот од ис то то ви ме од кое ци ца 
ја ре. Око лу неј зе де ца. Бав но е тоа во зе ње низ ге то то кое си те го 
ви ка ат на ро ден кварт, вед наш крај фа са ди те и ог ра да та зад ко-
ја еден по друг гус то се ни жат квад ра ти при ват ност. Лу ѓе то се дат 
пот п ре ни на ѕид и не мо гле да ат; дре мат. Кој во жеш ки от аф ри кан-
с ки сам рак ќе знае спие ли оној чо век та му со но зе те опуш те но 
ис п ру же ни на ули ца та, или е бо лен, или уми ра, или ве ќе е мртов.
 Теш ки от, леп лив ве тер со на лет све жи на од мо ре то ко ја во миг 
исчез ну ва за ду ше на со см р де а та на ка на ли за ци ја та, ја раз не су ва 
см р де а та на те ла во грч на праз не ње. Од ми ну ва ат кад ри на нис ки 
град ски живеа лиш та; те пи си и ша ре ни крпи из не се ни пред мрач-
ни те от во ри намес то врати. Теш ко е да се ка же да ли се тоа ку ќи 
во из г рад ба или урна ти ни. Низ воз ду хот се ши ри смеа из ме ша на 
со пот. Не го гле дам из во рот на зву кот. Ка ко и да не е звук, ту ку 
неш то дру го, не поз на то. Од ка де до а ѓа? Од мрач ни те пре ми ни, 
зад про зор с ки те от во ри? Ка де ли се тие глас ни, нас ме а ни ус ти? 
Сè што гле дам е га ле ри ја на не под виж ни ли ца. Во првите редови, 
изложе ни на пог ле дот, за ед но со ри би те, овош је то, вреќи те, кар-
то  ни  те, сан да ци те, гу ми те, ку пиш та та ѓуб ре, ка ме ња и ту ли, седат, 
ле жат, сто јат или се ни ша ат во мр зе лив ри там лу ѓе-мас ки. Тие 
лу ѓе, не ствар ни зад стак ла та на ав то мо би лот, за ме не се мо дели 
напра ве ни од цр во точ но тем но дрво, пе че на зем ја и ме со кое се 
распаѓа под вжеш те на та, ка ко та пан нап на та ко жа. За мо тани во 
јар ко обо е на об ле ка, се прет во ра ат во ша ре ни дам ки. Ги гу бат 
тела та во сам ра кот. Нив на та смеа е за раз на. До а ѓа брзо. Поб р за е 
од ко ле ра та и смртта.
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 Та ка ве ро јат но тој ку тар на род ус пе ва да пре жи вее; од сме а та 
ко ја се ши ри од не вид ли ви от из вор. Из ле гу вам ме ѓу нив и упаѓам 
во нив ни от жи вот до глуж до ви. Ги сни мам. Тие за тоа ба ра ат пари. 
Пра ши на та ко ја ја на ре ку ва ат пе сок се га е ме ѓу мо и те нож ни 
прсти. Ќе ме при фа тат ли?
 Маж во дол га си на су та на сви ри ал-уд. Друг, кру пен чо век, исто 
така во дол га си на су та на, уди ра ри там со го ле ми те длан ки врз 
јарешката кожа на та ра бу ка та, или не кој мал там там. Од жи ци те 
на арап с ка та лу ти на се от ки ну ва неж на, хип но тич ка ме ло ди ја која 
под д р жа на од та па нот се оби ду ва во не дог лед да го про дол жи 
сво е то тра е ње; во концентрични кру  го ви, до гу бе ње на осе тот. Тој 
осет на тр п не ње за се га е сè што де лиме, заш то не де ли ме чувства. 
Ниш то не нè вр зу ва и ниш то не нè об в р  зу ва: ни ве ра, ни оби чај, 
ни за кон. Збо ру ва ме со раз лич ни ја зи ци и за  мис лу ва ме раз лич ни 
неш та, па ду ри и она на кое што му се на де ва ме не е ис то. Мо е то 
уво од фраг мен ти те на нив на та му зи ка ком по ни ра што му е ми ло. 
За ме не тоа е пре лу ди ум. Пре лу ди ум на фран цус ка су и та. Кој з нае 
што е за нив?
 

