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ЕДЕН

Драг Кристоф,
ти и самиот често се жалеше дека на сите ни се заканува 
заборавноста. Дури и јас сметам дека постои можност еден 
ден да останеме без сеќавање, та дури и да тврдиме дека не 
сме доживеале ништо, а камоли, пак, дека сме доживеале 
нешто убаво. Оваа возможна празнина ме заплашува и затоа би 
сакал да се заштитам од неа. Заради тоа го смислив следново: 
своите сеќавања, барем оние што ми се чинат насушни, ќе ги 
распределам меѓу своите пријатели. Се разбира, само доколку 
сте согласни и сакате да „соучествувате“. Тогаш, доколку сакаш, 
би требало што е можно поскоро да се видиме. Ќе ти раскажам 
некоја приказна или, пак, ќе ти ја соопштам преку писмо, и ќе те 
замолам внимателно да ја зачуваш. А еден ден, доколку работата 
стане сериозна, што значи, доколку самиот јас не можам да 
се присетам, тогаш ти ќе треба повторно да ми го раскажеш 
сето она што си слушнал или прочитал од мене. Разбираш? Во 
случај, за кој за жал знам дека еден ден ќе дојде, да ме измачува 
помислата дека животот ме одминал без да остави никаква 
трага, би сакал да можам да посегнам по добро подготвеното 
помнење на своите пријатели. Се надевам дека си пријателски 
настроен кон мојот план. Многу ќе ме радува доколку од тебе 
добијам потврден одговор – и доколку, се разбира, започнеме со 
нашата „соработка“. 
Поздрав до Хелга! Твојот В.
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ДВА

Пред недела и пол, после подолго време повторно бев во 
театар. Ја гледав Крајот на играта од Бекет, која пред дваесет 
години веќе еднаш ја имав гледано; сакав да знам дали 
оваа пиеса и сега ќе ми се чини толку значајна како и тогаш. 
На паузата ја сретнав Изолде, една поранешна колешка од 
факултет, која впечатливо раскажуваше за својот одмор во 
Ирска. Изолде тврдеше дека урнеците за ликовите на Бекет, 
сите тие Марфиевци, Молоевци, Махудевци и Малоневци 
навистина постоеле во Ирска. Живеат во мали куќички на село, 
вели Изолде, си одат на гости едни кај други и си наоѓаат чудни 
занимации, исто како кај Бекет. Затоа, вели Изолде, Бекет е 
неоткриен регионален писател. Бев счудоневиден и многу сакав 
да ја послушам Изолде уште малку, но паузата веќе заврши. Дури 
два дена подоцна се присетив дека пред околу две децении 
неколку пати спиев со Изолде. Ми беше загадочно, односно: се 
срамев, бидејќи не се сетив веднаш. Бев збунет и си легнав на 
софата. Изолде е од оние жени кои забележуваат дали мажот 
кој зборува со нив се сеќава или не, и бидејќи цели петнаесет 
минути зборував, односно слушав, без да се сеќавам, јас за 
времетраењето на паузата во театарот бев човек без сеќавања 
и заради тоа налик на сениште и смешен. Изолде веројатно 
немаше заборавено ниту еден ден и ниту еден детаљ од нашата 
приказна. Овие случки толку многу ме вознемируваат, така 
што одново чувствувам или дека сум смешен или чувствувам 
срам или замор. Не можам да кажам кој од овие пориви беше 
најсилен. Веројатно на некој скриен начин сите припаѓаат 
заедно; се чини дека да се биде смешен не е ништо друго освен 
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срам кој избива надвор, а кој јас заради умор не можам да го 
задржам. 
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ТРИ

