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 за Маја



Y yo te digo: Cuando alguien se va, alguien queda. Elpunio por donde 
pasó un hombre, ya no está solo.

И ти велам: некој останува, а некој си оди. Местото покрај кое 
поминал некој човек не е повеќе само.

CESAR VALLEJO: No vive ya nadie en la casa.





Брои ластовици во тесниот воздух.
Јас е јас кога говори ти.
Слушај го гласот –
Се збира за нема селидба.
Преку заветната страна
Патуваат раните на југ.





К Р Е В А Њ Е
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 Мама ми раскажуваше за почетокот на патувањето. Со голе-
ми маки сум бил турнат во светот, во кој не сум сакал. Тоа го пишу-
вало на лицето на бабицата која ги ставила прстите од своите раце 
како трнов венец врз моето светло русо главче. Понатаму бил 
вратот, цврсто обвиен со папочната врвца. Неподвижен труп. Сум 
се родил не дишејќи, задавен од последната врска со некој друг 
свет во кој сум сакал да останам засекогаш. Свет без гравитација, 
правец и мерка, свет на сигурност, храна и доверливост среде 
фосфоресцентно синото светкање на извиените стомачни ѕидови. 
Свет на лебдење, посветеност и топлина. Но бабицата не ја инте-
ресирала мојата желба. Силно ме фатила за стапалата кои сè уште 
немале стапнато на под, никогаш не чекореле со напнати мус ку-
ли и за цврснати коски, никогаш со падови во празно и со фаќање 
рамнотежа не го придвижувале тешкиот труп. Ме фатила, ме 
кренала високо и ме треснала по сè уште необликуваниот газ. По 
првиот удар, уште еден. И уште еден. И уште. Мртов, превртен со 
главата надолу како застрелано животно во ловечка рака, сум се 
нишал, неподвижен и без трошка живот во себе. Ударите меха-
нички се селеле низ моето ткиво. Рамномерно ме стресувале, се 
ширеле како бранување на мртво месо и гаснеле во врвовите на 
моите сè уште неформирани екстремитети. А тогаш – од каде? и 
како? и зошто? – длабоко во мене, не можеби и не во мене, туку 
попрво од онаа страна на она што секој миг бев бил решен да 
станам, од онаа страна на просторот и времето, нешто се помрд-
на. Беше посилно од волјата, посилно од надежта, посилно од 
не бидувањето. Нешто животински живо во мртвиот зачеток на 
телото. Со страшна вителска сила ги вшмука хаосот и темнината 
низ жилите, коските, низ ткивата, мускулите и порите на кожата, 
ја сокри бездната во која се вртеа; низ грлото ми навре крв која во 
мигот се стврдна во устата. Крикнав, и она што за мене беше крик 
од неподносливата болка на раѓањето, во ушите на сите присутни 
одѕвонуваше како крик на спас. Бев жив.
 Поттикот на секое патување е желбата за враќање на почето-
кот од некое подолго и посудбоносно патување по сè уште неизбра-
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на та (може ли воопшто да се избира и постои ли избор и она што 
го нарекуваме слобода?), непомината обиколница. Патување со 
неодгатливо име: постоење. Јас сум, колку пати и кога тоа за себе 
навистина сум можел да го изјавам? Па и ако сум: веќе одминало, 
јас веќе сум бил далеку, таму каде што отсекогаш сум бил, во сам-
рачниот премин помеѓу јас и јас, помеѓу сум и сум – не сум. Многу 
посоодветно од јас сум тој и тој е да се каже јас го патувам своето 
име. Како она студено ноемвриско утро. Во редот пред аеродром-
скиот шалтер број 6, со мешавина од поспаност и зашеметувачка 
патничка возбуденост, ја туркав пред себе количката со нашите 
ранци, знаејќи однапред дека сите патишта по кои лутам се мртви 
еднонасочни улици кои, доколку човек има среќа, тук-таму завр-
шуваат со милосрдниот поглед на отворениот хоризонт. Дваесет 
и пет години откако се отвори, моето око за првпат се лизгаше 
врз ледено тивките одеци на лимените скали, излози и магливите 
духови кои во бледата утринска светлина ја надлетуваа големата 
рамница пред Виена. Го гледаше Маиното тело, завиткано во сина 
ветровка, нејзините планинарски чевли купени неколку недели 
претходно, при крајот на еден бескрајно долг трескавичен ден во 
џунглата на еден од љубљанските трговски центри, чевли во кои 
тукушто излезе од полето на царинскиот детектор за метал, ги гле-
даше бледите утрински лица на деловните луѓе кои се моткаа око-
лу својот багаж, набрзина помина преку радарската антена која се 
вртеше на врвот од аеродромската кула, се лизна врз сè уште по-
спаните стакла на аеродромските згради, уште еднаш или може-
би двапати трепна, а потоа се вто пи во темниот труп на авионот. 