***
 
Со овој из ва док го зав р шу вам днев ни кот на Цр ни от кон ти нент. Се 
вра тив од мр т ви те, од се вер, од пла ни ни те на Ка би ли ја посипани 
со снег. Ко неч но се вра тив, но не до ма во Хр ват с ка, ту ку уште по-
дла  бо ко во Аф ри ка, со чув с т во де ка тоа е мо ја та пос лед на станица, 
и со веч но то пра ша ње: „Ќе ме при фа тат ли?“
 Ос вен при ват ни те за пи си, со се бе но сам уш те еден днев ник: 
оној кој во Ал жир, во дип ло мат с ка та служ ба на На по ле он III го пи-
шу вал илу зио нис тот Жан Ежен Ро берт-Ху дин. Би ло тоа во вре ме то 
на Вто ра та фран цус ка им пе ри ја.
 – По ли ти ка та от се ко гаш при бег ну ва ла кон три ко ви. Ни се га не 
е по ина ку – ми ре че во ед на при го да Азу лај.
 Го за поз нав пред по ве ќе од де сет го ди ни, за вре ме на кр ва ви те 
не ми ри во ка бил с ко то се ло Аит-Аи си. Се фа ле ше де ка не го во то 
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име во бук ва лен пре вод зна чи чо век со благ пог лед.
 – Зад се ри ја та блес ка ви три ко ви за ле ко вер ни те, стои че лична-
та ло ги ка на од но си те на моќ та на овој свет во кој сè е по ед носта-
ве но до бес мис ле ност. На кра јот од це ло то бо га то тка е ње на 
чо веч ки от жи вот ос та ну ва ат са мо јас но сп ро тив с та ве ни те на ци о-
нал ни бои и тр гов с ки те сим бо ли од па за рот на ве ра та.
 Азу лај бе ше мом че од Оран ко го го пос во и ла пус тин с ка Бербер-
ка, ста ра же на ко ја го из б ра ла за маж. На кра јот не живеел ни во 
град, ни во пус ти на та ко ја тол ку ја са ка ше, ту ку го ре, во алжирските 
пла ни ни, ме ѓу бун тов ни ци те. Мно гу чес то се сим ну ва ше ки ло ме-
тар по до лу, во се ло то на сво јот де до. Има ше пот ре ба да ка же: си-
те ние Бер бе ри те кои Ара пи те ги на ре ку ва ат на род „на пуш тен од 
бо га“, сме лу ѓе на чу до то: ма ро кан с ки те и ал жир с ки те Ама зиги, 
Ту а ре зи те од Ма ли, Ни гер, Ал жир и Ли би ја. Ми рас ка жу ва ше за 
древ на та вра та ук ра се на со среб ро и вса де на во по лу ра зур нат 
ѕид.
 – Не ма ни ква ка, ни шај ки, ду ри ни клу чал ка. И се кои пе де сет 
го ди ни се по ја ву ва но ва. Зад таа вра та обич ни те мус ли ма ни гле-
да ат од го во ри, а ние Бер бе ри те са мо мра чен прос тор со па ја жи на 
на вле зот.
 Не кои гле да ат и по мал ку од тоа: влез без па ја жи на, влез во 