Работам, се одмарам, мислам, живеам, љубам, се надевам, 
патувам, но понекогаш се плашам, дека всушност не умеам 
ништо од сето тоа. Лесно е да се извлече на површина некое 
такво претчувство и извесно време да се превртува низ умот. 
Доволно е еден малку издолжен поглед или една мисла која не 
исчезнала доволно бргу, и ете ти го претчувството. Моментално 
се плашам дека можеби никогаш нема да можам вистински да 
живеам во стан. Поттикот за ова претчувство е шкафот за облека. 
Едно утро клучалката повеќе не функционираше. Клучалката 
мора под итно да се поправи, си мислев, зашто ми требаат 
работите што се во шкафот, особено кошулите и долната облека. 
Наместо тоа, после околу две недели ги заборавив нештата 
во шкафот и почнав да си купувам нови кошули и нова долна 
облека. Лаура ме пцуеше. Велеше дека повеќе не може да ја 
поднесе мојата немарност и мојата рамнодушност. Да беше 
само тоа! Вистината ја насетувам само јас: не умеам да живеам 
во стан. Веројатно шкафот никогаш не сум го почувствувал како 
неопходен. Отсекогаш само си стоел така, а никој не знае зошто, 
дури ни јас. И ете, едвај ми текнува како изгледаа моите стари 
кошули. Заборавањето повторно ме вознемирува, дури иако се 
работи само за кошули. А тоа значи дека на шкафот му успева кај 
мене одново да оживее еден копнеж, од кој уште одамна сум 
се откажал: би сакал да можам барем еднаш да престанам да 
размислувам за својот живот. Но очигледно тоа никому не му е 
дозволено.
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ЧЕТИРИ

Драга Рут,
неодамна, во недела, после куса попладневна дремка, лежејќи 
се обгледував во собата и се запрашав: зошто јас и Лаура 
всушност живееме во овој стан? Зошто го имаме овој мебел? 
Овие ламби? И овие завеси? Во секоја секунда ми беше јасно 
дека се работи за нашиот мебел и нашите ламби и нашите 
завеси. Сепак, после будењето имав чувство дека сум пристигнал 
во друг живот, и дека на оној претходниот можам само 
бледо да се присетам. Се плашам дека во себе носиме некоја 
нескротливост, која скришно сака да ни ги оттргне сите сеќавања, 
некоја моќна празнина, за чие потекло не знам ништо. Или сепак 
знам нешто. Нашата душа не сака да мислиме добро за својот 
живот, таа и бездруго ни брои сè што ќе утнеме, а истовремено 
нè ограбува. Затоа не би сакал јас да бидам единствениот кој 
се разбира од своите сеќавања. Те молам, кога ќе ни се пружи 
прилика да сослушаш некои од нив и добро да ги зачуваш. До 
скоро! В.
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ПЕТ

Вратата уште не ја бев отворил ширум, кога видов како Елиза ја 
облекува јакната. Зборуваше со некој маж што не го познавам. 
Со Елиза бев извесно време во брак, уште кога двајцата бевме 
многу млади. Ме радуваше што повторно ја гледам, но немав 
потреба повторно да поразговарам со неа. Сепак, сакав некое 
време од извесно растојание да ја погледам Елиза. Се сокрив 
во еден пасаж и чекав додека не излезе од кафето. Што значи, 
чекав да ми се разоткрие некој детаљ кој ќе ме потсети на 
нашиот брак. Тогаш се отвори вратата, и оттаму веќе излезе 
Елиза со својот придружник, еден маж на мои години. Сè што ме 
потсети на нашиот брак беа движењата со рацете кои ги правеше 
Елиза. Според нив можев да препознам што е она што во тој 
миг му го замерува на мажот. А според стаписаниот, виновно-
внимателен став на мажот, можев да видам дека овие замерки 
го воодушевуваат, исто како и мене тогаш, пред колку години, 
наскоро ни тоа нема да знам. Останав затскриен, сè додека веќе 
не можев да ги видам. Веднаш потоа некако ме обзеде желба да 
викнам по Елиза. Немав што да ѝ кажам, а и не сакав да застане, 
сакав само да го чујам нејзиното име, и тоа извикано од мене 
самиот. Се разбира дека не викнав. Елиза! реков тивко и малку 
прекорно, потоа продолжив понатаму.  
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ШЕСТ