Патување како повторување на патот низ теснецот на раѓањето, 
низ кој морам да патувам секо гаш одново и повторно, сè додека 
над мене не се избистри целиот пат и не ми дозволи да излезам 
од својот проколнат круг. Дваесет и пет години по раѓањето, ми-
нував низ трупот на авионот со чувство дека ползам низ каналот 
на матката назад во правец на првобитното засолниште. Но тоа 
беше само привидно и лажливо чувство. Никаде немаше засол-
ниште. Целината на светот, која во крикот на моето раѓање како 
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голем бел чаршаф се распара на два дела, и понатаму искинато се 
вееше. Колку и да се трудев да ја досегнам со врвовите на прстите, 
да го зближам светот кој ме опкружува, и себеси, нас, повторно да 
нè здружам и сошијам еден за друг, ништо не помагаше. Каде и да 
посегнеа моите прс ти, што и да фатеа или допреа, сигурносните 
појаси, масичето на склопување на задниот дел од авионското се-
диште пред ме не, пластичната ролетна на прозорот, Маините сту-
дени раце – секој пат само опишуваа пат подалеку од мене. Посег-
нуваа во тој правилен свет како превртена ракавица. Дали беше 
така и со прстињата, со тој едвај помешан пар дланки на црномур-
ното бебе со сè уште темни очи, кое мајката го држеше в скут две 
седишта понапред? Колку шевови и рабови веќе покажале, колку 
искинати конци? Сето време, сите бескрајни тринаесет часа од ле-
тот, детето мирно спиеше, а почна да се буди дури кога почна да 
наближува моментот на слетување. Тогаш длабоко во него нешто 
силно се побуни против надворешниот тек на настани, гргна во 
плач, кој се прелеа во неподносливо врескање кога авионот се на-
вали и со левото крило го сечеше воздухот над морето сигнални 
светла за слетување. Мајката, ситна Перуанка, се насмевна силно 
гушкајќи го, но тоа не помогна. Беше сè појасно дека следниот миг 
ќе удриме во непробојната површина, дека е само прашање на 
миг кога, во јамките на своите потекла и проклетства кои, како да 
се папочни врвци, беа намотани на краевите од ’рѓосаните јадици 
во нашите усти, ќе испливаме во светлината која раснеше насека-
де околу нас. Без воздух и невешти во пливање, бевме фрлени 
во неподносливо голем океан, во струите на времето, во мрежа 
на случувања, значења и толкувања, за такви, стуткани и улове-
ни самите во себе, некоја таинствена сила да нè извлече на суво. 
Гра дот во кој бевме исфрлени таа доцна ноемвриска вечер расте 
помеѓу океанот и пустината. Има светликаво кралско име: Лима.