прос тор на не вид ли ва ко мо ра на ко ја ни кој не ѝ ја знае на ме на та. 
И уш те по мал ку: чу до кое не во ди ни ка де, кое са мо то по се бе е 
цел. По не ко гаш вра та та из нур ну ва сре де пус ти на. И лу ѓе то се пра-
шу ва ат има ли всуш ност неш то зад таа вра та? Мо же ли тој објект, 
таа не на деј на преч ка, та ин стве на заб ра на, што и да е, мо же ли Тоа 
да се за о би ко ли ка ко и сè дру го на овој свет? Ед ни мис лат дека 
тре ба под не ми лос р д но то сон це, сре де не о пис ли ва та же га, по се-
ко ја це на да се прод ре во зо на та на не вид ли ва та тем ни на, дла бо-
ки от мрак ко го на вод но мо жат да го споз на ат са мо вис тин с ки те 
вер ни ци. Дру ги мис лат де ка не тре ба ни да се ба ра клу чот, заш то 
зад таа вра та и она ка не ма ниш то. По лес но е да се за о би ко ли, ве-
лат. Мно гу по ло гич но е да за о би ко лиш пар че чу до за би е но во пе-
со кот и да се за гу биш во ниш тож нос та на пус тин с ка та сло бо да. 
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 И во бор ба та на по лу ме се чи на та и крстот, и во оваа де неш на 
по бу на на та ма зис ки от ди ја лект про тив арап с ки от ја зик, ве ле ше 
Азу лај, се ко гаш ста ну ва ло и ста ну ва збор за кр ва ви от од нос по-
ме ѓу ма гис ка та сло бо да вг ра де на во тра ди ци ја та и сле па та дог ма 
втис на та во ве ра та.
 – Бер бер с ки те тра ди ции – ќе пов то ре ше – и сил ни те дог ми 
втис на ти во онаа ис та мус ли ман с ка ве ра ко ја и ние бун тов ни ци те 
ја ис по ве да ме.
 Се оби ду ва ше да ми ги об јас ни раз ли ки те во прис та пот кон ве-
ра та во Ка би ли ја, од де вет на е сет ве ков но то вос та ние на мусли-
ма ни те про тив фран цус ки те ко ло ни ја лис ти до „Ц р на та про лет“ на 
ка бил с ки те Бер бе ри. Тој бе ше Иле лан Иге вен – од кас та та „с ло-
бод ни лу ѓе му зи ча ри“. Има ше три се меј с т ва: ед но во гра дот во 
кое вла дее пат ри јар хат, дру го во пус ти на та, ка де што и де нес же-
ни те од лу чу ва ат и из би ра ат, тре то во сту де ни те пла ни ни ка де што 
се кри јат за ве ре ни ци на о ру жа ни со ста ро мод ни пуш ки, некои од 
нив, од не о дам на, опа ша ни со ек с п ло зив. Се за поз нав ме случајно. 
Ме ѓу нас се соз да де по се бен од нос. Или ба рем јас та ка мис лев. 
Азу лај, име но, бе ше мо јот кид на пер.