Често сум размислувал дека она што ни го одзема сеќавањето 
не е ништо друго, освен подготвителната работа на смртта, еден 
вид увертира што започнува со најлесното, со исчезнувањето 
на помнењето. Ова уништување не е без логика; колку помалку 
можеме да зачуваме, дотолку понеопходно ни се чини 
исчезнувањето. Но тоа не е смртта, напротив, тоа е нешто живо 
и непрекинато: тоа е одлуката што постојано ја одложуваме, 
дали да се осмелиме да живееме или не, и додека постојано 
го поместуваме решението, повторно малку сме поживеале, 
нејасно и делумно несакајќи, како што најчесто и е. 
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СЕДУМ

Драга Изолде,
дури на пат накај дома ми стана јасно колку се израдував што 
повторно се видовме. Особено твоите забелешки за Бекет, со 
денови се занимавав со нив, но мислам дека само наполу си во 
право. Но, со задоволство би дебатирал со тебе на оваа тема и 
затоа сега прашувам: дали би можеле да се сретнеме повторно. 
Не морам да нагласам дека, – секоја чест на Бекет – главното 
задоволство е секако она да бидам заедно со тебе. Ќе ми се 
јавиш? Или јас да предложам некој термин? За денеска толку, 
срдечно те поздравува В.
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ОСУМ

Минатата година, секоја вечер за време на целото лето сакав 
да седам на балконот и да гледам како на големиот платан 
во дворот зад зградата полека му раснат туфките. Но, ништо 
не стана од сето тоа. Уште третата вечер дојде Лаура и седна 
покрај мене. Два дена претходно ѝ беше испаднал заб. Дури 
една недела подоцна Лаура отиде на забар. Во следните три 
недели, празнината исчезна. Лаура повторно седна покрај мене 
на балконот. Забарот завршил првокласна работа. И покрај тоа, 
јас и понатаму знаев каде ѝ беше празнината, а и се прашував: 
кога ли ќе ѝ испадне следниот заб. А, освен тоа, се прашував 
и дали тогаш би можел да ја бакнувам Лаура, и дали притоа 
би го почувствувал местото со празнината и дали тоа неа би ѝ 
било непријатно. Лаура гледаше во платанот и веројатно имаше 
слични мисли. Повремено си се насмевнувавме еден на друг и 
мислевме на незамисливото. Одненадеж платанот имаше нови, 
светлозелени туфки, а јас немав забележано кога и како почнале 
да растат. 
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ДЕВЕТ

Сонував како двајца мажи влегле во мојот стан за да ме одведат. 
Кусо после тоа се разбудив; станав од креветот, делумно се 
облеков и сакав да им се ставам на располагање на мажите. Се 
разбира дека освен мене и Лаура никој немаше во станот. Лаура 
спиеше, јас стоев на прозорецот и чекав некој да ме зграпчи за 
рамениците и да ме изнесе од станот. Тогаш погледот ми падна 
врз два домата што беа ставени на прозорскиот симс, свежи, 
заоблени и мазни. Беше три и пол, ѕемнев, мажите не дојдоа, а 
врз доматите паѓаше малку сончева светлина, која врз лушпата 
им образуваше убава синкава дамка. Некое извесно време 
воопшто не забележав дека призорот од доматите го растера 
мојот неспокој. Откако ги зедов в рака и почнав да си играм со 
нив, знаев дека нема да дојдат никакви мажи. Сакав некако да 
им се заблагодарам на доматите, ама како им се заблагодарува 
човек на домати? Во тие мигови влезе Лаура во собата и запраша 
што сакам да правам со доматите. Ништо, реков и ги вратив 
доматите назад на прозорскиот симс.  
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ДЕСЕТ