 Плафонот беше жолт. Повторно ги затворив очите. Во ми-
слите сè уште седев на расклатеното задно автобуско седиште од 
кое под мене се ронеше сунѓер. Таксито, и покрај доцните саати, 
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бавно се пробиваше низ мрачните улици кои водеа кон средиш-
тето на Лима, нагло упаѓаше во крстосници, ја предизвикуваше 
или ја засилуваше постојната сообраќајна збрка, нагло кочеше, 
трубеше, додаваше гас, повторно кочеше и се лизгаше поната-
му. Првите уморни призори на обиколници, фасади на наполу 
изѕидани куќи, мрачни авении, трговски центри и колонијални 
згради во распаѓање, улични светилки кои бледо треперат и луѓе, 
призори на сите тие луѓе, каде и да се завртиш, деловни луѓе во 
постојано брзање, девојки во предизвикувачки летни фустани, 
момчиња од улица, питачи кои седат по тротоари, продавачи на 
цигари и сенешто, деца, полицајци, проститутки. Првите призори 
кои со своето немирно ветување засекогаш така неизбришливо се 
засекуваат во свеста на дојденецот, како пушкарница во дебели-
те јаки ѕидови слични на оние од некоја тврдина, тесни процепи 
низ кои по малку исплашениот набљудувач гледа во бесконечниот 
пејзаж на впечатоци. Извадена каса од влезната врата на хотелот 
и неколку погрешно изговорени шпански зборови кои рецепцио-
нерот поради мојот на смрт измачен поглед со досада ги пречу, 
го спушти на пултот клучот од собата, студено велејќи: But you 
have to pay in advance. И потоа првата, како пченкарни свилени 
влакна густа ноќ. Никаков страв. Никакви гласови. Никакви ми сли. 
Само мрачен, мемлив сон без сништа. Ги отворив очите. Колку 
време поминало? Секунди? Саати? Дневната светлина навираше 
низ процепите помеѓу завесите и ја облеваше собата. Лежевме 
втонати во силното жолто жарење, и ако ја немаше уличната бу-
чава, која настојчиво потсетуваше на светот од другата страна на 
тешките завеси, можеше да се поверува дека таа жешка, магмат-
ска струја светлина не дотекува однадвор, туку дека извира нека-
де во собата, дека сјае од скромните парчиња изабен мебел, од 
жолто обоените ѕидови, од насекаде расфрланиот багаж или од 
статичниот глинен воздух, среде кој лежеа нашите тела. Како две 
сонца нашите тела светат со сета светлина и топлина и нежност 
на утрото, таа мисла ми блесна во главата, остана да лебди висо-
ко помеѓу невронските нишки, се помрдна и полека заплива од 
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левата до десната полутопка, преку хипофизата и пак назад, во 
малиот мозок, каде што како голема сјајна риба застана среде 
фосфоресцентно сините планктони. Ја следев. Таму лебдевме, 
додека бубачките неуморно цртаа кругови над нашите глави. Во 
Перу пристигнав како сончева лага. Како средиште од систем, до 
душа тесно ограничен астрален систем, но сепак, доаѓав од онаму 
каде секој е центар, средишна, привидно саморазбирлива точка 
на сопствениот космос, од онаму каде секој е самотна ѕвезда со 
многу омеѓен хоризонт, гравитација и светлина, џуџеста ѕвезда 
осу дена на постапно но неизбежно ладење и умирање среде не-
прегледните галаксии на исто такви ситни, во себе загледани, но 
пред сè преплашени ѕвездички врз неизмерниот пораб на ноќта, 
ѕвездички околу кои наместо сјајни планети во најдобар случај 
кружат неколку дамки паразитска црнина. Станав од креветот и 
отидов на балконот. Пред мене дивееше секојдневието на совре-
мената престолнина, една од многуте навидум исти, над мене зад 
превезот од смог висеше сонцето, старото божество во кое Инки-
те, прататковците на земјата во која тоа ноемвриско утро првпат 
се разбудив, верувале, му се клањале, му принесувале дарови, 
го честеле и му се восхитувале, ускладувајќи ги со него своите 
животи и обичаи, распоредувајќи ги според него своите ритуа-
ли и најтајните преданија, кружејќи околу него, запишувајќи ги 
минливите патеки на својот опстанок, исцртувајќи го својот круг 
порамнувајќи се со единствениот извор на светлина, родителот на 
денот, дарителот на плодови и иднина, единственото вистинско 
средиште. Замижав, длабоко го вдишав врелиот, леплив смог и се 
протегнав. Не, ни во Лима не е можно да се гледа во сонцето со 
голо око, со поглед кој толку лесно може да се загледа во корони-
те на човечките очи.