***

Си ту а ци ја та во ко ја се на о ѓа ат кид на пи ра ни те е нај ло ша на сами от 
по че ток. Те ро рис ти те се нер воз ни и не си гур ни, лес но ги губат нер-
ви те; по не ко гаш без вис тин с ки по вод. Тоа во пси хо лош ка смис ла 
е нај теш ки от мо мент за кид на пи ра ни те. Мо же да дој де до на сил-
с т во, ду ри и ако сте пот пол но па сив ни. Ко га ед наш сте ста на ле за-
лож ник, ва ша та нај доб ра од б ра на е па сив на со ра бот ка.
 Си гур но сте преп ла ше ни, но оби де те се да ја со чу ва те при себ-
нос та и да ги ор га ни зи ра те мис ли те. Ра ци о нал но то од не су ва ње ја 
зго ле му ва шан са та за пре жи ву ва ње. Кол ку по ве ќе вре ме од ми ну-
ва, тол ку е по го ле ма мож нос та де ка ќе спа си те жи ва гла ва.
 Нас то ју вај те да ос т ва ри те од нос со кид на пе ри те. Не расправајте 
за по ли ти ка. Се меј с т во то е уни вер зал на те ма за раз го вор.
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 Ако го зна е те нив ни от ја зик, слу шај те за што збо ру ва ат. Оби де-
те се да от к ри е те как ви се нив ни те ста во ви. Ако Ви се об ра тат, ис-
ко рис те те го она што сте го ви де ле и чу ле. За пом не те што пове ќе 
ка рак те рис тич ни осо би ни на Ва ши те кид на пе ри; сле де те ги нив-
ни те на ви ки, на чи нот на кој збо ру ва ат, ка ко че ко рат, ка ко се од не-
су ва ат ед ни кон дру ги.
 Под гот ве те се за долг прес тој во за ро бе ниш т во и пом не те колку 
вре ме ми на ло. Ва ши те кид на пе ри ќе се оби дат да Ве дезори ен ти-
ра ат. Ќе Ви го зе мат ча сов ни кот, ќе Ве држат во со ба без про зор ци, 
ќе Ви сер ви ра ат хра на во не во о би ча е ни вре ми ња.
 Нас луш ну вај те ги над во реш ни те шу мо ви и врз ос нов на тоа 
нас то ју вај те да од ре ди те да ли сте во град или на се ло. По не когаш 
е мож но да се по го ди де лот на де нот спо ред раз ли ки те во тем пе-
ра ту ра та, спо ред од не су ва ње то на лу ѓе то; на ма ле но то или зго ле-
ме но то вни ма ние на Ва ши те чу ва ри. Ту ка е бу ча ва та на со об ра ќа-
јот; си ре ни и свир ки на во зо ви, па зву ци на при ро да та ка ко што е 
пес на на пти ци, кре ка ње на жа би, плад нев но ѕу не ње на же гал ци-
те и ве чер но то штур ка ње на штур ци те.
 Вос пос та ве те врска со дру ги те за лож ни ци, ако ги има. Ос тавете 
им по ра ка. Ако тоа вк лу чу ва пре го лем ри зик, то гаш от ка же те се. 
 Ис ко рис те те го вре ме то кол ку е мож но за из в р шу ва ње сит ни 
за дачи; за гим нас ти ка, ако сте под виж ни; за меч та е ње, ако сте 
при себ ни; за рас кре ва ње или ед нос тав но пре мес ту ва ње на пред-
ме ти, ако има те мож ност.
 Изе де те сè што ќе Ви по ну дат; чу вај те ја си ла та.
 По се ко ја це на со чу вај те ја са мо по чит та.
 Ако е прос то ри ја та во ко ја сте зат во ре ни тес на, то гаш раз мис-
лу вајте, мо ле те се, пла ни рај те. Др же те го ду хот бу ден; чи тај те сè 
што ќе Ви дој де под ра ка. Пи шу вај те, ду ри и ако не Ви е доз во-
ле но да го со чу ва те на пи ша но то. Ако не ви да ва ат при бор за пи-
шу ва ње, то гаш на па мет смис лу вај те ре че ни ци и ре де те сти хо ви, 