Драг Вернер,
потсети ме на мојата наклонетост кон трамваите. Започна кога 
имав пет години. Предвечер мајка ми често ја посетуваше сестра 
ѝ и ме земаше со себе. Во трамвајот седевме еден до друг, а 
јас сето време ѝ се чудев на месечината, која, иако високо над 
нас, се чинеше како да патува со нас. Кога ќе сопреше трамвајот, 
сопираше и месечината, а кога ќе тргнеше да вози понатаму, 
и месечината возеше понатаму до следната станица. А кога 
после три часа повторно се возевме накај дома, и месечината 
повторно беше овде и возејќи нè придружуваше до дома. Кога 
се симнувавме и месечината се симнуваше и одеше со нас 
до влезот од зградата. Како дете не ја исклучував потполно 
можноста, дека на небото има трамвај, специјален трамвај 
само за месечината. Чудно, ама воопшто не чувствував порив 
да ја прашам мајка ми да ми појасни. Секогаш чекав тоа да се 
случи, месечината да се качи во својот небесен трамвај и да нè 
придружува, само нас, мајка ми и мене; имено, верував дека јас 
сум единствениот што знае за небесниот воз на месечината.
Срдечни поздрави, твојот В.  
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ЕДИНАЕСЕТ

Ја наговорив Лаура, доколку работата стане сериозна, да не 
се воздржува, туку да ми раскажува и измислени сеќавања. 
Одговори дека не би можела да измисли ништо, но ја охрабрив 
со тоа што ѝ реков дека најдобро би било да почне со мајка ми. 
Таа во неделните попладниња седеше до радиото и ја слушаше 
емисијата „Убави гласови пеат за Вас“; тоа беше во педесеттите, 
кога јас бев дете. Мајка ми сакаше арии од Травијата, Боеми 
и Мадам Батерфлај. Седеше на масата покрај комодата на 
која стоеше радиото, ја потпираше главата, зјапаше во крпата 
за бришење садови која висеше отспротива на поплочениот 
ѕид, и слушаше. Седев покрај неа и гледав како после извесно 
време ситните руси влакненца на нејзините раце се исправаат. 
Понекогаш влакненцата остануваа легнати, но затоа, пак, двете 
раце ѝ беа наежени; наеженост која ѝ го облеваше телото, 
започнувајќи од рамениците. Дали сега ова е вистина или 
измислено? ме прашува Лаура на ова место. Сè е вистина, велам, 
освен еден детаљ: крпата за садови. Која крпа за садови? Крпата 
за садови, во која зјапаше мајка ми додека слушаше радио е 
измислена. Крпата за садови виси овде, во нашиот стан, велам. 
Јас сум оној кој секој ден гледа во крпата за садови. Зошто секој 
ден гледам во обична крпа за садови? Зошто не ја баталам 
негде? Зошто не те замолам да најдеш друго место за неа? Јас 
сум оној, кој не разбира. Јас сум оној, кој сака да го раскаже она 
неразбраното. И јас сум оној, кој еден ден сака да го потсетат на 
она неразбраното.  
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ДВАНАЕСЕТ

Изолде ме изненади со остроумност и искреност. Некое време 
се шетавме, но не успеавме да прозбориме за Бекет како 
регионален писател. Седнавме во еден вински локал, а таму 
ѝ признав дека оној пат при нашето повторно видување во 
театарот не се присетив на поинтимниот дел од нашата приказна. 
Таа се насмеа и рече дека очигледно и присеќавањето за мене 
има облик на потенција. „Ако не се случи веднаш, веднаш си 
вознемирен.“ Ја замолив во груби црти да ми ја раскаже нашата 
приказна. Сум требал порано да прашам за тоа, одговори. До 
пред десет-дванаесет години ќе знаела да каже повеќе за оваа 
или онаа поединост. „Денес знам само дека сме биле заедно, 
ништо повеќе.“ Бев наполу разочаран, а наполу вчудовиден, 
не: наполу разочаран и наполу задоволен, и запрашав: како би 
го објаснила губењето на сеќавањата. „Веројатно приказната 
престана да ми биде важна.“ Зошто? „Честопати забележував 
дека сеќавањето речиси секогаш е и преценување. А еден ден 
преценувањето го снемува, па дури и пред сеќавањето, но сепак 
тоа кон своето исчезнување со себе го понесува и ова другово. 
Барем кај мене е така.“     
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ТРИНАЕСЕТ