 Сношти Лима ме изненади. За јужноамериканска престолни-
на, ми се виде речиси педантно средена. Тој впечаток само ми го 
потврдуваше попатниот поглед од прозорецот на нашата хотелска 
соба. Свежо обоени фасади на хотели и колонијални куќи покрај 
светнатите улици, на кои се туткаа луѓе и автомобили. Но веќе 
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по ловина час подоцна, по кусата прошетка, илузијата засекогаш 
се распрсна. Стигнавме до работ до кој допираше кралството на 
светнатите улици на колонијалниот центар, остров опкружен со 
сламови, наполу изѕидани куќи, ѕидови во распаѓање кои ги со-
криваа призорите на беда и со улици на кои минувачот веќе по-
сле неколку стотини метри пречекорува преку социјалниот јаз од 
столетија, бранет од војската на чистачките на улици. Бранител-
ките на чистата дамка среде валканиот лавиринт беа облечени 
во скафандери со портокалова боја, телата им беа скриени во го-
леми кожни ракавици и чизми. Со фосфоресцентно портокалови 
капи на главите, со лицата исчезнати во заштитната газа, стоеја 
како живи споменици на атомското доба во неподносливи облаци 
прашина. Само според тесниот процеп, оставен за чифт правливи, 
со пот залиени очи во пеколната горештина која владееше во таа 
апсурдна опрема, можеше да се насети дека, наоружани со тешки 
метални лопати и со метли, во таа земја во првите борбени редо-
ви се борат жени. Во портокалово облечените чистачки на улици 
со својата оддалеку препознатлива појава на крајот од бласфе-
мичниот век ги заземаа местата на грациозните tapadas, Перуан-
ките од највисоките општествени слоеви кои царувале на истите 
тротоари две века порано. Скриени во широките извезени фуста-
ни и покриени преку главата и рамениците со долга црна марама, 
наречена saya, која го покривала целото лице освен триаголникот 
на левото око, тападас јавно не откривале ниеден дел од телото. 
Освен по дамката местишка кожа, очното јаболкце и нивната на-
далеку позната склоност за флертување, тие на улица биле пот-
полно непрепознатливи, дури и за своите мажи. Бидејќи нивното 
движење ни тогаш не било попречувано, невидливо владееле со 
улиците на централна Лима, со нејзините јавни места, театрите, 
арените за борби со бикови, променадите и црквите, а чија чисто-
та два века подоцна очајнички и до физичка исцрпеност се борат 
нивните наследнички, чистачките во фосфоресцентно портокало-
ва опрема, кои општото внимание го предизвикуваат попрво со 
својата извештаченост отколку со сублимното сокривање на свои-
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те чари. Таа чудна мешавина на старото и новото, на неокласици-
стички фасади и индијански сиромаси кои седеа на тротоарите во 
искинати кошули и изабени бели лакирани чевли, со секој чекор 
се зголемуваше. Контрастите доживеаја зенит кога, скршнувајќи 
зад еден уличен агол, се најдовме на Плаза де Армас. Среде ква-
дратот зелени површини и клупи, работници поставуваа големо 
скеле на кое најпрвин не му обрнавме внимание. Неколку дена 
подоцна, кога тргнав кон најдрагиот продавач на churo, кифлички 
од путер со карамел крем, сфатив за што била наменета големата 
конструкција која среде дамката зеленило и сообраќајниот метеж 
се креваше високо кон небото. Пред мене стоеше силна пирами-
да од споени железни цевки, кои работниците при дното веќе ги 
имаа обвиено со зелени чаршафи. Тукушто стигна камион од кој 
петнаесетина од појасот нагоре голи потомци на градителите на 
храмовите на Инките истоварија големи пакети подароци. Сре-
де најголемата горештина, неуморно раснеше големата божикна 
елка.