оби де те се да се се ти те на не кој из ва док од Све та та кни га. Ре де те 
ме бел низ за мис ле на со ба, иг рај те мен та лен те нис (ка ко што, на-
вод но, пра вел еден среќ но ос ло бо ден за лож ник), гра де те во мис-
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ли те ку ќа на мо ре.
 Ве ро јат но ќе ос ла би те.
 Ќе нап ра ват да го за гу би те осе тот за прос тор и вре ме.
 Важ но е да се со чу ва приб ра нос та.
 Мо же да Ви се слу чи да Ве об ви нат за шпи о на жа. Мо же да Ви 
се слу чи да Ве ис п ра шу ва ат дол го и на раз ни неп ри јат ни на чи ни. 
Мо же би ќе Ве ста ват во са ми ца.
 Мо ра те во гла ва та да има те ја сен план. За да има те не как ва, па 
макар и сла ба мож ност за бег с т во, мо ра те да би де те во из вон ред-
на те лес на кон ди ци ја и под гот ве ни со ду хот пред тие да ус пе ат да 
ги кон со ли ди ра ат по зи ци и те.
 Доб ро е да се рас по ла га со зна е ње за тех ни ки те на пре жи ву ва-
ње. Пред да се ре ши те, мо ра те да би де те свес ни за об јек тив ни те 
окол нос ти: да ли по ра ди сво и те те лес ни обе леж ја и бо ја та на ко-
жа та ќе упа ѓа те во очи, го збо ру ва те ли ја зи кот на лу ѓе то кои та му 
жи ве ат и ако го збо ру ва те, го поз на ва те ли до вол но доб ро? Ако 
има те ак цент, на кој крај мо же да му се при пи ше?
 Раз мис ле те за пос ле ди ци те пред да се ос ме ли те на ак ци ја. 
Оби дот за бег с т во нај чес то е по пуст. Мо же би се пак вре ди да се 
про ба. Од лу ка та е са мо Ва ша.
 Во слу чај на ор га ни зи ран на пад на Ва ши те кид на пе ри, важ но е 
да се ос та не ми рен и на ст ра на.
 Не пра ве те наг ли дви же ња. Не прев зе мај те ниш то врз ос но ва на 
што Ва ши те ос ло бо ди те ли или на па ѓа чи те на Ва ши те киднапери, 
кои и да се, би мо же ле по за бу на да Ве сме та ат за кид на пер, да 
Ве ра нат или уби јат. Зав р ше то кот на ко ја би ло за лож нич ка кри за 
вк лу чу ва ри зик. Ду ри и ко га ста ну ва збор за доб ро вол но пре да ва-
ње на те ро рис ти те, ат мос фе ра та е нап на та, а рас по ло же ни ја та на 
лу ѓе то се про мен ли ви. Сле де те ги пре циз ни те упат с т ва кои Ви ги 
да ва ат, се ед но кој ги да ва: по ли ци ја, вој с ка, па ра вој с ка, или Ва ши-
те први кид на пе ри.
 Сле де те ги упат с т ва та без по го вор.
 Мо же би од Вас ќе по ба ра ат да из ле зе те со кре на ти ра це.
 Мо же би ќе Ве прет ре сат.
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 Мо же би кон Вас ќе се од не су ва ат гру бо сè до де ка нед вос мис-
ле но не би де ут в р ден Ва ши от иден ти тет, а си ту а ци ја та во пот пол-
ност раз јас не та.
 Мо же би Ва ша та си ту а ци ја ни ко гаш не ма да би де раз јас не та.
 Доб ро за пом не те: си гур нос та е во бро јот. Из бег ну вај те да из-
ле гу ва те са ми. Ко га во зи те, прид ру же те се кон кон вој. Ре зер во а-
рот за го ри во мо ра се ко гаш да би де полн до по ло ви на. Ако во зи те 
по ав то пат, во зе те по сред на та лен та; та ка е по теш ко да Ве на те ра-
ат да ск р ш не те. Из бег ну вај те во зе ње по заф р ле ни сел с ки па тиш та 
и опас ни град с ки квар то ви.
 