Драг Николаус,
доколку некогаш тврдам дека меѓу жените што ги знам не постои 
ниедна што е практична и дружељубива, те молам потсети ме 
на Јута. Јута спаѓа во моето време во Келн. За жал, таму бев 
само половина година. Убаво време беше тоа, иако три недели 
поминав во болница, за првпат во мојот живот. Десно од мене 
лежеше еден маж, кому по цел ден му свиреше транзисторот. 
А во аголот крај вратата лежеше еден пензионер, пушач што 
швајсуваше цигари, кој чекаше да му ја ампутираат ногата. По 
цел ден го гледаше своето колено, за да може во сеќавањето 
да си ја вреже сликата. Едвај можеше да се издржи. Од десно, 
радио што цигулика по цел ден, од другиот агол пензионер 
што повторно си ја сака ногата назад. Од страна имав рана од 
операцијата. Лежев на грб и со денови едвај се помрднував. 
Особено во доцните попладниња мојата ситуација стануваше 
неподнослива. Сестрата дојде за да го замие пензионерот. 
Зјапаше во чкунката од ногата и извика: леле колку убава рана! 
Многу убава рана! Пензионерот пцуеше заради пушењето или 
плачеше. Да можев да одам, на лице место ќе побегнев од 
таму. Тогаш, фала богу, дојде Јута. Ме расположи и ми пикаше 
чоколадо в уста. Непосредно пред да замине, после отприлика 
четириесет и пет минути, умешно се смести на работ од мојот 
кревет, така што другите двајца не можеа да видат што правиме, 
односно што прави Јута. Таа посегна под покривката и на 
најнежен можен начин (како што е нежна Индијанка-мајка кон 
своето немирно дете), после времето за посета, почна да ми 
мастурбира. После тоа ме бакна, а јас убаво си ја отспав ноќта – 
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како ослободен талкач. 
Биди ми поздравен, В.
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ЧЕТИРИНАЕСЕТ

Веројатно ѝ бевме потпаднале на пропагандата за големата 
љубов. Секојпат кога се сакавме малку оглупувавме, па 
чекавме конечно веќе еднаш да започне љубовта. Наместо да 
забележиме дека веќе живеевме во стварноста на љубовта, 
имено во нејзината ненаситност, ние самите си создаваме 
дополнителен напор, за да ја намалиме нејзината горчина. 
Не бевме доволно храбри, не сакавме занемувањето на 
љубовта да го прифатиме како нејзина цел. Како умни дечиња 
дури и ја прекорувавме својата посветеност и го очекувавме 
ослободувањето, кое требаше да ни го одземе она најдоброто 
– насетувањето на невозможноста. Наместо да се гордееме 
со своето неисцрпно телесно уживање, ние се обвинуваме за 
својата слабост и љубејќи се, набрзина се разделувавме.
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ПЕТНАЕСЕТ

Капутот беше остарен и изобличен, но мене ми значеше толку 
многу, небаре беше нешто живо. Не можев повеќе да го носам, 
но исто така не ми успеваше да го фрлам во ѓубре. Пред повеќе 
од три месеци, уште беше зима, го однесов на хемиско чистење. 
После една недела, кога повторно сакав да си го земам оттаму, 
останав да стојам надвор пред излогот и го набљудував својот 
свежо исчистен, но застарен капут кој, заедно со многу други 
јакни и капути, висеше на една долга шипка. Одненадеж си 
помислив: овде не може ништо да му се случи, може овде да 
остане. И си заминав без капутот. Една недела подоцна повторно 
се појавив пред излогот и го набљудував својот капут. Ме обзеде 
скриено задоволство и си мислев: хемиското чистење е музеј за 
кој никој ништо не знае. Повторно си заминав без капутот. Дури 
неодамна, откако заврши зимата, почувствував желба повторно 
да го погледам. Уште од далеку видов дека хемиското чистење го 
нема. Просториите беа празни и напуштени. Два работника во тој 
момент рушеа еден од средишните ѕидови. На вратата висеше 
плакат. За три недели овде се отвора нова видеотека.