 Тападас не биле познати само по својот рафиниран и супти-
лен однос во врска со прикривањето на своите телесни убавини, 
кога зборовите или делата случајно ќе се допреле до љубовниците 
или скриените обожаватели. Биле прочуени по своето безуслов-
но барање мажот да им покаже физички доказ за својата накло-
нетост, а тој можел да биде само во облик на пари, злато или 
скапоцени подароци. Притоа не било безначајно тоа што сама-
та дама била доволно богата или што околностите, на пример 
нејзиниот љубоморен и сомничав маж, не дозволувале кога и да 
било а при тоа да не предизвика сомнеж, да го потроши дока-
зот на наклоноста на обожавателот, па често била принудена да 
го проследи понатаму – а она што важело била цврстата валута 
на емоционалните факти, по можност златна. Од тоа или некое 
друго злато денеска немаше ни трага ни глас на улиците од пре-
столнината на земјата за која пред петстотини години се ширел 
глас дека е Елдорадо, земја во која луѓето спијат во златни и сре-
брени сали украсени со скапоцени камења, под покриви покрие-
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ни со печени колбаси. После пет века крвави политички превра-
ти, востанија и граѓански војни, векови експлоатација, кражби и 
распродажба на имоти и луѓе, единственото блескаво нешто кое 
на Перуанците им преостанало беше блесокот на вжарената пу-
стинска прашина и парчиња стакло, конзерви или други отпадоци 
врз кои попладневното сонце ги кршеше своите зраци насекаде 
каде што немаше баталјони чистачки во портокалово – значи ре-
чиси секаде. Како Перуанец, барем доколку ѝ припаѓаш на онаа 
половина од населението која живее во беда и немаштија, на-
вистина не би имал причина да се надеваш дека ќе се остварат 
бројните ветувања за златната иднина, која наводно Перу и сите 
негови граѓани – Индијанци, местици, креоли, белци, Кинези и 
црнци – конечно ќе ја дочекаат. Сосем поинаку беше со станари-
те на вилите во богатата четврт во предградието на Лима, меѓу 
кои тоа неделно попладне го баравме познатиот Museo de Oro, 
најголемиот и најбогат перуански музеј во приватна сопственост. 
Вилата која се простира на уредените зелени површини привле-
кува орди туристи поради богатата збирка на оружје од целиот 
свет во приземјето и збирката на предколонијалните ткаенини 
на првиот кат, а особено поради златото на Инките изложено во 
блиндираните подрумски простории. Oro, тој чудесен жолт збор! 
Се разбира дека ништо не е сменето – а зошто би било? – од вре-
мето кога при првата колонизација Гваман Пома де Ајала, синот 
на последниот ајакучовски kurak, покраински владетел на Инки-
те, напишал илјада и двесте страници долго писмо до шпански-
от крал Филип III. Во надеж дека на новиот владетел ќе успее да 
му ги објасни нечовечките околности во кои се затекол колку до 
вчера владејачкиот народ на Инките, да му ја доближи својата 
цивилизација и да поттикне разбирање и сомилост. Писмото 
кое било првпат прочитано најверојатно дури 1908 година, кога 
случајно е најдено во еден копенхагенски архив, ги содржело и 
следните зборови: Нашите Индијанци, кои можеби навистина се 
варварски, но воедно и добронамерни суштества, плачеа по на-
шите идоли кога беа уништувани во времето на конквистата. Сега 
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христијаните се оние кои ги обожуваат сопственоста, златото и 
среб рото како свои идоли. Тоа обожување можеше да се прочита 
врз лицата од масата која се туркаше пред стаклата на витрините 
и зад нив изложените скапоцености. Никому од нас ни малку не 
му беше гајле поради фактот дека сме дошле во Перу како наслед-
ници на привилегиите кои првенствено за себе, а потоа нужно и 