***
 
– Ќе го прес пи еш ос та то кот од жи во тот – ми ве ли – Кој не ќе се 
раз бу ди пред зо ра та на пр ви от ден Таф сут, не ма да се раз бу ди до 
кра јот на жи во тот.
 Таф сут е ка бил с ка про лет. Во пла ни ни те Ѓур ѓур про лет та почну-
ва ра но, ве ќе во фев ру а ри. Не знам кол ку вре ме е по ми на то от ка-
ко сум ов де.
 – За рем ми на це ла го ди на? – пра шу вам.
 По кој з нае кој пат каз не та со мрак, со крпа врз очи те, не мо жам 
да од ре дам ни кое вре ме од де нот е. Ле жам во по лу сон. Ра ка та 
пре ку мо ја та ус та, пос лед но то што го пам там, и тр га ње то на гла-
ва та пос ле кое и мо јот врат мо же ше да би де пре се чен на ис ти от 
оној, ру тин с ки на чин на кој беа зак ла ни ос та на ти те, тој ап рил. 

***
 
Точ но го знам да ту мот: бе ше тоа на 20 ап рил, на го диш ни на та на 
по бу на та. Ед нос тав но нè из в ле коа од во зи ло то. Ту куш то се бев ме 
про би ле од тол па та обез г ла ве на со сол за вец, та ка ре чи и не бевме 
из ле зе ни од гра дот, од ка де што тре ба ше да тр г не ме по на та му од 
об лас та Ти зи-Узо, два е се ти на ки ло мет ри на се вер кон се ла та и све-
ти лиш те то на Си ди Бе лу. Од на ша та еки па прво сни ма те лот пад на 
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на ко ле ни ци ка ко зак ла но го ве до. Мо е то дол го, бес мис ле но, двој-
но за ро бе ниш т во поч на со дланка пре ку ус та та, по што сле ду ва-
ше тр га ње на вра тот и вре ќа врз гла ва та. По не ко гаш, всуш ност сè 
по чес то, имам впе ча ток де ка таа прок ле та вре ќа и по на та му ми е 
нав ле че на пре ку очи те и чув с т ву вам ка ко ми се ле пи за ус ни те при 
се кој здив. Се бу дам со кр пе на те жи на врз ли це то. Мра кот ме сле-
ди ду ри и ко га јас но гле дам. Ако во оп ш то неш то доб ро про из ле зе 
од она што ми се слу чи, то гаш тоа е веш ти на та со ко ја по пот ре ба 
го ак ти ви рам од б ран бе но то сле пи ло. Ко га гле дам, од би вам да ви-
дам. Тоа е мо ја та бур ка. Тоа е лек ци ја та ко ја та му ја на у чив. Та ка ја 
из бег ну вам од го вор нос та. Тоа ко неч но ми да ва чув с т во на сло бо-
да. Ко га ве лам сло бода, мис лам на ап солутна сло бо да – онаа ко ја 
му до пуш та на нес реќ ни от мал чо век да из г ние за ниш то, да ле ку 
од род ни от крај, ка ко слу чај на, ко ла те рал на жртва, без хе рој с ка 
илу зи ја де ка уми ра за не кој иде ал, за цел по го ле ма од не го. А таа 
цел, се те шам, таа не ка де пос тои, да, на вис ти на пос тои, ка ко Вра-
та на чу до то за би е на во пе соч на ди на, са мо што на кра јот се ко гаш 
ос та ну ва из не ве ре на, прет во ре на во ев ти на ла га, ба нал на до гос-
под и на зад, и про да де на, во бук вал на смис ла, за ед но со лу ѓе то.

***

Мо же да се ум ре ка де би ло. Не ка ко се вре жа мис ле ње то де ка нај-
доб ро е тоа да се из в р ши во род на та зем ја. Се се ќа вам на по че то-
кот на вој ната во Хр ват с ка: на то пов с ки те ст рел би, так тич ки освет-
ле но то не бо пред бом бар ди ра ња та, од б ро ју ва ње на ми ну ти те со 
сто пер ка поч ну вај ќи од на ра дио ја ве но то вре ме на по ле ту ва ње 
на бом бар де ри те до пр ва та ек с п ло зи ја; се се ќа вам на пр ви те тен-
ко ви во жи то то, пр ви те за па ле ни се ла, пр ви те ра це вр за ни со жи-
ца, пр ви те пре се че ни вра то ви, пр ви те ис ко па ни очи, пр ви те на-
ни жа ни уши, пр ви те от се че ни циц ки, пр ви те цре ва ис ту ре ни од 
гра на та, пр ви те гла ви ск р ше ни со кун дак, пр ви те ко кош ки за фа-
те ни со кол ва ње мо зок во ра но ут ро по ко ле жот, пр ви те ре до ви 
рас че па те ни жен с ки бед ра, по тоа вто ри те, тре ти те, чет в р ти те, кој-
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з нае кои по ред ни зи од тие не и ме ну ва ни же ни со бед ра рас т ре-
пе ре ни во крв и пр ви те ши ши ња зд ро бе ни ме ѓу га зо ви те, пр ви те 
пло до ви ис кор на ти од сто ма ци те на труд ни ци те и пр ви те кут ри ња 
за ши е ни во нив ни те ис п раз не ти ут ро би и пр ви те куќ ни гре ди во 
пла мен за кои то гаш ни се чи не ше де ка се спон та но соз да де ни 
гор ли ви зна ци на крстот кој ќе ни го ос вет ли па тот од тој пе кол, па 
пла чев ме со топ ли сол зи на деж. И на вес ни ци те се се ќа вам, ка ко 
ги со би рав да не се за бо ра ви ка ко тоа точ но би ло и ко га би ло, кој 
ден и кој час, ка де, и ка ко се ви ка ат оние чии ли ца мис лев де ка за-
се ко гаш ќе ги пам там. От се ку вав, пот ц р ту вав, и за ед но со тат ко ми 
ги ре дев лис то ви те ед ни врз дру ги и го држев прстот на мес то то 
на ја зо лот до де ка тој ги вр зу ва ше со ко ноп во сно по ви. На кра јот, 
ве ќе 1993 го ди на – сè за па лив. И за ми нав.
 

***
 
Нај доб ро е да се ум ре по пус то. Да ле ку од цел та и се то ос та на то. 
Ко га по доб ро ќе раз мис лиш, та ка и се жи вее – за пи шав во днев-
ни кот.
 

***
 
Се прид ру жив кон ис та та онаа еки па ко ја низ Хр ват с ка и Бос на со-
би ра ше ма те ри ја ли за до ку мен та рец. Не кој им ре кол де ка би тре-
ба ло со ме не да раз го ва ра ат и та ка се срет нав ме. Дол го го ворев 
во ка ме ра та.
 – Мо же те ли да опи ше те што Ви пра веа та му? – пра ша Силвен. 
Ис ти от оној ко го 1995-та, не пол ни две го ди ни по доц на, на алжир-
ски от пат, го из в ле коа од џи пот и го зак лаа пред мо и те очи на из-
ле зот од гра дот Ти зи-Узо. Не го во то пра ша ње ка ко да пад на од не-
бо. 
 – Ка де?
 – Са мо по ле ка.
 Се збу нив. Мис ле ше де ка се дво у мам заш то ми е теш ко.
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 – Знам де ка не Ви е лес но да из го во ри те...
 – Што? – го пре ки нав.
 Приј де ре жи сер ка та:
 – Мо же ме да сни ми ме са мо ау дио, ако Ви е неп ри јат но да гле-
да те во ка ме ра та до де ка збо ру ва те за тоа. За тоа вре ме ќе пуш та-
ме ар хив с ки сним ки.
 Ду ри то гаш раз б рав де ка нас та на ло не до раз би ра ње. Доб ри 
де сет ми ну ти од нив но то вни ма ние и од мо јот здив беа по пус то 
пот ро ше ни.
 – Но Вие се пак сте би ле си лу ва на? – пра ша мла да та же на со 
нес к рие на нер во за во гла сот.
 – Не – од го во рив и соп рев ка ко да раз мис лу вам. – Сè уш те не.
 – То гаш прос те те – ре че умор но. – Сил вен, бри ши го тоа!
 Ги през рев и нив и нив на та во а јер с ка ми си ја во ко ја ка ко да се 
бе ше соб ра ла се та пот кож на над моќ на ге нет с ки от код на потом-
ци те на бив ши те ко ло ни ја лис ти. Чув с т во то на га де ње не ме сп ре-
чи да се сог ла сам на друг вид со ра бот ка. Во по че то кот по ма гав 
при пре во дот, за ед но па ту вав ме по бе гал с ки те кам по ви, пос ле се 
зб ли жив ме. Беа тоа, сè на сè, обич ни, ср деч ни лу ѓе кои ја вр шеа 
сво ја та ра бо та нај доб ро што зна ат. Ко га се ука жа при ли ка да от па-
ту вам во Ал жир, не раз мис лу вав прем но гу: па ри те не беа пре суд-
ни. Тоа бе ше мо е то ло гич ко об јас ну ва ње: та ка са ма та пред се бе го 
оп рав дав за ми ну ва ње то. Де нес мис лам де ка при чи ни те беа пси-
хо лош ки, а не ег зис тен ци јал ни, де ка имаа врска со ра зочарување-
то кое во ме не рас не ше со пос то ја но тем по и са мо го че ка ше ми-
гот во кој ќе се пре лие пре ку ра бот на мо ја та ма ла др жа ва ка ко од 
ка зан че на кое му по пуш тил вен ти лот и ќе ме ис п ра ти кон от во ре-
но то мо ре на го ле ма та свет с ка кло а ка.
 