за нас, со меч и измама ги изборил чуварот на свињи кој никогаш 
не пречекорил праг на некое школо, измамник, сплеткар, смел, 
бескомпромисен, пред сè вешт и суров убиец со име Франциско 
Пизаро. Сите ние, европски и американски туристи, доаѓавме од 
краишта од кои потекнуваше идолатријата на златото, од будно 
чувани острови среде океанот од беда и немаштија, острови на 
кои и на просечниот човек главно му е овозможено движење по 
полни улици, основна здравствена заштита и два топли оброци 
дневно. Таа голема привилегија – да се живее просечен основен 
живот – нашите татковци во текот на повеќе векови, покрај остана-
тото, го извојувале на сметка на дивите, нецивилизирани народи, 
какви што биле Инките. Додека ние во Европа веќе сме пукале со 
пушки, сме преведувале книги од латински на културните јазици, 
сме ја негувале науката и сме ги основале првите универзитети, 
Инките сè уште биле без писмо, ги славеле камењата и сонцето, 
јаделе корења и стрелале со чатал. Тоа на нашите предци им било 
доволно за со нив да се однесуваат како со добиток. Во првите 
векови колонијална доминација, бројноста на Инките се смалила 
од девет милиони на едвај шестотини илјади. За волја на вистина-
та, треба да се каже дека децимираните варвари имале многу 
поефикасна патна мрежа отколку денешното Перу, исклучителна 
меѓукласна и социјална помош, антисеизмичка гра  дба и системи 
за наводнување кои од далеку ги надминуваат денешните. Имале 
развиен децимален систем, систем за собирање данок, боговите 
на поробените народи либерално ги пуштале во својот пантеон, а 
мажите и жените биле рамноправни. Од сето тоа, на денешните 
улици на Лима нема ни трага. Кога неколку дена порано наивно ги 
барав остатоците од стариот етос на Инките, остатоците на светот 
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и магијата во темните очи на домашните улични сликари со чиста 
индијанска крв, кои изложуваа на плоштадот пред црквичето во 
центарот на Мирафјорес, една од најбогатите четврти во Лима, не 
можев да очекувам ништо друго освен со своите наивни прашања 
да предизвикам потсмев.
 Зошто, ги прашував сликарите, кои и покрај горештината беа 
облечени во традиционалните волнени понча за кај минувачот ту-
рист да поттикнат барем трошка чувство на автохтоност, зошто на 
сите изложени слики се прикажани само селанки од идиличните 
андски села како свиени и скриени под стреите од своите широки 
шапки ги обработуваат полињата? Зошто на ниедна слика не се 
гледа лице? Дали е тоа изразот на жалот и страдањето на домо-
родните работнички на полињата на големопоседниците? Ими-
тирање на некој посебен национален стил? Некакво симбо лич ко 
значење поврзано со изворните цивилизации?
 – Ништо од сето тоа, сењор.
 – Зошто тогаш не се гледа ниедно лице?
 Ситуацијата стануваше по малку непријатна. Беше јасно дека 
ги прашува некој кој не ги познава правилата на игра. Се гледавме 
во долга тишина. Потоа мајсторите на боите и четката ја разрешија 
општата напнатост прснувајќи во смеа.
 – Es mucho trabajo, amigo – премногу работа, премногу рабо-
та за толку малку злато.

 – Колку злато! – ми шепна Маја додека стоевме пред витри-
ната од која нè гледаа како скапоцени камења очите од посмртна-
та маска на сипанскиот владетел. Поради неподносливата гужва, 
воздухот во ниските подземни простории на музејот стануваше 
леплив и густ. Изгледаше како да сме во подземен оловен сеф, но-
вовековна блиндирана гробница, конзерва со густо непроѕирно 
лепило. Музеи, архивари на смртта, разорувачи на уметничкото 
искуство, негуватели на прашината и недостапноста, на масовно-
то електрично празнење на она кое било создадено за индивиду-
ален допир, алибија за површноста, дехуманизатори на паметта 