***
 
На шес ти фев ру а ри, во гра дот Ти зи-Узо не кој ис т ре лал шар жер 
кур шуми во ка фе а на по тоа во дру га би ла под мет на та бом ба. На 
пет на е сет ти, прет се да тел ка та на бер бер с ко то жен с ко зд ру же ние, 
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со ко ја раз го ва рав не кол ку де на прет ход но, бе ше зас т ре ла на в 
гла ва, на два е сет и први бе ше бло ки ран вле зот во уни вер зи те тот 
за да се сп ре чат сту ден т с ки те де мон с т ра ции. По тоа на два е сет и 
вто ри март беа уби е ни се дум ми ли тан ти, па на три е сет и први ек-
с п ло ди ра ше ав то мо бил-бом ба.
 Ду ри и ко га све до че ње то на зло то ќе ста не на ви ка, мно гу често, 
од врвот на ле де ни от брег на све та та рам но душ ност се крши по 
не кое пар че, по еден ос тар мра зу лец бол ка и се дро би пред но зе-
те, на ба нал ни от пат по кој нè во ди ру ти на та на пре жи ву ва ње то. 
Што на тој пат пос тигна же на та со ис ту рен мо зок? Си те пра ша ња 
кои мо жев ме да ѝ ги пос та ви ме беа од са ми от по че ток по важ ни 
од неј зи ни те од го во ри. На тие пра ша ња и не им тре ба ше од го вор. 
Из ре ку ва ње то на вис ти на та вне су ва не мир. Во те ме лот на ко му-
ни ка ци ја та со неа има ше не до раз би ра ње, вп ро чем ка ко и во онаа 
из б ри ша на сним ка од раз го во рот кој го во дев со тие ис ти ис пи ту-
ва чи, за ко неч но, во чин на са мо у бис т вен пре зир кон се бе и це ли-
от свет, да ста нам дел од нив ни от тим. По чув с т ву вав де ка раз ли-
ка та по ме ѓу ме не и неј зе е са мо во тоа што же на та со зас т ре ла на 
гла ва по ве ќе не мо ра ше да од го ва ра, а ме не ве ќе ни кој ниш то не 
ме пра шу ва ше. Тоа што се слу чу ва ше, за што пи шу вав ме, кое го 
сни мав ме, не мо ра ше не пос ред но да ме до пи ра, заш то сè бе ше 
ве ќе ви де но – та му од ка де што дој дов. Не мо жам да ка жам дека 
не бев свес на за се кој де таљ, за се кој ас пект на бес мис ле на та си-
ту а ци ја во ко ја се бев наш ла и ми бе ше страв, приз на вам, најмно-
гу од сè се пла шев де ка над ни ца та за мо јот страв е пре нис ка и 
де ка двој но ќе ја пот в р дам за луд нос та на сè што пос тои во ме не 
и око лу ме не; ќе ст ра дам са мот но да ле ку од онаа гроб на пар це ла 
ко ја ги чу ва кос ки те на мо и те пред ци, ќе из бег нам од ед на мел ни-
ца и ќе пад нам во дру га мел ни ца за ра сит ну ва ње иде а ли.


